SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1 (27)

Sammanträdesdatum

17 november 2010
- KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid

Folket Hus, Heby, kl 14.00 – 18.15

Beslutande

Carina Schön, ordf § 134-135
A Krispinsson, ordf § 136-153
Carl-Åke Elmersjö (MP)
Håkan Collin (S)
Tomas Bergström (FP)
Marie Wilén (C)
David Olsson (M), § 134-152
Charlotte Wall (LP)
Per Möller C)
Rose-Marie Isaksson (S)
Olof Nilsson (S)
Ewa Westling Olzon (M)
Karl-Arne Larsson (C)
Anna Rejment (S), § 134-143
Björn Fredriksson (SD)

K-R Lindgren (LP)
Bengt Löfling (V)
Salima Fahad (V)
Kjell Söderberg (LP)
Frida Ahlezon (KD)
Anna Bengtson (FP)
M Gadde-Jennische (M) G Wängelin Lernskog (C)
Britt Nilsson (S)
Sören Johansson (KD)
Dick Pettersson (C)
Camilla Runerås (S)
Anders Pettersson (S) Anne Stockenberg (MP)
Mats Jennische (M)
Paul Namerius (M)
Torbjörn Ivarsson (LP) Bodil Persson (M), § 153
Carola Eriksson (S)
B-E Rutström (S), § 144-153
Ola Birgersson (C)
Carl-Erik Thörngren (S)
Mats Pettersson (S)
Jan Andersson (S)
Carina Carlsson (SD) Holger Heldmark (M)
Per Eriksson (C)
Elisabet Wollein (S)

Övriga deltagande

Tjänstemän
Mona Rönneblad,
Kommunsekreterare

Ej tjg ersättare
I Ingstedt ( C),
§ 138-153
B Persson ( M),
§ 134-152

Ej tjg ersättare

B-E Rutström (S), § 134-143
Daniel Röjerås (C)
Matte Johansson (LP)
Per Mattsson (V)
Lukas Löfling (V)
A-C Mattsson (FP), § 134-149
Bernt-Ove Stenmark (KD)
I Wikander (KD), § 134-148
Tuula Kero (MP)
Marie Uppman (MP)

Utses att justera

Anders Pettersson

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret, Heby, tisdag 23 november 2010, kl 09.00

Sören Johansson

Sekreterare

Paragrafer 134 - 153

Mona Rönneblad
Ordförande

Carina Schön § 134,135

Annika Krispinsson § 136-153

Anders Pettersson

Sören Johansson

Justerande

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

17 november 2010

Datum för
anslags uppsättande

23 november 2010

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkontoret

Datum för
anslags nedtagande

Underskrift

Mona Rönneblad
Utdragsbestyrkande

15 december 2010
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Sammanträdesdatum

17 november 2010
- KOMMUNFULLMÄKTIGE Kf § 134

Dnr 2009/20

102

Avsägelser
Kommunfullmäktiges beslut


Robert Larssons (M) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige
godkännes och meddelas till länsstyrelsen för ny sammanräkning.



Johan Joelssons (C) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige
godkännes och meddelas till länsstyrelsen för ny sammanräkning.



Alette-Marie Lindgrens (S) avsägelse som ersättare i
kommunfullmäktige godkännes och meddelas till länsstyrelsen för
ny sammanräkning.



Jan Sunds (S) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige
godkännes och meddelas till länsstyrelsen för ny sammanräkning.



Tommy Dahlgrens (S) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige
godkännes och meddelas till länsstyrelsen för ny sammanräkning.



Pär Rickmans (S) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige
godkännes och meddelas till länsstyrelsen för ny sammanräkning.



Lars Henrikssons (FP) avsägelse som ersättare i
kommunfullmäktige godkännes och meddelas till länsstyrelsen för
ny sammanräkning.

Sammanfattning
Robert Larsson (M) har i skrivelse 22 oktober 2010 avsagt sig
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Johan Joelsson (C) har i skrivelse 30 september 2010 avsagt sig
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Alette-Marie Lindgren (S) har i skrivelse 2 november 2010 avsagt sig
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Jan Sund (S) har i skrivelse 2 november 2010 avsagt sig uppdraget
som ledamot i kommunfullmäktige.
Tommy Dahlgren (S) har i skrivelse 2 november 2010 avsagt sig
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Pär Rickman (S) har i skrivelse 8 november 2010 avsagt sig uppdraget
som ledamot i kommunfullmäktige.
Delges
Länsstyrelsen Uppsala län
R Larsson
J Joelsson
A-M Lindgren
J Sund
T Dahlgren
P Rickman
L Henriksson
Personalenheten
FMS

Justerandes signatur

Lars Henriksson (FP) har i skrivelse 5 november 2010 avsagt sig
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

17 november 2010
- KOMMUNFULLMÄKTIGE Kf § 135

Dnr 2010/98

102

Kommunfullmäktige, val av ordförande, 1:e vice
ordförande och 2:e vice ordförande
Kommunfullmäktiges beslut


Till ordförande för kommunfullmäktige, för tiden 1 november 2010
– 31 oktober 2014, utses Annika Krispinsson (C).



Till 1:e vice ordförande för kommunfullmäktige, för tiden 1
november 2010 – 31 oktober 2014, utses Carl-Åke Elmersjö (MP).



Till 2:e vice ordförande för kommunfullmäktige, för tiden 1
november 2010 – 31 oktober 2014, utses Håkan Collin (S).

Förslag
Dick Pettersson (C): Till ordförande för kommunfullmäktige för tiden
fram till 31 oktober 2014 utses Annika Krispinsson (C) samt till 1:e
vice ordförande för kommunfullmäktige, för tiden fram till 31 oktober
2014, utses Carl-Åke Elmersjö (MP).
Carl-Erik Thörngren (S): Till 2:e vice ordförande för
kommunfullmäktige, för tiden fram till 31 oktober 2014, utses, Håkan
Collin (S).
Förslagsordning
Ordföranden ställer Dick Petterssons förslag vad gäller ordförande i
kommunfullmäktige mot avslag och finner att förslaget bifalls.
Ordföranden ställer därefter Dick Petterssons förslag vad gäller
1.e vice ordförande i kommunfullmäktige mot avslag och finner att
förslaget bifalls.
Därefter ställer ordföranden Carl-Erik Thörngrens förslag vad gäller
2:e vice ordförande mot avslag och finner att förslaget bifalls.
Delges
A Krispinsson
C-Å Elmersjö
H Collin
Personalenheten
FMS

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

17 november 2010
- KOMMUNFULLMÄKTIGE Kf § 136

Dnr 2010/98

102

Kommunfullmäktiges revisorer, val av revisorer samt
presidium (ordförande och 1:e vice ordförande)
Kommunfullmäktiges beslut


Kommunfullmäktiges revisorer, revisorer samt ordförande och vice
ordförande för tiden 20 november 2010 – 31 december 2014, utses
enligt följande:
Revisorer
Leif Nilsson (S)
Maire Lautakoski (S)
Ann-Charlotte Westman (S)
Ulf Fahlstad (LP)
Sven-Erik Eriksson (KD)
Stig Johansson (M)
Anders Eriksson (C)
Presidium
Ordförande:

Leif Nilsson (S)

Vice ordförande

Sven-Erik Eriksson (KD)

Förslag
Carl-Erik Thörngren (S): Till revisorer för tiden 30 november 2010 –
31 december 2014 utses Leif Nilsson (S), Maire Lautakoski (S) och
Ann-Charlotte Westman (S). Till ordförande utses Leif Nilsson (S)
Bengt Löfling (V): Till revisor för tiden 30 november 2010 – 31
december 2014 utses Carl-Otto Bergqvist.
Charlotte Wall (LP): Till revisor för tiden 30 november 2010 – 31
december 2014 utses Ulf Fahlstad (LP).
Sören Johansson (KD): Till revisorer för tiden 30 november 2010 – 31
december 2014 utses Sven-Erik Eriksson (KD), Stig Johansson (M)
och Anders Eriksson (C)
Förslagsordning
Ordföranden finner att Leif Nilsson (S), Maire Lautakoski (S),
Ann-Charlotte Westman (S), Ulf Fahlstad (LP), Sven-Erik Eriksson
(KD), Stig Johansson (M) och Anders Eriksson (C) utses till
kommunfullmäktiges revisorer varvid votering begärs.
Eftersom det gäller personval sker votering genom sluten omröstning.
Omröstningen genomförs och utfaller med följande resultat:
Leif Nilsson (S)
Justerandes signatur

41 röster
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

17 november 2010
- KOMMUNFULLMÄKTIGE Maire Lautakoski (S)

41 röster

Ann-Charlotte Westman (S)

41 röster

Carl-Otto Bergqvist (V)

16 röster

Ulf Fahlstad (LP)

41 röster

Sven-Erik Eriksson (KD)

40 röster

Stig Johansson (M)

41 röster

Anders Eriksson (C)

26 röster

Ordföranden finner att Leif Nilsson (S), Maire Lautakoski (S),
Ann-Charlotte Westman (S), Ulf Fahlstad (LP), Sven-Erik Eriksson
(KD), Stig Johansson (M) och Anders Eriksson (C) utses till
kommunfullmäktiges revisorer.
Ordföranden frågar därefter på ordförande och vice ordförande och
finner att kommunfullmäktige beslutar att välja Leif Nilsson (S) till
ordförande och Sven-Erik Eriksson (KD) till vice ordförande.

Delges
De valda
Kommunfullmäktiges revisorer
Personalenheten
FMS

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

17 november 2010
- KOMMUNFULLMÄKTIGE Kf § 137

Dnr 2010/98

102

Kommunstyrelse, val av ledamöter och ersättare
Kommunfullmäktiges beslut


Kommunstyrelsen, ledamöter ersättare och insynsrepresentant, för
tiden 1 december 2010 – 30 november 2014, utses enligt följande:

Ledamöter

Ersättare

Marie Wilén (C)

Daniel Röjerås (C)

Dick Pettersson (C)

Jan-Erik Eriksson (C)

David Olsson (M)

Ewa Westling Olzon (M)

Anna Bengtson (FP)

Anne-Charlotte Mattsson (FP)

Sören Johansson (KD)

Claes Erlandsson (M)

Anne Stockenberg (MP)

Hillevi Bohlin (C)

Carina Schön (S)

Emilie Jansson (S)

Anders Pettersson (S)

Bernt-Erik Rutström (S)

Jan Andersson (S)

Jan Eriksson (S)

Bengt Löfling (V)

Gunnar Ingle (S)

Charlotte Wall (LP)

Kurt-Rikard Lindgren (LP)

Insynsrepresentant
Tommy Johansson (SD)
Ordning för inkallande av ersättare
För C - C, M, FP, LP, S
För M - M, FP, C, LP, S
För FP - FP, M, C, LP, S
För KD - FP, M, C, LP, S
För MP - MP, C, FP, M
För S - S, V
För V – S
För LP – M, FP, C, S
Förslag
Tomas Bergström (FP): Till ledamöter för kommunstyrelsen fram till
30 november 2014 utses Marie Wilén (C), Dick Pettersson (C), David
Olsson (M), Anna Bengtson (FP), Sören Johansson (KD) och Anne
Stockenberg (MP). Till ersättare utses Daniel Röjerås (C), Jan-Erik
Eriksson (C), Ewa Westling Olzon (M), Anne-Charlotte Mattsson
(FP), Claes Erlandsson (M) och Hillevi Bohlin (C).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

17 november 2010
- KOMMUNFULLMÄKTIGE Förslag på inkallelseordningar:
För C - C, M, FP, LP, S
För M - M, FP, C, LP, S
För FP - FP, M, C, LP, S
För KD - FP, M, C, LP, S
För MP - MP, C, FP, M
Carl-Erik Thörngren (S): Till ledamöter för kommunstyrelsen fram till
30 november 2014 utses Carina Schön (S), Anders Pettersson (S), Jan
Andersson (S).Till ersättare utses Emilie Jansson (S), Bernt-Erik
Rutström (S), Jan Eriksson (S) och Gunnar Ingle (S).
Förslag på inkallelseordningar:
För S - S, V
För V - S
Salima Fahad (V): Till ledamot för kommunstyrelsen fram till 30
november 2014 utses Bengt Löfling (V):
Charlotte Wall (LP): Till ledamot för kommunstyrelsen fram till 30
november 2014 utses Charlotte Wall (LP). Till ersättare utses KurtRikard Lindgren (LP).
Förslag på inkallelseordningar:
För LP – M, FP, C, S
Carina Carlsson (SD): Till insynsrepresentant för kommunstyrelsen
fram till 30 november 2014 utses Tommy Johansson (SD).
Förslagsordning
Ordföranden ställer framlagda förslag mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslagen.
Delges
De valda
Kommunstyrelsen
Personalenheten
FMS

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

17 november 2010
- KOMMUNFULLMÄKTIGE Kf § 138

Dnr 2010/98

102

Kommunstyrelse, val av ordförande, 1:e vice
ordförande och 2:e vice ordförande
Kommunfullmäktiges beslut


Till ordförande för kommunstyrelsen, för tiden 1 december 2010 –
31 oktober 2014, utses Marie Wilén (C).



Till 1:e vice ordförande för kommunstyrelsen, för tiden 1 december
2010 – 31 oktober 2014, utses David Olsson (M).



Till 2:e vice ordförande för kommunstyrelsen, för tiden 1 december
2010 – 31 oktober 2014, utses Carina Schön (S).

Förslag
Margaretha Gadde-Jennische (M): Till ordförande för
kommunstyrelsen för tiden fram till 30 november 2014 utses Marie
Wilén (C). Till 1:e vice ordförande för tiden fram till 30 november
2014 utses David Olsson (M).
Carl-Erik Thörngren (S): Till kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
för tiden fram till 30 november 2014 utses Carina Schön (S):
Förslagsordning
Ordföranden ställer Margaretha Gadde-Jennisches förslag vad gäller
ordförande och 1:e vice ordförande för kommunstyrelsen mot avslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Därefter ställer ordföranden Carl-Erik Thörngrens förslag vad gäller
2:e vice ordförande till kommunstyrelsen mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Delges
De valda
Kommunstyrelsen
Personalenheten
FMS

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

17 november 2010
- KOMMUNFULLMÄKTIGE Kf § 139

Dnr 2010/98

102

Krisledningsnämnd, val av ledamöter och ersättare
Kommunfullmäktiges beslut


Krisledningsnämnd, ledamöter, ersättare och insynsrepresentant,
för tiden 1 december 2010 – 30 november 2014, utgörs av
kommunstyrelsens ledamöter, ersättare och insynsrepresentant och
utses enligt följande:

Ledamöter

Ersättare

Marie Wilén (C)

Daniel Röjerås (C)

Dick Pettersson (C)

Jan-Erik Eriksson (C)

David Olsson (M)

Ewa Westling Olzon (M)

Anna Bengtson (FP)

Anne-Charlotte Mattsson (FP)

Sören Johansson (KD)

Claes Erlandsson (M)

Anne Stockenberg (MP)

Hillevi Bohlin (C)

Carina Schön (S)

Emilie Jansson (S)

Anders Pettersson (S)

Bernt-Erik Rutström (S)

Jan Andersson (S)

Jan Eriksson (S)

Bengt Löfling (V)

Gunnar Ingle (S)

Charlotte Wall (LP)

Kurt-Rikard Lindgren (LP)

Insynsrepresentant
Tommy Johansson (SD)
Ordning för inkallande av ersättare
För C - C, M, FP, LP, S
För M - M, FP, C, LP, S
För FP - FP, M, C, LP, S
För KD - FP, M, C, LP, S
För MP - MP, C, FP, M
För S - S, V
För V - S
För LP - M, FP, C, S
Förslag
Ordföranden föreslår att valda ledamöter och ersättare till
kommunstyrelsen även utses som ledamöter och ersättare i
krisledningsnämnden.
Delges
De valda
Krisledningsnämnden
Personalenheten
FMS

Justerandes signatur

Förslagsordning
Ordföranden ställer det egna förslaget mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslagen.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

17 november 2010
- KOMMUNFULLMÄKTIGE Kf § 140

Dnr 2010/98

102

Krisledningsnämnd, val av ordförande, 1:e vice
ordförande och 2:e vice ordförande
Kommunfullmäktiges beslut


Krisledningsnämndens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e
vice ordförande utgörs av kommunstyrelsens ordförande, 1:vice
ordförande och 2:e vice ordförande.



Till ordförande för krisledningsnämnden, för tiden 1 december
2010 – 31 oktober 2014, utses Marie Wilén (C).



Till 1:e vice ordförande för krisledningsnämnden, för tiden 1
december 2010 – 31 oktober 2014, utses David Olsson (M).



Till 2:e vice ordförande för krisledningsnämnden, för tiden 1
december 2010 – 31 oktober 2014, utses Carina Schön (S).

Förslag
Ordföranden föreslår att vald ordförande, 1:e vice ordförande och 2:a
vice ordförande till kommunstyrelsen även utses som ordförande, 1:e
vice ordförande och 2:e vice ordförande i krisledningsnämnden.
Förslagsordning
Ordföranden ställer det egna förslaget mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslagen.
Delges
De valda
Kommunstyrelsen
Personalenheten
FMS

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

17 november 2010
- KOMMUNFULLMÄKTIGE Kf § 141

Dnr 2010/98

102

Valberedning, val av ledamöter, ersättare samt
presidium
Kommunfullmäktiges beslut


Valberedning, ledamöter och ersättare, samt presidium, för tiden i
november 2010 – 31 oktober 2014, utses enligt följande:

Ledamöter

Ersättare

Annika Krispinsson (C)

David Olsson (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP)

Ingela Wikander (KD)

Håkan Collin (S)

Torbjörn Ivarsson (LP)

Presidium
Ordförande

Annika Krispinsson (C)

Vice ordförande

Carl-Åke Elmersjö (MP)

Förslag
Marie Wilén (C): Till ledamöter för valberedning utses
kommunfullmäktiges presidium. Till ersättare utses David Olsson (M),
Ingela Wikander (KD).
Charlotte Wall (LP): Till ersättare för valberedningen utses Torbjörn
Ivarsson (LP).
Britt Nilsson (S): Till ersättare för valberedningen utses Rose-Marie
Isaksson (S).
Dick Pettersson (C): Till valberedningens ordförande utses Annika
Krispinsson (C) och till vice ordförande utses Carl-Åke Elmersjö
(MP).
Förslagsordning
Ordföranden ställer Marie Wiléns förslag mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Ordföranden ställer Charlotte Walls förslag mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Ordföranden ställer Britt Nilssons förslag mot avslag och finner att
kommunfullmäktige avslår förslaget.
Ordföranden ställer Dick Petterssons förslag mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Delges
De valda
Valberedningen
Personalenheten
FMS

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

17 november 2010
- KOMMUNFULLMÄKTIGE Kf § 142

Dnr 2010/98

102

Sveriges kommuner och landstings kongress 20112015, val av ombud
Kommunfullmäktige har genomfört ett val av ombud till Sveriges
kommuner och landstings kongress för 2011 – 2015.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

17 november 2010
- KOMMUNFULLMÄKTIGE Kf § 143

Dnr 2010/21

101

Fullmäktigeberedningarna, styrelser och nämnder
Sammanfattning
Rose-Marie Isaksson (S), verksamhetsnämndens ordförande
informerar att verksamhetsnämnden har givit förvaltningen i uppdrag
att tillskapa nya barnomsorgsplatser i Heby så att samtliga barn kan
erbjudas plats inom 4 månader. Antalet barn i kö till barnomsorgsplats har ökat markant.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

17 november 2010
- KOMMUNFULLMÄKTIGE Kf § 144

Revisorerna, information
Sammanfattning
Ingen information fanns att ge från revisorerna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

17 november 2010
- KOMMUNFULLMÄKTIGE Kf § 145

Dnr 2007/38

Återrapporteringar
Sammanfattning
Inga återrapporteringar fanns att ge.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

17 november 2010
- KOMMUNFULLMÄKTIGE Kf § 146

Dnr 2010/33

009

Enkla frågor
1. Charlotte Wall (LP) ställer enkel fråga till Carina Schön (S) med
anledning av att idrottsföreningarna anser att det är dyrt att träna
på konstgräsmattan vid Tegelvallen.
Carina Schön besvarar frågan.
2. Charlotte Wall (LP) ställer enkel fråga till Rose-Marie Isaksson
(S) med anledning av den oacceptabla snöröjningen i Heby
kommun. Är det inte någon som har protesterat?
Rose-Marie Isaksson besvarar frågan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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17

Sammanträdesdatum

17 november 2010
- KOMMUNFULLMÄKTIGE Kf § 147

Dnr 2010/84

001

Fasta arvoden
Kommunfullmäktiges beslut



Fasta arvoden till förtroendevalda fastställs enligt PM, 17
november 2010. Heltid (100%) motsvarar 75% av
riksdagsledamöternas arvode.
Arvodesnivåerna för fasta arvoden fastställs enligt följande:

Kommunfullmäktiges ordförande
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordf
Kommunfullmäktiges 2:e vice ordf

20%
10%
10%

Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens 1:e vice ordf
Kommunstyrelsens 2:e vice ordf
Ks verksamhetsutskotts ordf
Ks verksamhetsutskotts vice ordf

100%
25%
20%
25%
10%

Miljö- och byggnämndens ordförande
Sociala nämndens ordförande

20%
25%

Beredningens för skolfrågor ordförande
fr o m 1 januari 2012: 30%

20%

Beredningens för miljö- och samhällsbyggnadsfrågors ordförande
fr o m 1 januari 2012: 30%

20%

Beredningens för äldre- och omsorgsfrågor ordförande
fr o m 1 januari 2012: 30%

20%

Beredningens för kultur- och fritidsfrågor ordförande

20%

Revisionens ordförande
Övriga revisorer

20%
2%

Valnämndens ordförande, valår

2%

Oppositionen

50%

Beslutet gäller från och med1 november 2010 för kommunfullmäktige
och från och med 1 december 2010 för kommunstyrelsen. För övriga
gäller beslutet från och med 1 januari 2011.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

17 november 2010
- KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanfattning
Ett förslag om ändrad politisk organisation har presenterats. Med
anledning av detta har kommunstyrelsens presidium lagt förslag om
nivåer för de fasta arvodena. Enhetschefen för administrativa enheten
har av kommunstyrelsens presidium fått i uppdrag att kostnadsberäkna
förslaget.
Kommunstyrelsen beslutade 27 oktober 2010, § 278 att förvaltningens
förslag till förtroendevalda, enligt PM, 4 oktober 2010, antas, med
ändringen att under övergångsperioden år 2011 ska arvodet för
beredningarnas ordföranden vara 20%.
Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med PM
17 november 2010. Innebörden av texten i PM 17 november 2010 är
densamma som innebörden av kommunstyrelsens förslag, PM 4
oktober 2010, men med tillägget att valnämndens ordförande ska ha ett
fast arvode om 2% under valår.
Beslutsunderlag
PM 17 november 2010
Kommunstyrelsen § 278, 27 oktober 2010
PM 4 oktober 2010
Arvodesnivåer, fasta arvoden, nuvarande och förändringsförslag, 17
augusti 2010
Förslag
Sören Johansson (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Annika Krispinsson (C): Bifall till eget förslag enligt PM 17 november
2010.
Ändringsförslag
Kurt-Rikard Lindgren (L): Oppositionens arvode ska höjas från 50%
till 74%.
Förslagsordning
Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag mot avslag och
finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Därefter ställer ordföranden det egna förslaget mot avslag och finner
att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Sist ställer ordföranden Kurt-Rikard Lindgrens ändringsförslag mot
avslag och finner att kommunfullmäktige avslår ändringsförslaget.
Delges
Samtliga nämnder/styrelser/utskott/beredningar
Administrativa enheten
Personalenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

17 november 2010
- KOMMUNFULLMÄKTIGE Kf § 148

Dnr 2010/12

800

Fritidspolitiskt program för Heby kommun
Kommunfullmäktiges beslut


Fritidspolitiskt program, med ändringar införda av presidiet för
beredningen för social- och fritidsfrågor 20 oktober 2010, antas.

Sammanfattning
Beredningen för social- och fritidsfrågor har under året arbetat med att
utforma ett fritidspolitiskt program för Heby kommun.
Beredningen för social- och fritidsfrågor beslutade, 28 september
2010, § 36, föreslå fullmäktige att anta programmet. Beredningens
presidium har, 20 oktober 2010, gjort två redaktionella ändringar i
programmet. Kommunstyrelsen föreslår 27 oktober 2010, § 269
kommunfullmäktige besluta att fritidspolitiskt program, med ändringar
införda av presidiet för beredningen för social- och fritidsfrågor 20
oktober 2010, antas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 269, 27 oktober 2010
Fritidspolitiskt program för Heby kommun, 28 september 2010
Förslag
Carl-Erik Thörngren (S) med bifall av Margaretha Gadde-Jennische
(M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Förslagsordning
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Delges
Beredningen för social- och fritidsfrågor

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

17 november 2010
- KOMMUNFULLMÄKTIGE Kf § 149

Dnr 2010/34

190

Samordning inom överförmyndarverksamheten i
Uppsala län
Kommunfullmäktiges beslut


Under förutsättning av motsvarande beslut i berörda kommuner,
bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Heby, Håbo, Knivsta,
Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammars kommuner med
Uppsala kommun som värdkommun från och med januari 2011.



Heby kommun antar bifogat reglemente för den gemensamma
överförmyndarnämnden.



Heby kommun antar bifogat förslag till avtal om samverkan att
från och med 1 januari 2011 överföra överförmyndarnämndens
kommunbidrag på 1 635 tkr till den gemensamma nämnden med
avdrag för de arvoden som Heby kommun betalar ut till
ställföreträdaren.



Heby kommuns överförmyndarnämnd avvecklas den 31 december
2010.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 18 maj 2010, § 61, att
kommunstyrelsen ska verka för bildandet av en gemensam nämnd för
överförmyndarverksamheten i Uppsala län från och med 1 januari
2011, med Uppsala kommun som värdkommun. Heby kommun
uppmanar Uppsala kommun att tillsätta en genomförandeutredning
med uppgift att presentera ett förslag till detaljorganisation senast 30
september 2010. Utredningen ska ha representanter från varje
samverkande kommun.
En reviderad genomförandeutredning – samverkan i gemensam
överförmyndarnämnd i Uppsala län 2011 presenteras. Utredningen
innehåller ett förslag till samverkansavtal samt reglemente.
Kommunarkivarien har inkommit med PM i ärendet, daterat
4 oktober2010, med synpunkter och förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutade 27 oktober 2010 § 270 att ärendet
hänskjuts till nästa sammanträde för vidare behandling. Förvaltningen
får i uppdrag att till dess utreda frågan om slutförvar av avslutade akter
samt hur samverkansavtalet kan kompletteras med en exitstrategi.
Kommunstyrelsen beslutade 17 november 2010 § 280 föreslå
kommunfullmäktige besluta:
o Under förutsättning av motsvarande beslut i berörda kommuner,
bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Heby, Håbo, Knivsta,
Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammars kommuner med
Uppsala kommun som värdkommun från och med januari 2011.
o Heby kommun antar bifogat reglemente för den gemensamma
överförmyndarnämnden.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

17 november 2010
- KOMMUNFULLMÄKTIGE o Heby kommun antar bifogat förslag till avtal om samverkan att
från och med 1 januari 2011 överföra överförmyndarnämndens
kommunbidrag på 1 635 tkr till den gemensamma nämnden med
avdrag för de arvoden som Heby kommun betalar ut till
ställföreträdaren.
o Heby kommuns överförmyndarnämnd avvecklas den 31 december
2010.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 280, 17 november 2010
Kommunstyrelsen § 270, 27 oktober 2010.
PM, 4 oktober 2010
PM arkivfrågor
Genomförandeutredning – samverkan i gemensam
överförmyndarnämnd i Uppsala län 2011, reviderad 7 oktober 2010
Förslag
Carina Schön (S) med bifall av Marie Wilén (C): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Förslagsordning
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Delges
Uppsala län
Överförmyndarnämnden
Kommunchefen
Förvaltningscheferna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

17 november 2010
- KOMMUNFULLMÄKTIGE Kf § 150

Dnr 2010/63

312

Cykelväg mellan Harbo och Östervåla, motion
Kommunfullmäktiges beslut


Motionen anses behandlad med mark- och planeringsenhetens
redogörelse för planeringsläget i frågan.



Motionen bifalls.

Sammanfattning
Dick Pettersson och Karl-Arne Larsson (C) föreslår i motion 18 maj
2010, fullmäktige besluta:
o att det byggs en cykelväg utmed länsväg 271 Harbo – Östervåla
o att det projektet prioriteras högt på kommunens lista över gångoch cykelvägar
o att framställan görs till Vägverket att det tar upp hela sträckan
Harbo – Östervåla (Lindsbro) utmed länsväg 272 i sin
prioriteringslista.
Kommunfullmäktige beslutade, 18 maj 2010, § 65, att överlämna
motionen till beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor.
Beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor föreslår, § 25, 13
september 2010, att motionen bifalls och att ovan nämnda cykelväg
läggs till vid nästa revidering av kommunens trafikplan.
Mark- och planeringsenheten har inkommit med ett PM, 26 oktober
2010, med ett yttrande om planeringsläget: ”I Länstransportplanen för
åren 2010-2021 är avsatt 82 mnkr till gång- och cykelvägar; i arbetet
med att ta fram denna har kommunerna angett ett antal
cykelvägsobjekt som fått en preliminär listning i planen; där finns
stråken Heby-Morgongåva, Morgongåva-Vittinge, Harbo-Östervåla
och (Heby-) Kerstinbo-Gysinge (turiststråk) med från Heby kommun. I
dessa objekt har förutsatts att befintliga småvägar kan utnyttjas så att
nybyggnadsdelarna minimeras och men att ändå ett obrutet cykelstråk
åstadkommes.
Nu arbetar Regionförbundet i samverkan med kommunerna med en
regional cykelplan, som ska ta fram kriterier för prioritering mellan
olika objekt. Avsikten är att kommunerna under planperioden ska
anmäla de projekt man vill genomföra och efter prövning mot dessa
kriterier ska Trafikverket årsvis kunna avsätta medel i den omfattning
som sådana finns för att genomföra åtgärderna. En förutsättning för
statliga medel är dock att respektive kommun medfinansierar projektet
med 50 % av kostnaden.
Här kan noteras att ett kriterium är projektets kostnadsnivå och ett
annat är befolkningsunderlaget. Detta innebär att möjligheterna att få
anslag till ett projekt ökar om det är billigt i förhållande till nyttan,
detta gör objektet mer konkurrenskraftigt i förhållande till andra.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

17 november 2010
- KOMMUNFULLMÄKTIGE Därför är det fördelaktigt om kostnaderna kan hållas nere genom att
befintliga vägar kan utnyttjas.
Som motionärerna nämner är alltså stråket Harbo-Östervåla med bland
de av Heby kommun prioriterade stråken; dock är den del som i första
hand har föreslagits nyanläggas begränsad till avsnittet
Brattbergsvägen-Trollberget. På detta sätt kan man få ett cykelstråk
med en blandning av småvägar och rena cykelbanor. Givetvis är en ren
cykelbana att föredra men det har inte bedömts realistiskt att kunna
finansiera nybyggnad av en så lång sträckning.
Som motionärerna också påpekar finns dock en stor del av
befolkningsunderlaget inte längs detta stråk. Det gäller inom
Harboområdet där många bor öster om väg 272 längs den väg som går
Bogärde-Norrsälja och norr därom till en punkt strax söder om
Brattbergsvägen. Ett kommande steg kan därför vara att ta fram förslag
till åtgärder, som dels kompletterar denna mindre väg till ett bra
cykelstråk dels genom en nyanlagd del knyter an till Harbo tätort.
Inom Östervåladelen finns befolkningen däremot väl samlad längs det
tänkta stråket. Norrut från Brattbergsvägen behövs en ny cykelväg upp
till den punkt där den gamla och den nya väg 272 delar sig. Därifrån
passar den gamla vägen väl som cykelväg fram till Åbylund, där en
g/c-väg tar vid in till Östervåla tätort.
Mark- och planeringsenheten anser att stråket Harbo-Östervåla är väl
prioriterat i kommunens arbete och har förutsättningar att få en rimlig
prioritering i Trafikverkets verksamhetsplaner om kostnadsnivån kan
hållas nere. På sikt bör de nämnda ytterligare insatserna kunna bli
aktuella för att lyfta standarden på hela sträckan men de åtgärder som
primärt har framförts från kommunens sida ger den inledande
nödvändiga åtgärden för att åstadkomma en användbar cykelväg i
stråket. ”
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 268, 27 oktober 2010
Beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor § 25,
13 september 2010
Kommunfullmäktige § 65, 18 maj 2010
Motion, 18 maj 2010
Förslag
Rose-Marie Isaksson (S): Motionen bifalls.
Annika Krispinsson (C): Kommunstyrelsens förslag ’motionen anses
besvarad med mark- och planeringsenhetens redogörelse för
planeringsläget i frågan.’ ändras till lydelsen ’motionen anses
behandlad med mark- och planeringsenhetens redogörelse för
planeringsläget i frågan’.
Förslagsordning
Ordföranden ställer kommunstyrelsen förslag mot det egna förslaget
och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

17 november 2010
- KOMMUNFULLMÄKTIGE Därefter ställer ordföranden Rose-Marie Isakssons förslag mot avslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Delges
Förslagsställarna
Mark- och planeringsenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

17 november 2010
- KOMMUNFULLMÄKTIGE Kf § 151

Dnr 2010/105

043

Anmälan av nya medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut


Medborgarförslag ’Ökat skyddsnät för miljonbeslut på 5 miljoner
eller mera’ överlämnas till kommunstyrelsen för beredning,
besvarande och återrapportering.

Sammanfattning
Anita Söderberg har inkommit med medborgarförslag, 29 oktober
2010. I medborgarförslaget föreslår hon att kommunfullmäktige
beslutar att rörande miljonbelopp på 5 miljoner eller mer måste tas på
två fullmäktigesammanträden i följd för att få giltighet.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 29 oktober 2010
Delges
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

17 november 2010
- KOMMUNFULLMÄKTIGE Kf § 152

Dnr 2008/140
Dnr 2010/123

480
880

Återrapporteringar av medborgarförslag


Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringarna och lägger
medborgarförslagen till handlingarna.

o Kommunstyrelsen har i § 101, 15 april 2009, behandlat och
besvarat medborgarförslag ’Allmänt förbud mot fyrverkerier och
användandet av pyroteknisk utrustning inom kommunen’.
o Verksamhetsnämnden har i § 84, 26 oktober 2010, behandlat och
besvarat medborgarförslag ’Allmänhetens datorer i Östervåla
bibliotek måste förbättras’.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

17 november 2010
- KOMMUNFULLMÄKTIGE Kf § 153

Dnr 2010/32

109

Allmänhetens frågestund
Håkan Tallroth har skriftligen inkommit med en fråga med anledning
av inplantering av varg i Heby kommun.
Vad tycker kommunens politiker om inplantering av varg i Heby
kommun? Om man har diskuterar utplantering med
kommuninvånarna? Heby kommun är ju den enda i länet som är
lämplig enligt forskarna.
Tomas Bergström (FP), verksamhetsnämndens 1:e vice ordförande
besvarar frågan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

