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Hans Nordstedt, kommunsekreterare 

Gunilla Gustavsson (S) och Christian Nordberg (.M:P) 

2015-02-27, kommunkansliet, kommunhuset, Bålsta 

§§ 1-11 

Gunilla Gustavsson (S) / 

j}J4A~ u ~-y· f l/ /1-z_ ....-f~L_ __________ r_/!L_:'~- ' 
Christian Nordberg (MP) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-23 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Komrmmfullmäktige 

2015-02-23 

2015-03-02 
Datum får 
anslags nedtagande efter 2015-03-25 

Närarkiv, kommunk;?t, Håbo kommun 

~z1~~g-
Hans Nordstedt 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMM UN 2015-02-23 

Kommunfullmäktige 

Tjänstgörings-/ nä rvarolista Om röstni ng§ Omröstning § Omröstning § 

Ordinari e ledamöter l Närvaro! Tjänstgörande ersätta re J a Nej i Avstå J a i Nej l Avstår Ja i Nej l Avstå l 
l 

Carina Lund (M) l N l l 
l l i l l i 

l 
l 

Catherine Öhrqvist (M) F Roger von Walden (M) l l 

l l 

i l i 
l 

UlfWillberg (M) l N 
l l 

l 
l 

l l l l Liselotte Grahn Elg (M) l N l l 

i 
l l l 

l 

l l 

Rasmus Kraftelid (M) N l i l 

l 
l l l 

Carl-Johan Torstenson (M) 
j 

l l 
N l l 

l 
Nils-Åke Mårheden (M) N l 

l l l l 

Arma Wiberg (M) N 
l l 

! 
l l l l 

l l 

Bjöm Hedö (M) l l 

l 

l ! N l 
l l 

l 
l l l l l 

Tommy Rosenqvisl (M) F J Björn Frechiksson (M) 
l l l l 

l 
l l l 

' l l l 

l l l l 
l 

Göran Eriksson (C) N l l l 
l l 

j 

l l l 
l l l l l 

Leif Zetterberg (C) N 
l 

l 
l l l 

l 

l i 
Sara Ahlström (C) l N 

! 
l 

l l 
l 

i 
l 

i Håkan Welin (FP) N 
l l 

l l 

l l l 
Anders Persson (FP) 

j 

F l Gunilla Alm (FP) l l 
l l 

l 
l l 

Christian Nordberg (MP) N l 
l l l i 
l l l l l 

l l ' l l 

Marie Nordberg (MP) N l i l ' l l 
l l l 

' l ' 
Fred Rydberg (KD) l N l 

l 
' l i 

l 

! 
l 

i l l i i l 
l l 

Agneta Hägglund (S) N 
l 
l l 

i i 

! 
! 

l l 
l l l 

Werner Schubert (S) ' N l 
l l 

! l l l ! 

i ' l l 

Gunilla Gustavsson (S) N 
l l 

l l l l 
l 

l l l l 

Lars-Göran Bromander (S) i N 
l l l ' 

l l 
' ' l l 

i 
l ' ' Helene Cranser (S) N l ' ' 

l 
l 

l 

' 

l 
Fredrik Anderstedt (S) N 

l 

! ' 
l ' 

Nina Manninen (S) ' ' N ' 
i l 

l 
' ' l 

J ollan To!insson (S) N l l l l l i ' l l 

Akasya Randhav ! N l i l j l ' l Sven Erkert (S) 

l 
N l 

l 

' 

l 
l ' l 

l l Eva Staake (S) N l 

l i ' ' 
Sven-Olov Dväring (S) F Kurt Hedman (S) ' l ' 

l 

i 
Hi !Ievi Anderstedt (S) j N i l l l 
Marcus Carson (S) i N 

l 
l 

l 
l l 

' l l l 
Inger Wallin (S) l N l l 

l 
l 

l ' l l ' 
l 

LeifLindqvist (V) l N l ' l l ' 
l 

i l l l 

Michael Rubbestact (SD) N l ' ' l 
l l ' 

l l 
l l 

l l ' i l ' Bengt Björkman (SD) ' N l ' l l 

' l 

l 
l 

l l l ' Kristian Leinonen (SD) ' N ' ' l i 
l l ' 

! 
j 

l 

! Liru1ea Bjuhr (SD) N l l l 
l l 

' l 

i l l l 

Robert Kolliström (SD) N ' ' 

i 
l l ' 

i l ' 
Owe Fröjd (Båp) l N l l 

l 
l l l ' 

l ' l 
l 

Peter Björkman (Båp) N 
l l l l 
l l l i l ' l l l 

Total antal ledamöter och tjänstgörande 41 

Ej tjänstgörande ersättare Närvaro Ej tjänstgörande ersättare Närvaro 

Ersättare Moderaterna 
l Ersättare Arbeta repartiet Socialdemol<raterna l l 
l 

Bo Johnson (M) l F Kurt Hedman (S), ~änstgör l 
l 

IF l 

Cecilia Liden (M) Anna-Eva Hörnström (S) !N 
Roger von Walden (M), \jänstgör 

l 

Sixtcn Nylin (S) ! F l 
i 

Bj örn Fredriksson (M), tjänstgör l Maria Annell (S) !N 
Bertil Brifors (M) I N Ariel Pardo (S) ! N 

! Hariette Nordström (S) i N 
l l 

Ersättare Centerpartiet 
l Antonio Lopez (S) I N 

Lisbcth Bolin (C) j N Solveig Kalliomäki (S) !p 
Per Ander (C) iF 

! 
Ersättare Sverigedemokraterna 

Ersättare Foll<partiet Liberalerna Pirjo Thonfors (SD) N 
Gunilla Alm (FP), tjänstgör ! Linnea Hellberg (SD) F 

Ingvar Nilfjord (FP) I N M aria Andersson (SD) F 
i 

E rsättare Miljöpartiet de Gröna l Ersättare Bålstapartiet 

Mikaela Wängelin(MP) i F Farid Chibout (Båp) F 

Ulrika Wallin (MP) i N Sjuru1e Green (Båp) ~ F l 
Ersättare Kristdemokraterna 

IN 

Ersättare Vänsterpartiet 

Helen Embrctsen (KD) Laila Svemdal (V) !F 
Jean-Pascal Medefiord (KO) !F Osman Yilmaz (V) !F 
Totalt antal närvarande icke t jä nstgörande ersättare: 11 N = Bes lutande/närvarande F = Frånvarande 
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HABO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-23 

Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

§ l 

§2 

§3 

§ 4 

§ 5 

§6 

§7 

§ 8 

§ 9 

§ 10 

§11 

Godkännande dels av att kungörelse skett i behö1ig ordning dels av 
dagordningen 

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

Medborgarforslag angående att forbjuda forsäljning och inl<:öp samt 
handhavande av fyrverkerier får allmänheten 

Redovisning av berett medborgarforslag - lokaler anpassade for Bålsta 
Gymnastildclubbs verksamhet 

Beslut om kompletteii.ng av arvodesreglemente avseende borglig 
begravningsforrättare 

Beslut om miljöstrategi får Håbo kommun 

Avsägelse av uppdrag samt val av ersättare i Håbohus AB s styrelse efter Robert 
Kohlström (SD) 

Avsägelse av dels uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och dels som 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden- Jean-Pascal Medefjord (KD) samt 
fyllnadsval 

Beslut om ändring av kommunfullmäktiges beslut - ledarnöter och ersättare till 
regionfullmäktige får Regionforbundet Uppsala län- mandatperioden 2015-
218 ' 

Val av vice ordforande till nämnder och bolagsstyrelser 

Fråga ställd till kommunstyrelsens ordforande vid konummfullmäktiges 
sammanträde 2015-02-23 angående serve1ing av 1is i kommunal verksamhet 
efter arseniklann., Michael Rubbestad (SD) 

Noteringar från allmänhetens frågestund 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-02-23 

Kommunfullmäktige 

KF§ 1 

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

Sammanfattning 
Ordfåranden föreslår att dagens ärendelista kompletteras dels med en 
motion från Owe Fröjd (Båp) och dels med en fråga från Michael Rubbestad 
(SD). 

Beslutsunderlag 

- Utsänd ärende-/föredragningslista får dagens sammanträde 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att dels k:lmgörelse av dagens sammanträde skett i · 
behörig ordning och dels att godkänna utsänd ärende-/fdredragningslista 
tillsamnians med ordfårandens föreslagfia kompletteringar. 

EXPEDIERAD SJGNA TUR UTDRAGSBESTYRKNJNG Nr201 5.1131 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfu llmäktige 

KF§ 2 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-23 

KS 2015/85 

Motion angående framkomlighet för "den mjuka linjen", 
motionär: Owe Fröjd (Båp) 
Sammanfattning 
Av motionen framkommer följande: 

"Det är i dag problem får den så kallade "mjuka linjen" att köra ner och 
lämna och hämta passagerare vid vändplanen vid Bålsta Centmm. 

Bålstapartiet aktualiserade frågan tmder 2014 till Agneta Hägglund får att 
fårsöka få till en lösning med UL, dock så rönte detta inte någon framgång. 

Enligt UL så beror det på de många felparkerade bilar som står i vändplanen 
och då det är kommunen som ansvarar får parkeringsövervakningen så ±aller 
problemet tillbaks på kommunen. 

Bålstapartiet har under de två senaste arbetsutskott i kommunstyrelsen 2015 
fårsökt att få detta p1ioriterat, dels hos kommunens tjänstemän och i den 
politiska ledningen, dock utan något resultat, mest löst prat. 

Då denna fråga är tämligen enkel att lösa om bara viljan finns så lyfter vi 
den får åtgärd i Kommunfullmäktige. 

Bålstapartiet vill att Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Att: Se till att kommunen sköter sina åtaganden av 
paJ.-keringsövervalmingen, alternativt lejer ut detta till extern utfårare 

Att: När detta är löst åter kontakta ULmeden fårfrågan om att mjuka linjen 
återigen kan trafikera Bålsta centrum." 

Beslutsunderlag 

Motion daterad 2015-02-17 

- Tjänsteshivelse 2015-02-17. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen får 
beredning. 

Beslutsexpediering 
Kanslichef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Jul<:, -o~ 7)'-( l (6."'}; 

Nr 2015.111 6 
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HABO 
I<OMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF §3 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-23 

KS 2015/24 

Medborgaliörslag om att förbjuda försäljning och inköp samt 
handhavande av fyrverkerier för allmänheten 

Sammanfattning 

Förslagsställaren föreslår ett fårbud mot försäljning, inköp och handhavande 
av fyrverkerier. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag med bilaga 
- Tjänsteskrivelse 2015-02-12. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 
kommtmstyrelsen för beredning. 

Bes l utsexped ieri n g 
Kanslichef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

.lvl\ o·5 'f l {Jz~ 
Nr 2015.1142 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-02-23 

Kommunfullmäktige 

KF §4 KS 2014/19 

Redovisning av berett medborgarförslag ~ bidragsansökan för 
lokaler anpassade för Bålsta Gymnastikklubbs verksamhet 

Sammanfattning 
Kornmunfullmäktige överlämnade forslaget till kommunstyrelsen får 
utredning 2014-02-24. 

I förslaget fårslås att kommunen bistår Bålsta Gymnastilddubb med ett 
utökat bidrag for att lemma hyra en egen hall samt att bistå med medel får att 
utrusta lokalen med får verksamheten lämplig utrustning for hela 
fåreningens verksamhet. 

Bålsta Gymnastikklubb bedriver gymnastik, dans, parkour samt 
motionsverksamhet for barn, ungdomar och vuxna. Under 2013 var ca 330 
barn och ungdomar, 200 motionärer och ca 70 ledare aktiva i fåreningens 
olika verksamheter. På barn- och ungdomssidan bedrivs både tränings-och 
tävlingsverksamhet Verksa.mhetema bedrivs i dag i huvudsak i av 
kommunen ägda och :inhyrda lokaler. Förslagsställamas önskemål är att 
Bålsta Gymnastikklubb får tillgång till egen anläggning som är särskilt 
anpassad och utrustad får sin verksamhet. En egen anläggning där 
redskapen permanent kan stå uppställda gör det möjligt att effektivare 
utnyttja vm:je träningstillfälle då aktiva och ledare inte behöver lägga ner tid 
och kraft på att ta fram och ta bort redskap. En egen anläggning frigör också 
de tider fåreningen i dag disponerar i kommunens idrottshallar och dessa 
tider kan då erbjudas till andra foreningar och verksamheter. 

Kultur och Livsmiljös yttrande 

Föreningar verksamma inom Håbo kommun har möjlighet att söka 
lolcal/chiftbidrag får att subventionera en del av drift och 
underhållskostnader som fåreningen har för egen fastighet/anläggning (KFN 
2008/23 Hid.m 2008.548). Driftbidrag kan sökas med max 50% av 
fåreningens nettokostnader dock lägst l O %. Maxbeloppet får detta bidrag 
är 150 000 kronor. Förslagsställamas ansökan om extra fåreningsbidrag till 
Bålsta Gymnastilddubb avslås med motiveringen att fåreningen i dagsläget 
saknar egen anläggning och dä1med inte uppfyller laaven får att kunna söka 
och erhålla lokal/driftbidrag. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1143 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF §4 

Beslutsunderla

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-23 

KS 2014/19 

Förslag från KS2014/19 hid.nr 
2014.183 

Regelverk för Föreningsbidrag och Föreningshyror i Håbo kommun 
KFN 2008/23 Hid.nr 2008.548 

Tjänsteskrivelse 2014-12-1 7 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2015-01-20, § 17 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2015-02-02. 

styrelsen tillstyrker utslcott<;:ts och förvaltningens förslag om att avslå 
begäran om extra föreningsbidrag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att avslå begäran om extra föreningsbidrag till 
Bålsta Gymnastilddubb med hänvisning till Regelverk för 
Föreningsbidrag och Föreningshyror i Håbo kommun, KFN 2008/23 
Hid.nr 2008.548, punlcten 5, Lokalbidrag/driftbidrag. 

Beslutsexpediering 
F örslagsställama 
Kultur- och livsmiljö 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSSESTYRI<NING 

~l )-o--: -b 't( l o~ 
Nr 2015.1143 

Personuppgifter skyddas i enlighet med PuL 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 5 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-23 

KS 2014/136 

Beslut om komplettering av arvodesreglemente avseende 
borgerlig begravningsförrättare 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15,§ 76, att anta arvodesregler 
avseende kommunens förtroendevalda. Kommru1styrelens förvaltning har 
uppmärksammat att de nya bestämmelserna behöver kompletteras avseende 
arvodesrättet får kommunen borgliga begravningsombud. 

I tidigare bestämmelser så har begravningsombuden enligt fåljande: 

"Borgerlig begravningsfånättare, som ej uppbär årsarvode, äger rätt till 
fårr-ättningsarvode i samband med begravnings." 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att samma arvoderingsnivå ska gälla 
även fortsättningsvis, och föreslår dfumed kommunfullmäktige att besluta 
att ovanstående formulering tilläggs arvodesreglementet § 7 

Beslutsunderlag 

Arvodesregler får Håbo kommm1 

Tjänsteskrivelse 2015-01-05. 

Arbetsskottets fårslag 2015-01-20, § 3 

Kommunstyrelsens fårslag 2015-02-02, § 6. 

Styrelsen tillstyrker att dubbelt fårr-ättningsarvode ska utgå per fånättning. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att borgerlig begravningsfånättare, som ej uppbär 
årsarvode, äger rätt till dubbelt fårrättningsarvode i samband med 
begravning. 

2. Fullmäktige beslutar att denna fonnulering tilläggs arvodesreglernas § 7. 

Bes l utsexped ieri n g 
Begravningsförrättare 
Löne- Karin Csaszar 
Komplettering av arvodesreglerna 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1145 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-02-23 

Kommunfullmäktige 

KF§ 6 KS 2014/70 

Beslut om miljöstrategi för Håbo kommun 
Sammanfattning 
Miljö- och teknikförvaltningen fick 2011-02-23 i uppdrag att upprätta ett 
förslag till miljöstrategi. Kommunstyrelsen tog vid årsskiftet 2013/2014 
över uppdraget och Plan- och utvecldingsavdebpngen har upprättat ett 
koncist förslag på miljöstrategi för Håbo kommtm. Miljöstrategin är Håbo 
kommuns sätt att möta de nationella miljökvalitetsmål som fastställts av 
riksdagen. Syftet med miljöstrategin är att gynna och förstärka den 
ekologiskt hållbara utvecldingen av Håbo kommun. 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-0 l att gå ut på samråd med förslag till 
miljöstrategi för Håbo kommun. Samrådet pågick till och med 15 november. 
Efter samrådet har strategin reviderats efter inkomna synpunkter. 
Komplettering har skett främst inom myndighetsutövning samt uppföljning. 

Beslutsunderlag 
Miljöstrategi för Håbo kommun, ANTAGANDEHANDLING (KS2014/70, m 2014.3834) 
Tjänsteskrivelse 2014-07-07, KS2014/70, nr 2014.2313 
Tjänsteskrivels 2014-12-16 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2015-01-20, § 5 
Socialnämndes yttrande 2014-11-04, 115 
Bildningsnämndens yttrande 2014-11-04 § 58 
skolnämndens yttrande 2014-11-03 § 76 

Tillståndsnämndens yttrande 2014-11-03 § 93 
Kommunstyrelsens förslag 2015-02-02 § 8. 

Arbetsutskottet och kommunstyrelsen tillstyrker förvaltningens förslag till 
strategi. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Yrkande 
Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Propositionsordning 
Ordföranden noterar att endast ett förslag till beslut föreligger och ställer 
detta under proposition och fim1er att fullmäktige beslutar i enlighet med 
förslaget. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1146 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
HÅBO Datum 

I<OMMUN 2015-02-23 

Kommunfullmäktige 

KF§ 6 KS 2014/70 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att anta milj östrate gin for H åbo kommun, 
2014-11-27, KS hidnr. 2014.3834. 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecldingsavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

j_t" -u 3 o ( 

Nr 2015.1146 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 7 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-23 

KS 2015/36 

Avsägelse av uppdrag samt val av ersättare i styrelen för 
Håbohus AB efter Robert Kohlström (SD) 

Sammanfattning 
Fullmäktige utsåg 2014-12-15, § 84, styrelse för Håbohus AB fram till slutet 
av den bolagsstämma som följer närmast efter nästa ordinarie val till 
kommunfullmäktige. 

Robert Kohlström (SD), ersättare i styrelsen, avsäger sig uppdraget. 

Valberedningens nominering: Bengt Björkman (SD). 

Beslutsunderlag 

- Kommunfullmäktiges beslut 2014-12-15, § 84 

A vsäge1se från Robert Kohlström (SD) 

- V al beredningens muntliga nomine1ing. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l . Fullmäktige entledigar Robert Kohlström (SD) från uppdraget som 
ersättare i styrelsen för Håbohus AB. 

2. Fullmäktige utser Bengt Bjödanan (SD) till ersättare i Håbohus AB:s 
styrelse för resterande del av mandatperioden, efter Robert Kohlström 
(SD). 

Beslutsexpediering 
Matrikel 
Löne- Kain Csaszar 
Håbohus AB (kopia av beslut samt kontaktuppgifter för B. Björkman (SD)) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING 

;).oJf-ns ()'l l Q 
Nr 2015,1158 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 8 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-23 

KS 2015/36 

Avsägelse av dels uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 
och dels som ersättare i barn~ och utbildningsnämnden M Jean
Pascal Medefjord (KD) samt fyllnadsval 

Sammanfattning 
Jean-Pascal Medefjord (KD) avsäger sig de båda uppdmgen. 

Valberedningens muntliga norninering gällande ersättare i barn- och 
utbilningsnämnden; Arvo Väisänen (KD). 

Beslutsunderlag 
Avsägelsen från Jean-Pascal Medefjord (KD) 

Valberedningens muntliga nominering 

Tjänsteskrivelse 2015-01-09. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att bevilja Jean-Pascal Medefjord (KD) begärt 
entledigande. 

2. Fullmäktige utser Arvo Väisänen (KD) till ersättare i barn- och 
utbilningsnärnnden får resterande del av mandatperioden efter J eau
Pascal Medefjord (KD). 

3. Fullmäktige uppdrar till komn1lmstyrelsens förvaltning att tillskriva 
Länsstyrelsen i Uppsala län med begäran om att ny ersättare i 
kommunfullmäktige utses efter Jean-Pascal Medefjord (KD). 

Beslutsexpediering 
Jean-Pascal Medefjord (KD) 
Vald 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Matrikel 
Löne- Karin Csaszar 
Barn- och ungdomsnämnden (kopia av beslut samt kontaktuppgifter för 
A. Väisänen (KD)) 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-02-23 

Kommunfullmäktige 

KF§ 9 KS 2015/36 

Beslut om ändring av kommunfullmäktiges beslut - ledamöter 
och ersättare till regionfullmäktige för Regionförbundet Uppsala 
län -mandatperioden 2015 - 2018 

Sammanfattning 

Kommunfulhnälctige utsåg 2014-12-15, § 96, ledamöter och ersättare till 
regionf·ullmäktige får Regionfårbundet Uppsala län får mandatperioden 
2015-2018, enligt följande: 

Cmina Lund (M) 

Leif Zetterberg (C) 

Agneta Hägglund (S) 

Christian Nordberg (MP) 

Eva Staake (S) 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ersättare 

ersättare 

A v fårbundets fårbudsordning, § 7, framgår att den partimässiga mandat
fårdelillngen i fårbudsfullmäktige ska motsvara den partipolitiska 
sammansättningen av det direktvalda organet på länsnivå, 
landstingsfullmäktige. 

För Håbo kommuns del innebär detta att kommunens representation som 
består av tre ledamöter och tre ersättm·e, ska representera (S), (M) och (SD). 

Valberedningens muntliga nominering: Kristian Leinonen (SD), Bengt 
Björlanan (SD) och Rasmus Kraftelid (M) 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges (felaktiga) beslut 2014-12-15, § 96 

Utdrag ur fårbudsordningen får Regionfårbundet 

Valberedningens muntliga nominering, 2015-02-23 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 9 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-23 

KS 2015/36 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att upphäva det tidigare fattade beslutet 
2014-12-15, § 96 vad gäller Leif Zetterberg (C) ledamot och Christian 
Norberg (MP) ersättare. 

2. Fullmäktige beslut att utse Kristian Leionen (SD) som ledamot, Bengt 
Björkman (SD) som ersättare samt Rasmus Kraftelid (M) som ersättare i 
Regionforbundet i Uppsala län:s fullmäktige, mandatperioden 2015-
2018. 

3. Fullmäktige noterar att Håbo kommtms representation i 
regionforbundets fullmäktige under mandatperioden 2015 - 2018, 
därmed utgörs av: 

Ca1ina Lund (M) 

Agneta Hägglund (S) 

Kristian Leionen (SD) 

Rasmus Kraftelid (M) 

Eva Staake (S) 

Bengt Björkman (SD) 

Beslutsexpediering 

ledamot 

ledamot 

. ledamot 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

Regionforbundet Uppsala län (kopia av beslut samt kontaktuppgifter for de 
nyvalda) 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 10 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-23 

KS 2015/36 

Val av vice ordförande till nämnder och bolagsstyrelser 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige utsåg 2014-12-15 ledamöter samt ordfårande till 
samtliga nämnder och bolagsstyrelser. Vid dagens sammanträde ska vice 
ordfårande till samtliga nämnder och bolagsstyrelser utses. 

V al beredningens muntliga nomineringar överensstämmer med fullmäktiges 
hantering, enligt nedan. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2014-12-15, §§ 77- 85 

- Valberedningens muntliga nominetingar. 

Propositionsordning 
Ordfåranden noterar att Anders Nilfjord (FP) nominerats till vice ordfårande 
i bam- och utbildningsnämnden. Förslaget ställs under proposition och 
ordfårande finner att fullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Ordfåranden noterar att Per-OlofThorsbeck (S) nominerats till vice 
ordfårande i socialnämnden. Förslaget ställs lmder proposition och 
ordfårande finner att fullmäktige beslutar enligt fårslaget 

Ordfåranden noterar att Helen Embretsen (KD) nominerats till vice 
ordfårande i vård- och omsorgsnämnden. Förslaget ställs under proposition 
och ordfårande finner att fullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Ordfåranden noterar att både Daniel Pettersson (C) och Klistian Leinonen 
(SD) nominerats till vice ordfårande i bygg- och miljönämnden. De båda 
fårslagen ställs mot varandra och ordfårande finner att fullmäktige beslutar 
utse Daniel Pettersson (C) till vice ordförande. 

Ordfåranden noterar att både Solveig Kalliomälci (S) och Robert Kohlström 
(SD) nominerats till vice ordfårande i valnämnden. De båda fårslagen ställs 
mot varandra och ordfårande finner att fullmäktige beslutar utse Solveig 
Kalliomäki (S) till vice ordförande. 

Ordfåranden noterar att Antonio Lopez (S) nominerats till vice ordfårande i 
överfårmyndamämnden. Förslaget ställs under proposition och ordfårande 
finner att fullmäktige beslutar enligt fårslaget 

Ordfåranden noterar att B j örn Fredtiksson (M) nominerats till vice 
ordfårande i styrelsen får Håbohus AB. Förslaget ställs under proposition 
och ordförande finner att fullmäktige beslutar enligt fårslaget 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 201 5.1163 
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KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 10 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-23 

KS 2015/36 

Ordforanden noterar att Ralph Abrahamsson (M) och Bengt Björkman (SD) 
nominerats till vice ordfårande i styrelsen for Håbo Marknads AB. De båda 
fårslagen ställs mot varandra och ordfårande finner att fullmäktige beslutar 
utse Ralph Abrahamsson (M) till vice ordfårande. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att utse Anders Nilfjord (FP) till vice ordforande i 
barn- och utbildningsnämnden får resterande del av mandatperioden. 

2. Fullmäktige beslutar att utse Per-Olof Thorsbeck (S) till vice ordforande 
i socialnämnden for resterande del av mandatperioden. 

3. Fullmäktige beslutar utse Helen Embretsen (KD) till vice ordfårande i 
vård- och omsorgsnämnden får resterande del av mandatperioden. 

4. Fullmäktige beslutar utse Daniel Pettersson (C) till vice ordfårande i 
bygg- och miljönämnden får resterande del av mandatperioden. 

5. Fullmäktige beslutar utse Antonio Lopez (S) till vice ordfårande i 
överfårmyndarnämnden for resterande del av mandatpetioden. 

6. Fullmäktige beslutar utse Solveig Kalliomäki (S) till vice ordforande i 
valnänmden får resterande del av mandatperioden. 

7. Fullmäktige beslutar utse Björn Fredtiksson (M) till vice ordforande i 
styrelsen får Håbohus AB får resterande del av mandatperioden. 

8. Fullmäktige beslutar utse Ralph Abrahamsson (M) till vice ordforande i 
styrelsen får Håbo Marimads AB får resterande del av mandatperioden. 

Beslutsexpediering 
Nämnder och styrelser 
Matrikel 

l 
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KF§ 11 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-23 

KS 2015/91 

Fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande om servering av ris i 
kommunal verksamhet efter arseniklarm, Michael Rubbestad (SD} 

Frågeställningen i sin helhet: 
Nyligen genomforda undersökningar har visat att livsmedel som ris eller 
som innehåller ris innehållerarsenik 
En studie genomford av Sveriges Television} SVT, som publicerades den 
19 februari 2015 visade att 6 av lO slumpmässigt utvalda livsmedel innehöll 
betydligt mer arsenik än vad som kan anses vara hälsosamt. 
Det finns en lågriskbedömning på 0,3 mila-ogram arsenik per kg kroppsvikt 
och dag. Den har gjorts av Efsa, EU:s organ for livsmedelssäkerhet 
Problemet är dock att det inte är ett lagstadgat gränsvärde som företag och 
myndigheter måste hålla sig under. 
Att få i sig arsenik är således farligare ju mindre man väger. Ett treårigt barn 
som väger femton kilo och äter exempelvis "Rice krispies" till frukost, 1is 
tilllunch eller middag och riskakor till mellanmål hamnar på mycket höga 
nivåer arsenik per dag. 
Debatten om faran med arseniken i riset har rasat i såväl riksmedia som i 
lokala sociala medier med en mycket stor oro från såväl ung som gammal. I 
en icke statistiskt säkerställd undersökning i Expressen den 22 januari 2015 
svarar 84 % att man önskar dra ner på mängden ris i den kommunala 
verksamheten. 
Karlskrona kommun meddelade så sent som igår att man i väntan på tydliga 
direktiv från Livsmedelsverket har tagit beslut om att inte alls servera ris i 
fårskolan och högst en gång i veckan i övriga verksamheter. 
Med anledning av ovanstående villjag därfår ställa foljande fråga: 

A vs er Hå bo kommuns kostenhet ta lilmande beslut likt Karlskrona kommun 
i väntan på direktiv från Livsmedelsverket och begränsa mängden ris i den 
kommunala verksamheten? 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Michael Rubbestad (SD). 

Kommunstyrelsens ordforande Carina Llmd (M) koimnenterar kort frågan 
och återkommer med ett svar i samband med fullmäktiges sammanträde 
2015-03-23. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att frågan får ställas. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsens ordfårande 
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2015-02-23 

KS 2015/95 

Noteringar från allmänhetens frågestund 

Sammanfattning 
I samband med dagens frågstund redovisas frågor om vintems snöröjnings
insatser. Frågställaren har uppfattat insatserna som undermåliga beroende på 
att kvalitetskrav inte ingår i kriterierna får upphandling av 
snöröjningstjänsterna men även vid upphandling av tjänster får 
gräsklippning, sopning av gator med mera. Kvalitetsbrister uppfattas även 
föreligga vid trädfällningar. 

Fråga riktas till kommunstyrelsens ordfårande Carina Lund (M): Varfår 
förekommer inte kvalitetskrav i samband med upphandling och egen 
verksamhet enligt ovan? 

Fråga ställs om varfår årsarvodet sän1cts inför innevarande mandatperiod får 
uppdraget som kommunfullmäktiges ordförande? 

Kommunstyrelens ordfårande Carina Lund (M) redovisar att i beslutet om 
arvoderingar av samtliga förtroendemannauppdrag gällande innevarande 
mandatperiod, ingår att bestämmelsema ska utväderas vid tillfälle under år 
2016. 

"Konventionen om rättigheter får personer med funlctionsnedsättning" delas 
ut till fullmäktiges ledamöter och ersättare. 

Frågor och påpekanden redovisas om brister vad gäller 
angöring/tillgänglighet, låg inomhustemperatur samt bristfållig sandning -
ME-byggnaden i gamla Bålsta. Vad och när åtgärdas detta? 

Kommunstyrelsens ordfårande Carina Lund (M) meddelar att åtgärder får 
att fårbättra tillgängligheten är på gång. I övrigt återkommer Lund (M) med 
svar i samband med en kommande fi:ågestund. 

Frågestunden avslutas. 
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