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KSAU § 24 

Godkännande av dagordningen 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-18 

Ordföranden föreslår följande kompletteringar till dagens ärendelista: 

Inbjudan från SKL till Demokratidagen 2014, 2014-04-03, Stockholm. 
Bidragsansökan från Håbo Internationella K vinnoförening. 
Medlemsdialog med företrädare för Samordningsförbundet Uppsala Län. 

Beslutsunderlag 
- Utsänd ärendelista för dagens sammanträde. 

Arbetsutskottets beslut 

l. Utskottet beslutar att godkänna utsänd dagordning för dagens 
sammanträde tillsammans med ordforandens förslag på kompletteringar. 
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KSAU § 25 

Informationer 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-18 

KS 2012/5 

Följande informationer lämnas av kommunstyrelsens ordförande: 

Från och l april gäller nya biljettpriser för UL:s trafik. Bland annat noteras 
möjlighet för förskaleklasser att åka gratis om en medföljande löser biljett. 
Vidare att skolelever har möjlighet att åka gratis mellan kl. 09.00-15.00 till 
besöksmål, inom kommunen och övriga länet, som Skokloster slott, 
Upplands museuin m.fl. mål. Mer information om de nya biljettpriserna 
m.m. kommer senare. 

Följande informationer lämnas av kommundirektören: 

Kommunfullmäktiges beslut om detaljplan för Logistik Bålsta överklagades 
till länsstyrelsen. Länsstyrelsen har avslagit överklagningarna. 

Följande informationer lämnas av ekonomichefen: 

Koncernbokslutet för år 2013 föreligger. Resultatet innebär ett ytterligare 
positivt överskott med utgångspunkt från motsvarande siffra gällande enbart 
för Håbo kommun. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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2014-02-18 

KS 2011/34 

Medlemsdialog med företrädare för Samordningsförbundet 
Uppsala län 

Sammanfattning 
Samordningsförbundet Uppsala län har som övergripande syfte att 
underlätta samverkan inom rehabiliteringsområdet. Förbundets medlemmar 
utgörs av kommuner landsting, försäkringskassa och arbetsförmedling i 
Uppsala län. Samtliga har i uppdrag att arbeta med rehabiliteringsfrågor. 
Inom Samordningsförbundet bedrivs ingen egen 
rehabiliteringsverksamhet Förbundet väljer ut och fmansierar bra projekt 
vars syfte är att underlätta samverkan så att människor inte hamnar "mellan 
stolarna" får det stöd, vård och övriga insatser som syftar till att dessa kan 
försörja sig själva- arbetslinjen. 

Fullmäktige beslöt 2008-06-16, § 77 att ingå i förbundet. Medlemsdialogen 
har varit årligen återkommande. 

Vid dagens sammanträde informerar förbundschefen om att ny och tillfällig 
förbundsordförande efter Karl-Henrik Narming är Mohammad Hassan, 
Uppsala. 
Redovisas att förbundets verksamheter bidragit till dels att ett större antal 
individer erhållit arbetslivs-/studieinriktad rehabilitering dels till att andra 
erhållit en förbättrad rehabiliteringsprocess. Noteras att förbundets 
verksamhet utvärderats på olika sätt. Verksamheten bedöms tillföra positiva 
värden både för individer och för samhället i stort. 

Vid dagens sammanträde medverkar socialchefen. Inför förbundets fortsatta 
verksamhet, föreslås följande från Håbo kommun: 

Planeringen av förbundets kommande projekt bör kompletteras med inslag 
av förnyelse som bland annat bör medföra ett lärande för deltagande 
kommuner. 

Förbundet bör verka mer förebyggande genom att vända sig mot grupper i 
samhället som riskerar att vara på väg mot behov av de insatser som 
förbundet stödjer. 

Kommande utvärderingar av förbundets verksamheter bör spegla 
verksamheten i ett mer långsiktigt perspektiv och därmed påvisa om 
uppnådda förändringar är bestående eller inte. 

Noteras att året ägardialog genomför 2014-04-03 då bland annat förbundets 
medlemsavgifter för 2015 ska behandlas. Föreligger förslag från förbundet 
om en höjning av avgiften för år 2015. 
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KSAU § 26 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-18 

KS 2011/34 

- Informationsmaterial från Samordningsförbundet 

Arbetsutskottets beslut 

l. Utskottet beslutar att notera redovisningen. 

2. Utskottet uttalar följande: 

• Planeringen av förbundets kommande projekt bör kompletteras med 
inslag av förnyelse som bland annat bör medföra ett lärande för 
deltagande parter. 

• Förbundet bör verka mer förebyggande genom att vända sig mot 
grupper i samhället som riskerar att vara på väg mot behov av de 
insatser som förbundet stödjer. 

• Kommande utvärderingar av förbundets verksamheter bör spegla 
verksamheten i ett mer långsiktigt perspektiv och därmed påvisa om 
uppnådda förändringar är bestående eller inte. 

3. Utskottet noterar redovisat förslag till kommande årsavgift. Inga 
invändningar emot förslaget, noteras. 

Beslutsexpediering 
Samordningsförbundet i Uppsala län 
Socialchef 
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KSAU § 27 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-18 

KS 2014/22 

Förslag till kommunövergripande vision -Vårt Håbo 2030 

Sammanfattning 
2012-09-24 antog kommunfullmäktige projektplanen för arbetet med att ta 
fram en ny kommunövergripande vision. Samtidigt tillsatte fullmäktige en 
fullmäktigeberedning som fick i uppdrag att ta fram ett förslag till ny vision. 

Fullmäktigeberedningen har nu fårdigställt sitt arbete och överlämnar sitt 
förslag till fullmäktige för antagande. 

Ärendeprocessen för fullmäktigeberedningar skiljer sig delvis från den 
traditionella kommunala ärendehanteringsprocessen. Detta eftersom 
kommunallagens 5 kap, § 27, säger att om ett ärende bara beretts utav en 
fullmäktigeberedning så ska den nämnd vars verksamhetsområde berörs av 
ärendet alltid ges tillfälle att yttra sig. Detta är något som alltid måste vägas 
och beaktas i Håbo kommuns framtida arbete med fullmäktigeberedningar. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att kommunstyrelsens 
beslutar att remittera beredningens förslag till nedanstående nämnder för 
yttrande: 

• skolnämnden 

• Miljö- och tekniknämnden 

• Tillståndsnämnden 

• Socialnämnden 

Nämnderna ska i sitt yttrande beakta och kommentera hur visionen påverkar 
nämndens verksamhetsområde. Nämnderna ska inte avlämna synpunkter på 
visionens generella utformning eller design. Yttrandet ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast 21 april. 

Beslutsunderlag 
- Vårt Håbo 2030 (KS 2014/22 nr 2014.221) 

- Tjänsteskrivelse 2014-01-28. 

Arbetsutskottets behandling av ärendet: 

Föreslås att beslutsunderlaget, inför kommunstyrelsens hantering av ärendet, 
kompletteras med de synpunkter på förslaget som redovisats av 
förvaltningar och nämnder. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-18 

KS 2014/22 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

l. Kommunstyrelsens beslutar att remittera visionsdokumentet vårt Håbo 
2030 till skolnämnden, miljö- och tekniknämnden, tillståndsnämnden 
och socialnämnden for yttrande. Yttrandena ska vara ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast den 21 april. 
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Förslag till nytt avtal om mottagande av ensamkommande 
flyktingbarn, blandade platser 

Sammanfattning 
Av socialnämndens beslut 2014-01-28, § 8 framgår bland annat följande: 
Håbo kommun har idag avtal om mottagande av tre (3) platser för asylsök
ande barn/ungdomar och fyra ( 4) platser för barn/ungdomar som fått 
permanent uppehållstillstånd, så kallade PUT -platser. 

För placering av våra ensamkommande flyktingbarn har Håbo kommun 
idag ett avtal med Aleris, ett hem för vård eller boende i Gottröra i Norrtälje 
kommun. 

Förändrad lagstiftningfrån och med ]januari 2014 

Från och med l januari 2014 har Migrationsverket rätt att anvisa ensam
kommande barn till den kommun verket flnner lämplig. En tvingande 
anvisning går inte att överklaga. 

För år 2014 anser Migrationsverket att Håbo kommun ska ha ett avtal om 
mottagande av sju (7) asylsökande barn/ungdomar. 

Förvaltningens bedömning 
Socialförvaltningens uppfattning är att Håbo kommun bör teckna ett avtal 
om mottagande av sju asylsökande barn/ungdomar i enlighet med det 
nyckeltal som Migrationsverket slagit fast. Fördelen med att hålla sig till 
detta tal är att man då kan utgå ifrån att kommunen inte kommer att få några 
tvingande anvisningar. Det är en stor fördel vad gäller möjligheterna att 
planera verksamheten både vad gäller socialtjänstens arbete och barnenl
ungdomarnas skolgång. Den praktiska fördelen med att även ha ett avtal om 
PUT -plats är att ersättning ges, även om platsen inte är belagd. 

För att Håbo ~ommun ska kunna möta ett utökat mottagande behöver 
socialförvaltningen planera för: 

• förutsättningar att öppna ett eget HVB-hem i kommunal regi vid 
Biskops-Amö folkhögskola. Där det finns möjlighet att ta emot fyra 
asylsökande och samtidigt ha fyra boende på PUT-platser. 

• att när avtalet med Aleris löper 2015-12-15 planera för ny upphandling, 
om kommunen väljer att fortsätta med att använda privata alternativ för 
mottagandet. 
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Datum 

2014-02-18 

KS 2014/37 

att förvaltningen vid behov tilldelas lägenheter så att ungdomar som fått 
PUT -plats kan flytta ut från HVB-hemmen till träningsboende och slutligen 
till egen bostad. Träningsboendet kan mycket väl delas med en eller ett par 
andra flyktingungdomar. 

Ärendet finns mer utförligt beskrivet i (socialförvaltningens) 
tjänsteskrivelse, daterad 2014-01-10. 

Socialnämndens beslut 

l. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta om 
att teckna avtal om mottagande av sju (7) asylsökande ensamkommande 
barn/ungdomar för år 2014 och tills vidare. 

2. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta om 
att teckna avtal om åtta (8) PUT -platser för ensamkommande barn/ung
domar som beviljats permanent uppehållstillstånd för år 2014 och tills
vidare. 

3. Socialnämnden beslutar att bifoga beslut§ 9 med tillhörande tjänste
skrivelse för kännedom till kommunstyrelsen, avseende uppdrag om att 
utreda förutsättningar till att driva ett kommunalt HVB-boende på 
Biskops-Amö för ensamkommande flyktingbam. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2014-01-10, nr SN 2014.55 

- Förslag 'till nytt avtal/överenskommelse om blandade platser 

För kännedom- Beslut§ 9, 2014-01-28 med tillhörande tjänsteskrivelse 

Meddelande från Länsstyrelsen i Uppsala län, nr SN 2012.2607 

Nuvarande avtal, tecknat år 2011, Dnr SN 2010/5-2011.3355 

Socialnämndens beslut 2014-01-28, § 8 

Tjänsteskrivelse 2014-02-1 O. 

Arbetsutskottets behandling av ärendet: 

Noteras att Länsstyrelsen i Uppsala län meddelat att det tidigare preliminära 
fördelningstalet för Håbo kommun, sänkts från 7 till 6 innebärande att 
för år 2014 ska Hå bo kommun ha ett avtal om mottagande av sex ( 6) 
asylsökande barn/ungdomar. 
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2014-02-18 

KS 2014/37 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens fårslag till kommunfullmäktige 

l. Fullmäktige beslutar att teckna avtal om mottagande av sex (6) 
asylsökande ensamkommande barn/ungdomar får år 2014 och tills 
vidare. 

2. Fullmäktige beslutar att teckna avtal om åtta (8) PUT -platser får 
ensamkommande barn/ungdomar som beviljats permanent 
uppehållstillstånd får år 2014 och tills-vidare. 

3. Fullmäktige noterar socialnämndens beslut§ 9, med tillhörande tjänste
skrivelse får kännedom om uppdrag till nämnden att utreda 
fårutsättningar till att driva ett kommunalt HVB-boende på Biskops
Amö får ensamkommande flykting barn. 

JUSTERARE ~ 

~lrrt 
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2014-02-18 

KS 2014/26 

Verksamhetsplan 2014 för Håbohus AB och Håbo Marknads AB 

Sammanfattning 
Föreligger verksamhetsplaner för år 2014 för respektive bolag. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan 2014 för Håbohus AB 
- Verksamhetsplan 2014 för Håbo Marknads AB. 

Arbetsutskottets behandling av ärendet: 

Utskottet noterar att ärendet kommer att foredras av representanter för de 
båda bolagen. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att noterar redovisade planer. 

JUSTERARE ~ 

~ llfl 
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2014-02-18 

KS 2014/8 

Förslag till ordning för uthyrning av tillgängliga möteslokaler för 
föreningslivet 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 20 l 0-06-14, § 57 att justera kommunens 
regelverk for foreningsbidrag och foreningshyror. I och med beslutet togs 
möjligheten till att hyra möteslokalerna i kommunhusets bottenplan bort. 

En forfrågan från handikapp- och pensionärsforeningarna i kommunen har 
kommit in om att återinfora möjligheten på kvällar och helger då det är brist 
på lokaler som är tillfredställande ur tillgänglighetssynpunkt 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-03, § 6, att uppdra till 
kommunstyrelsens forvaltning att utreda möjligheterna till att hyra ut 
möteslokalerna i kommunhusets bottenvåning till foreningar på kvällar och 
helger. 

Kommunstyrelsens forvaltning gör bedömningen att genom att vidta en rad 
direkta och långsiktiga säkerhetsåtgärder, och under forutsättning att 
uthyrningen sker utifrån ett tydligt regelverk, så är uthyrning av lokalerna 
möjlig mellan kl. 17.00-21.30 måndag-fredag. 

För att denna forändring ska kunna genomforas så måste fullmäktige besluta 
att återinföra möjligheten för ideella föreningar samt pensionärs- och 
handikapporganisationer att hyra Övergransalen, Kalmarrummet och 
Skoklosterrummet. Kommunstyrelsens forvaltning fareslår att timtaxan for 
uthyrning bestäms till 50 kr per timme. 

Kommunstyrelsens forvaltning fareslår att de kostnader som uthyrningen 
foranleder, till exempel i form av direkta säkerhetsåtgärder och ökad 
administration, hanteras inom budgeterad ram. 

Kommunstyrelsens forvaltning fareslår även att de mer omfattande 
långsiktiga säkerhetsåtgärderna som uthyrningen av lokalerna foranleder 
hanteras som del av investeringsbudgeten 2015. 

Förvaltningen forslår även att kommunstyrelsen beslutar att uppdra till 
forvaltningen att genomföra en total översyn av både organisation och 
samtliga gällande regelverk avseende uthyrning av kommunala lokaler och 
fastigheter. 

Beslutsunderlag 

- Kommunstyrelsens beslut 2014-02-03, § 6 

- Tjänsteskrivelse 2014-02-10. 

JUSTERARE ~ 

tR lt-J<l 
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2014-02-18 

KS 2014/8 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

l. Styrelsen beslutar att återinföra uthyrning av kommunhusets lokaler till 
föreningar på vardagskvällar mellan kl. 17-21:30 från och med april 
2014. 

2. Styrelsen beslutar att kostnaderna för direkta säkerhetsåtgärder och ökad 
administration ska hanteras inom budgeterad ram. 

3. Styrelsen beslutar att de långsiktiga säkerhetsåtgärderna ska hanteras 
som del av investeringsbudgeten 2015. 

4. Styrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att genomföra en total 
översyn av både organisation och samtliga gällande regelverk avseende 
uthyrning av kommunala lokaler och fastigheter. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

l. Fullmäktige beslutar att anta följande förändring i taxan för uthyrning 
av lokaler: ideella föreningar samt pensionärs- och 
handikapporganisationer f'ar hyra Övergransalen, Kalmarrummet och 
skoklosterrummet i kommunhuset för 50 kr per timme. 

JUSTERARE ~ 
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Förslag till avgifter för kopia mm av allmänna handlingar 

Sammanfattning 
Allmänheten har rätt att utan avgift ta del av allmänna handlingar hos en 
kommun eller en myndighet. Om en person däremot önskar en kopia på 
allmän handling har en kommun rätt att ta ut en avgift (2 kap. 
tryckfrihetsförordningen). Denna avgift ska vara fastställd av 
kommunfullmäktige, till exempel genom en kopieringstaxa. I 
kommunallagen och tryckfrihetsförordningen framgår de lagar och regler 
som kommunen har att följa gällande allmänna handlingar. 

De föreslagna avgifterna för kopia med mera av allmän handling grundar sig 
på de avgifter som föreskrivs i avgiftsförordningen (SFS 1992:191). 
Avgiftsförordningen reglerar statliga myndigheters rätt att ta ut avgifter men 
förordningen kan även tillämpas på kommuner. Kommunernas rätt att ta ut 
avgifter i detta sammanhang är således inte författningsreglerad. 

Vid avgifternas utformning är kommunen bunden av att avgifterna inte 
överstiger självkostnaden. I utformandet av avgifterna måste kommunen 
även ta hänsyn tilllikställighetsprincipen för att undvika att vissa 
kommuninvånare gynnas på bekostnad av andra. 

Ovanstående hållpunkter i utformandet av avgifter gör att det finns visst 
utrymme för bedömning av vilka avgifter kommunen kan besluta om. 
Förslaget till avgifter för kopia med mera av allmänna handlingar grundar 
sig på avgiftsförordningen eftersom detta är en bra utgångspunkt enligt både 
Ekonomistyrningsverket och SKL. För de delar i förslaget som inte finns 
reglerade i avgiftsförordningen har utgångspunkten varit, förutom Håbo 
kommuns självkostnader och likställighetsprincipen, möjligheten att ta del 
av allmänna handlingar och den kostnad som det innebär att ta betalt från 
mottagama av handlingarna. Rekommendationerna från 
Ekonomistyrningsverket är att undvika att ta ut små avgifter för sådant som 
inte innebär någon större arbetstid för kommunen eftersom det också kostar 
kommunen att utforma betalningen för mottagaren. Utöver denna 
rekommendation har hänsyn tagits till att inte försvåra möjligheten att ta del 
av kommunens allmänna handlingar. Därav föreslår kommunstyrelsens 
kansli bland annat att ingen avgift ska tas ut för de handlingar som redan 
finns lagrade i digital form, eller som kan utlämnas i digital form utan en 
betydande arbetsinsats (förutsatt att bestämmelser om sekretess och 
personuppgiftslagen följs). 

Föreslås att Håbo kommun inte tar ut någon avgift när följande organ eller 
personer begär ut handlingar: andra kommuner, landsting, statliga 
myndigheter, representanter för radio/TV /press, kommunala bolag och 
förbund, nämnder, förvaltningar och förtroendevalda inom Håbo Kommun. 
A v gift ska heller inte tas ut för expediering av beslut till berörda. Ä ven 
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kopiering av samhällsinformation eller kopiering av kommunens blanketter, 
kvittenser och handlingar som kommunen begärt in föreslås vara avgiftsfritt. 

I arbetet med att ta fram ett förslag till avgifter och bestämmelser har en 
jämförelse genomförts mellan liknande taxor och avgifter i andra 
kommuner. Syftet med de1111ajämförelse var att fi1111a en rimlig utformning 
av bestämmelserna för Håbo kommun. Många kommuner utfår från 
avgiftsförordningen men det fil111s stora variationer av kostnadernas nivåer 
och hur specificerade kostnaderna är, till exempel vad gäller kopia av en 
handling i fårg och/eller formatet AO. 

Kommunstyrelsens kansli föreslår att betalning sker via faktura eller 
postförskott. Föreslås även att kontantbetalning kan ske i undantagsfall (då 
mottagaren av handlingen önskar vara anonym). 

Beslutsunderlag 

Förslag till avgifter för kopia mm av allmä1111a handlingar, hid 2014.192 

- Tjänsteskrivning 2014-02-10. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

l. Kommunfullmäktige antar föreslagna avgifter för kopia med mera av 
alhnä1111a handlingar, KS hid 2014.192. Avgifterna börjar gälla den 5 
maj 2014 och gäller tillsvidare. 
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Förslag till säkerhetsskyddschef i Håbo kommun 

Sammanfattning 
Sedan l januari 2014 har kommunen tagit över bidraget som Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) betalar ut till kommunerna för 
arbetet med åtgärder inför och vid en extraordinär händelse. 

Tidigare har bidraget gått till räddningstjänsten. 

I samband med övertagandet av bidraget infördes rollen som 
säkerhetssamordnare som även innefattar rollen som säkerhetsskyddschef. 

Ur säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) framgår följande: 
§ 6 Hos myndigheter och andra som förordningen gäller för skall det, om 
det inte är uppenbart obehövligt finnas en säkerhetsskyddschef som utövar 
kontroll över säkerhetsskyddet. Vid myndigheter skall 
säkerhetsskyddschefen vara direkt underställd myndighetens chef Det skall 
finnas en ersättareför säkerhetsskyddscheftn. Om det behövs skall det 
vidare finna en biträdande säkerhetsskyddschef 

Enligt beslut i kommunstyrelsen, 2009-09-07, § l 07, är räddningschefen 
utsedd till säkerhetsskyddschef för kommunen. Beslutet gäller tills vidare. 
Då säkerhetssamordnaren även har rollen som säkerhetsskyddschef bör nytt 
beslut tas. Kommundirektören som enligt ovan beslut utsetts som ersättare 
för kommunens säkerhetsskyddschef kvarstår som ersättare. 

Beslutsunderlag 

- säkerhetsskyddsförordning (1996:633) 

- Tjänsteskrivelse 2014-02-04. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att säkerhetssamordnaren även ska vara kommunens 
säkerhetsskyddschef. Beslutet gäller tills vidare. 

2. Styrelsen beslutar att upphäva tidigare beslut daterat 
2009-09-07' § l 07. 
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Yttrande till Länsstyrelsen i Uppsala län med begäran om 
förordnande av borgerlig vigsel- och partnerskapsförrättare 

Länsstyrelsen har tidigare förordnat följande personer inom Håbo kommun 
att vara borgerliga vigsel- och partnerskapsförrättare: 

Agneta Hägglund (S) 
Werner Schubert (S) 
Ingrid Andersson (S) 
Birgitta Green (Båp) 
Nina Lagh (M) 
Karl-Henrik Narming (M) 

Bedöms lämpligt att Carina Lund (M) förordnas som vigsel- och 
partnerskaps förrättare. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2014-02-10. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen föreslår att Länsstyrelsen i Uppsala län förordnar Carina 
Lund (M) som borgerlig vigsel- och partnerskapsförrättare. 

JUSTERARE ~ 

e11 l r ,q 
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Bidragsansökan från Håbo Internationella Kvinnors Förening 

Sammanfattning 
Håbo Internationella Kvinnors Förening är en ideell forening for svenska 
och invandrade kvilmor. Syftet är att främja integration, stödja varandra, 
uppmuntra till utbyte av livserfarenheter, sprida kunskap och information 
om samhällsfrågor samt främja kulturella och sociala aktiviteter. 

Föreningen ansöker om ett bidrag för deltagande i en konferens i Malmö. 

Arbetsskottets beslut 

l. Utskottet uppdrar till kommunstyrelsens ordforande, att efter att 
beslutsunderlaget kompletterats, besluta om ett bidrag till fåreningen på 
högst 5000 kr for foreningens deltagande i en konferens i Malmö. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsens ordfårande 
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