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Beslutande 

Ledamöter 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-03 

Kl. 19:00 måndagen den 3 april2017, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

UlfWinberg (M), Ordforande 
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Nina Manninen (S) 

Kurt Hedman (S) 

Akasya Randhav (S) 

Sven Erkert (S) 

Eva Staake (S) 

Sven-Olov Dväring (S) 

Hillevi Anderstedt (S) 

Marcus Carson (S) 

Inger Wallin (S) 

Michael Rubbestad (SD) 
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Kristian Leinonen (SD) 

Linnea Bjuhr (SD) 

Robert Kohlström (SD) 

Peter Björkman (Båp) 

Leif Lindqvist (V) 
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Justerare 

Tid och plats 
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Underskrifter 
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Ordförande 

Justerare 

JUSTERARE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-03 

Bo Johnson (M), tjänstgör för Catherine Öhrqvist (M) 

Roger von Walden (M) 

Bjöm Fredriksson (M) 

Bertil Brifors (M) 

Lisbeth Bolin (C), tjänstgör för Göran Eriksson (C) 

Arvo Väisänen (KD) 

Sixten Nylin (S), tjänstgör för Agneta Hägglund (S) 

Maria Anneli (S) 

Hariette Nordström (S) 

Antonio Lopez (S) 

Ulla Hedman (S) 

Pirjo Thonfors (-) 

Linnea Hellberg (SD) 

Sjunne Green (B å p) 

Per Nordenstam, kommundirektör 

Sara Widströmer, sekreterare 

Gunilla Gustavsson (S), Bo Johnson (M) 

Torsdagen den 6 april2017, Kommunhuset Bålsta 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Anslag/Bevis 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum får 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
får protokollet 

Underskrift 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-03 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Kommunfullmäktige 

2017-04-03 

2017-04-07 
Datum får 
anslags nedtagande 2017-04-29 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Tid och plats 

Beslutande 

Ledamöter 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-03 

Kl. 19:00 måndagen den 3 april 2017, Övergransal en, Kornmunhuset, Bålsta 

UlfWinberg (M), Ordfårande 

Owe Fröjd (Båp), 1:e vice ordförande 

Gunilla Gustavsson (S), 2:e vice ordfårande 

Carina Lund (M) 

Liselotte Grahn Elg (M) 

Rasmus Kraftelid (M) 

Carl-Johan Torstenson (M) 

Nils-Åke Mårheden (M) 

Anna Wiberg (M) 

Björn Hedö (M) 

Tommy Rosenkvist (M) 

Leif Zetterberg (C) 

Sara Ahlström (C) 

Gunilla Alm (L) 

Anders Cyrillus (L) 

Christian Nordberg (l\1P) 

Marie Nordberg (MP) 

Fred Rydberg (KD) 

Werner Schubert (S) 

Lars-Göran Bromander (S) 

Helene Cranser (S) 

Fredtik Anderstedt (S) 

Nina Manninen (S) 

Kmt Hedman (S) 

Akasya Randhav (S) 

Sven Erkett (S) 

Eva Staake (S) 

Sven-Olov Dväring (S) 

Hillevi Anderstedt (S) 

Marcus Carson (S) 

Inger Wallin (S) 

Michael Rubbestad (SD) 

Bengt Bjödanan (SD) 

Kristian Leinonen (SD) 

Linnea Bjuhr (SD) 

Robert Kohlström (SD) 

Peter Björkman (Båp) 

Leif Lindqvist (V) 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Tjänstemän 

Justering 

Justerare 

Tid och plats 

Justerade paragrafer 

Underskrifter 

sekreterare 

Ordfårande 

Justerare 

JUSTERARE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-03 

Bo Johnson (M), tjänstgör får Catherine Ölu-qvist (M) 

Roger von Walden (M) 

Björn Fredriksson (M) 

Bertil Brifors (M) 

Lisbeth Bolin (C), tjänstgör får Göran Eriksson (C) 

Arvo Väisänen (KD) 

Sixten Ny lin (S), tjänstgör får Agneta Hägglund (S) 

Maria Anneli (S) 

Hariette Nordsh·öm (S) 

Antonio Lopez (S) 

Ulla Hedman (S) 

Pitjo Thonfors (-) 

Linnea Hellberg (SD) 

Sjunne Green (Båp) 

Per Nordenstam, kommundirektör 

Sara Widströmer, Seheterare 

Måndagen den 3 april 2017, Övergransalen 

§ 49 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Kommunfullmäktige 

Anslag/Bevis 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum får 
anslags uppsättande 

F ärvaringsplats 
får protokollet 

Underskrift 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-03 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Kommunfullmäktige 

2017-04-03 

2017-04-04 
Datum får 
anslags nedtagande 2017-04-26 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

§ 31 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-03 

Mötets öppnande ..... ...... ................ ................. ......... .............. .... .. ...... ....... ... .... .. ..... ..... .. 6 

§32 Dnr2017/00217 
Anmälan av nytt medborgarforslag: Förslag på lösning av 
parkeringsproblem vid våra båtklubbar och får personer med båtsläp som 
sjösätter vid rampen mot Aransborgs Konferenshotell .......................................... .. ..... 7 

§ 33 Dnr 2016/00639 
Svar på medborgarforslag: skateboardhall inomhus ..................................................... 8 

§ 34 Dnr 2016/00485 
Svar på medborgarforsla g: Fler offentliga toaletter på Granåsen ............................... l O 

§ 35 Dnr 2016/00493 
Svar på medborgarforslag: Utökad belysning vid Kvarnkojan på Granåsen .............. 11 

§ 36 Dnr 2016/00400 
Svar på medborgarforslag: Ta bort vägbommen på Skeppsvägen .............................. 12 

§ 37 Dnr 2016/00356 
Svar på motion: Ritualslaktat kött i kommunens verksamheter .................................. 13 

§ 38 Dnr 2016/00133 
Svar på motion: Behov av korttidsboende i Håbo kommun ..................................... .. 15 

§ 39 Dnr 2016/00166 
Svar på motion: Infarande av generationsbryggor mellan barn och äldre 
via äldreboenden, foreningar och skolor ..................................................................... 18 

§ 40 Dnr 2016/00355 
Svar på motion: Säkra busshållplatser i hela kommunen ............................................ 19 

§ 41 Dnr 2016/00516 
Svar på motion: Inrättande av samåkningsparkering ....................... ........................... 21 

§ 42 Dnr 2016/00382 
Svar på motion: Kommunal hyresgaranti .................................................................... 23 

§ 43 Dnr 2017/00137 
Exploateringsbudget får Bålsta Centrum, del av etapp ! ..................................... ....... 26 

§ 44 Dnr 2016/00696 
stimulansmedel från Boverket får att främja ökat bostadsbyggande .......................... 28 

§ 45 Dnr 2017/00112 
Årsredovisning 2016 ............ ........................... ..... .... ................................. ....... .... ....... 29 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

§ 46 Dm 2016/00504 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-03 

Mindre ändring av avfallsföreskrifterna .. ... .. .... .... ....... ..... .. .... ..... ..... ....... ... ........ ...... ... 33 

§ 47 Dm 2017/00034 
Avfallstaxa 2017 .... ........... .. .................. .................. ...... ........... ....................... .... .. ....... 34 

§ 48 Dm 2017/00155 
Möjligheten att fårhyra kommunala lokalen "Borgen" ...... ... .............. ........................ 36 

§ 49 Dm 2017/00218 
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§50 Dm 2017/00175 
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hemställan om ny sarnmamäkning ...... .. ..... ...... .... ... .... ...... ....... ........ ....... .. ..... ... ........ .. 39 

§ 51 Dm 2017/00249 
Entledigande från uppdrag som vice ordfårande i valnämnden och 
ersättare i kommunfullmäktige samt fyllnadsval och hemställan om ny 
sammamälmin g .. ... .. ... ..... ..... ...... .. .... ... ... ... ...... ..... ......... .... ... ... .. .. ...... .... .... ... .. ..... .... .... 40 

§ 52 Dm 2017/00265 
Amnälan av nytt medborgarfcirslag: Rengöra och måla Bildningscentrum 
Jan Fridegårds fasad .......... ......... ... .................. .. ...... .......... ............... .......... .... .... .... ..... 41 

§53 Dm 2017/00282 
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§54 Dm 2017/00283 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

§ 31 

Mötets öppnande 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-03 

l. Kommunfullmäktige utser Gunilla Gustavsson (S) och Bo Johnsson (M) 
till justerare av dagens protokoll. 

2. Kommunfullmäktige fastställer justeringssammanträdet till torsdagen den 
6 april kl. 15.00 i Glasburen, kommunhuset 

3. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande dagordning med 
nedanstående tillägg samt konstaterar att kungörelse har skett i laga ordning. 

- Tillägg: Anmälan av nytt medborgarfårslag: Rengöra och måla 
Bildningscentrum Jan Fridegårds fasad 

-Tillägg: Anmälan av ny motion: Fartdämpande åtgärder på Kraftleden 

- Tillägg: Anmälan av ny motion: Uppmuntra kontakt mellan skolor och 
föreningar får att främja ungas hälsa 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fårrättar upprop, väljer två ledamöter att jämte 
ordfårande justera protokollet, godkänner dagordningen samt konstaterar att 
kungörelse skett i laga ordning. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

§ 32 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-03 

Dnr 2017/00217 

Anmälan av nytt medborgarförslag: Förslag på lösning 
av parkeringsproblem vid våra båtklubbar och för 
personer med båtsläp som sjösätter vid rampen mot 
Aronsborgs Konferenshotell 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen for beredning. 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där forslagsställaren föreslår att 
kommunen iordningställer en gemensam grus- eller asfaltplan for tillfälliga 
uppställningar av bilar med båtsläp for att komma till rätta med 
parkeringsproblemen i området. Denna kan på vinte1iid användas som 
skridskobana med spolad is. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 

Beslutet skickas till: 
F örslags ställaren, för kännedom 
Kommunstyrelsens kansli, for åtgärd 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

§ 33 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-03 

Dnr 2016/00639 

Svar på medborgarförslag: skateboardhall inomhus 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Kommunfullmäktige anser medborgarfårslaget vara besvarat med 
hänvisning till fårvaltningens bedömning nedan. 

Sammanfattning 

Ett medborgarfårslag, där en inomhushall får skateboard fåreslås uppfåras 
permanent i IP-gallerian. skateboardverksamheten erbjudits möjlighet att 
låna dessa lokaler under innevarande vinter, men lokalerna bör, enligt 
fårslagsställaren, permanent vigas får ändamålet. Detta bör gärna ske i 
samarbete med fritidsgårdarnas verksamhet. 

Förvaltningen konstaterar inledningsvis att lokalerna i IP-gallerian inte ägs 
av Håbo kommun, utan att kommunen hyr dessa av en extern 
fastighetsägare. Nuvarande hyresavtal får lokalen går ut år 2019. Om avtalet 
inte sägs upp så fårlängs det automatiskt i ytterligare tre år. 

För närvarande arbetar fårvaltningen därfår med att utveclda lokalerna i IP
gallerian får de lokalbehov som finns i kommunen. Förvaltningen har, i 
detta arbete, bedömt att det är viktigt att prioritera skateboardverksamheten, 
då den är väsentlig får många ungdornar och skapar såväl sysselsättning 
som en mötesplats. Tanken är därfår att skateboardverksamheten ska få 
disponera delar av lokalen, i enlighet med de önskemål som framfårs i 
medborgarfårslaget. Nu pågår därfår reparationer av golvet i lokalen så att 
det ska gå att åka skateboard där på ett bättre sätt och därefter ska också en 
ramp byggas. Övriga delar av lokalen ska kopplas till fritidsgårdarnas 
verksamhet och kunna disponeras mer flexibelt med bolmingar vid behov 
och får att unga själva ska kunna skapa aktiviteter. I dagsläget saknar 
kommunen lokaler av denna flexibla karaktär. 

Det går, med hänvisning till att fårvaltningen inte äger lokalerna i IP
gallerian, inte att utlova en permanent skateboardhalL Istället måste 
kommunen göra en utvärdering av behovet av lokalerna i samband med att 
avtalet löper ut 2019. Under fårutsättning att kommunen väljer att låta 
avtalet löpa vidare på ytterligare tre år finns i dagsläget ingenting som tyder 
på att lokalerna inte kommer att kum1a användas för skateboardändamål 
även efter 2019. 

Mot bakgrund av ovanstående fåreslår fårvaltningen att fullmäktige anser 
rnedborgarfårslaget besvarat. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2017-03-20 § 65 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-07 § 48 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Tjänstesklivelse 2017-01-23 
Medborgarförslag 2016-11-27 

Förslag till beslut på sammanträdet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-03 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens fårslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren, får kännedom 
Kultur- och livsmiljöavdelningen, får åtgärd 
Kansliet 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

§ 34 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-03 

Dnr 2016/00485 

Svar på medborgarförslag: Fler offentliga toaletter på 
Granåsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Kommunfullmäktige avslår medborgarforslaget. 

Sammanfattning 

Ett medborgarforslag har inkommit, där det fåreslås att kommunen ska 
imätta fler offentliga toaletter på Granåsen. Förslagsställaren menar att 
befintlig toalett, som är ett tondass, inte är så trevlig att använda. Därfår 
borde kommunen åtminstone kuru1a sätta dit en flyttbar toalett på hjul. 

Förvaltningen konstaterar inledningsvis att det finns vattentoaletter på 
Granåsen. Dessa finns vid stugan vid kvarnkojan. Dock är dessa beroende 
av daglig tillsyn om de ska hålla öppet. I dagsläget finns ingen möjlighet att 
ordna daglig tillsyn. Därför är toaletterna enbart öppna då 
Friluftsfrämjandet, som har ansvar for tillsynen av dem, har verksamhet 
igång i stugan. 

Att daglig tillsyn inte kan ordnas innebär att även om kommunen skulle 
sätta dit en flyttbar extra toalett, så skulle det ändå bli fråga om någon form 
av torrdasslösning. 

Dock konstaterar forvaltningen att det, genom befmtligt tondass, finns 
möjlighet att gå på toaletten vid Granåsen vid behov, även om det inte finns 
en vattentoalett tillgänglig dygnet runt. 

Mot ovanstående bakgrund fåreslår forvattningen att medborgarforslaget 
avslås. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2017-03-20 § 66 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-07 § 49 
Tjänsteslaivelse 2017-01-23 
Medborgarforslag 2016-09-06 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren, for kännedom 
Tekniska avdelningen, for kännedom 
Kansliet 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Kommunfullmäktige 

§ 35 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-03 

Dnr 2016/00493 

Svar på medborgarförslag: Utökad belysning vid 
Kvarnkojan på Granåsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är fårdigbehandlat 
med hänvisning till förvaltningens åtgärder. 

Sammanfattning 

I medborgarförslaget föreslås utökad belysning vid Kvarnkojan på 
Granåsen, dels vid den öppna ytan vid Kvarnkojan och dels vid pulkabacken 
intill, då belysningen där anses vara under all kritik. 

Kommunstyrelsens förvaltning har tidigare konstaterat behovet av förbättrad 
belysning i området vid Kvarnkojan på Granåsen. I samband med att 
belysningen på platsen sågs över tidigare under hösten/vintern ordnades 
utökad belysning såväl vid den öppna ytan vid Kvarnkojan som vid 
pulkabacken. Med hänvisning till detta bör medborgarförslaget anses 
fårdigbehandlat 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2017-03-20 § 75 
Kommunstyrelsens tekniska utskott 2017-03-07 § 12 
Medborgarförslaget 
Tjänsteslaivelse 2017-02-08 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren, för kännedom 
Tekniska avdelningen, för kännedom 
Kansliet 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

§ 36 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-03 

Dnr 2016/00400 

Svar på medborgarförslag: Ta bort vägbommen på 
skeppsvägen 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses 
färdigbehandlat mot bakgrund av vad som framkommit i beredningen. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att bommen på Skeppsvägen tas bort när 
andra fysiska åtgärder har vidtagits får att minska hastigheten och öka 
säkerheten får oskyddade trafikanter. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbehovet ska tas upp i 
budgetarbetet får perioden 2018-2020. 

Sammanfattning 

Det har inkommit ett medborgarförslag med ett önskemål om att bommen 
på Skeppsvägen ska tas bort får att minska miljöpåverkan. Med anledning 
av detta medborgarförslag har två fårslag med motsatt uppfattning 
inkommit. Tekniska avdelningen anser att medborgarförslaget som föreslår 
borttagning av bommen på Skeppsvägen ska bifallas med reservationen att 
en orobyggnation av vägen i syfte att skapa en högre trafiksäkerhet sker före 
borttagandet 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2017-03-20 § 76 
Kommunstyrelsens tekniska utskott 2017-03-07 § 13 
Tjänsteskrivelse 2017-02-20 
Medborgarförslag 2016-09-26 
Medborgarförslag till befintligt ärende 2016-10-31 
Medborgarförslag till befintligt ärende 2016-11-07 
Bom på Skeppsvägen, katibild med bommens placering 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställarna, får kännedom 
Tekniska avdeleningen, för åtgärd 
Kansliet 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

§ 37 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-03 

Dnr 2016/00356 

Svar på motion: Ritualslaktat kött i kommunens 
verksamheter 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Kommunfullmäktige beslutar att motionen är fårdigbehandlad med 
hänvisning till forvaltningens bedömning. 

Sammanfattning 

I motionen fareslås att ritualslaktat kött inte ska serveras i kommunens 
verksamheter och att vegetariska alternativ ska serveras till dem som önskar 
sådant kött. Detta mot bakgrund av såväl religionsfrihet och att skolan ska 
vara icke-konfessionell som mot att ritualslakt riskerar att bli plågsam for 
djuren. 

Förvaltningen bedömer att den problematik som motionen hänvisar till inte 
bör vara särskilt aktuell i Håbo kommun. Detta då alla personer i 
kostenhetens verksamheter som uttrycker någon preferens kring kött erbjuds 
vegetariska alternativ. Förvisso köps ett visst mått av halaislaletad kyckling 
in från Danmark, men denna är slaktad utifrån samma djurskyddsregler som 
svenska kycldingar, varvid djuret alltså inte riskerar att plågas ytterligare vid 
slakten. Ett särskilt ställningstagande kring ritualslaktat kött bedöms därfår 
inte vara nödvändigt. 

Oaktat detta behöver kostfrågorna som helhet ses över i kommunen och ett 
politiskt ställningstagande luing prioriteringar och kravställningar när det 
gäller kost behöver göras. Därfor fattade kommunfullmäktige 2017-02-27 § 
5 beslut om att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att utarbeta forslag 
till en kostpolicy. Alla prioriteringar avseende kravställning kring kosten i 
kommunens verksamheter kan hanteras i samband med fi'amtagandet av 
denna kostpolicy. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2017-03-20 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-07 § 50 
Tjänstesluivelse 2016-08-26 
Motion 2016-05-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Linnea Bjuhr (SD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att motionen ska 
beaktas vid fi·amtagandet av kommunens kostpo1icy. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Linnea Bjulu·s yrkande. 

Carl-Johan Torstensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens fårslag till 
beslut. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Beslutsgång 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-03 

Ordfårande Ulf Winberg (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens fårslag till beslut eller om kommunfullmäktige bifaller 
Linnea Bjuhrs (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens fårslag till beslut. 

Otmöstning begärs. 

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning fareslås och godkänns: 
Ja-röst får bifall till kommunstyrelsens fårslag till beslut och nej-röst får 
bifall till Linnea Bjuhrs (SD) yrkande. 

Ja-röst lämnas av: Carina Lund (M), Bo Johnsson (M), UlfWinberg (M), 
Liselotte Grahn Elg (M), Rasmus Kraftelid (M), Carl-Johan Torstensson 
(M), Nils-Åke Mårheden (M), Anna Wiberg (M), Björn Hedö (M), Tommy 
Rosenkvist (M), Lisbeth Bolin (C), Leif Zetterberg (C), Sara Ahlström (C), 
Gunilla Alm (L), Anders Cyrillus (L), Marie Nordberg (MP), Fred Rydberg 
(KD), Helene Cranser (S), Akasya Randhav (S), Eva Staake (S), Sven-Olov 
Dväring (S), Marcus Carson (S), Inger Wallin (S), LeifLindkvist (V) 

Nej-röst lämnas av: Sixten Nylin (S), Werner Schubert (S), Gunilla 
Gustavsson (S), Billevi Anderstedt (S), Michael Rubbestad (SD), Bengt 
Björkman (SD), Kristian Leinonen (SD), Linnea Bjuhr (SD), Robert 
Kohlström (SD), Owe Fröjd (Båp), Peter Björkman (Båp) 

Christian Nordberg (MP), Lars-Göran Bromander (S), Fredrik Anderstedt 
(S), Nina Marminen (S), Kurt Hedman (S), Sven Erkert (S) avstår. 

Omröstningen utfaller med 24 ja-röster, 11 nej-röster och 6 som avstår. 
Därmed bifaller kommunfullmäktige kommunstyrelsens fårslag till beslut. 

Reservation 

Michael Rubbestad (SD), Bengt Björkman (SD), Kristian Leinonen (SD), 
Linnea Bjuhr (SD) och Robert Kohlström (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutet skickas till: 
Motionären, får kännedom 
Kostenheten, får kännedom 
Kansliet 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

§ 38 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-03 

Dnr 2016/00133 

Svar på motion: Behov av korttidsboende i H åbo 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Kommunfullmäktige åtenernitterar motionen till kommunstyrelsen får en 
konsekvensbeskrivning och utredning av de ekonomiska konsekvenserna av 
att genomfåra motionen. 

Sammanfattning 

Eva Staake (S) och Agneta Hägglund (S) har i motion daterad 2016-02-24 
föreslagit att kommunen snarast ska påböija projektering av ett nytt 
kmitidsboende, samt att i samband med detta undersöka möjligheterna till 
integrering av rehablokaler. 

Kommunfullmäktige remitterade 2016-02-29 § 26 motionen till 
kommunstyrelsen får beredning. Kommunstyrelsen har vidareremitterat 
ärendet till vård- och omsorgsnämnden får yttrande. 

I nämndens yttrande, vilket inkom 20 17-01-11, kan i sammanfattning 
följande utläsas: 

Socialförvaltningens samlade bedömning är att det utifrån rådande 
fårutsättningar inte är ekonomiskt fårsvarbart att i dagsläget bygga 
alternativt hyra moduler får att tillskapa fler korttidsplatser. Behovet av 
korttidsplatser är tillgodosett genom den upphandling som nyligen 
genomförts. Dessutom planeras ytterligare 7-8 platser får korttidsvård i det 
nya äldreboendet vid Kyrkcentrum. Förvaltningens bedömning är därmed 
att det finns tillräckligt många platser, nuvarande och i planering för 
framtiden. 

Yttrande har även inhämtats från kommunala pensionärsrådet och 
handikapprådet. Råden vill påtala att behovet av äldreboendeplatser och 
kmitidsplatser har tagit upp i det kommunala pensionärsrådet under en 
längre tid och att processen kring detta därmed har varit alldeles får 
långsam. Ledamöterna i de båda rådens arbetsutskott framfår att de ställer 
sig kritiska till hanteringen av frågan om korttidsboende generellt och 
konstaterar att kommunen starkt bör prioritera att tillräckligt antal 
kmitidsplatser ska finnas inom kommunen. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att tillägga till vård- och 
omsorgsnämndens beredning av ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har dock föreslagit att motionen ska 
bifallas, vilket också är kommunstyrelsens fårslag till kommunfullmäktige. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-03 

Kommunstyrelsen 2017-03-20 § 68 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-07 § 51 
Tjänsteskrivelse 2017-02-0 l 
Motion 2016-02-24 
Socialforvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-09 
Gemensamt arbetsutskott KPR och KHR 2016-12-19 § 82 
Vård- och omsorgsnämnden 2017-01-1 O § 2 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christian Nordberg (MP) yrkar att ärendetåtenemitteras for vidare 
utredning. 

Eva Staake (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens forslag till beslut. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till kommunstyrelsens forslag till beslut. 

Carina Lund (M) yrkar att ärendet åtenemitteras för en 
konsekvensbeskrivning och en ekonomisk beskrivning av bifall av 
motionen. 

Werner Schubert (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens forslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordforande frågar om ärendet ska åtenemitteras eller behandlas idag och 
frnner att ärendet återremitteras. 

Omröstning begärs. 

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning fOreslås och godkäm1s: 
Ja-röst fOr att ärendet ska återremitteras och nej-röst for att ärendet ska 
behandlas idag. 

Ja-röst lämnas av: Carina Lund (M), Bo Johnsson (M), UlfWillberg (M), 
Liselotte Grahn Elg (M), Rasmus Kraftelid (M), Carl-Johan Torstensson 
(M), Nils-Åke Mårheden (M), Anna Wiberg (M), Björn Hedö (M) Tommy 
Rosenkvist (M), Lisbeth Bolin (C), Leif Zetterberg (C), Sara Ahlström (C), 
Gunilla Alm (L), Anders Cyrillus (L), Christian Nordberg (MP), Marie 
Nordberg (MP), Fred Rydberg (KO) 

Nej-röst lämnas av: Sixten Nylin (S), Werner Schubeti (S), Gunilla 
Gustavsson (S), Lars-Göran Bromander (S), Helene Cranser (S), Fredrik 
Anderstedt (S), Nina Manninen (S), Kmi Hedman (S), Akasya Randhav (S), 
Sven Erke1t (S), Eva Staake (S), Sven-Olov Dväring (S), Hillevi Anderstedt 
(S), Marcus Carson (S), Inger Wallin (S), Michael Rubbestad (SD), Bengt 
Björkman (SD), Kristian Leinonen (SD), Linnea Bjuhr (SD), Robert 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-03 

Kohlström (SD), Owe Fröjd (Båp), Peter Bjödanan (Båp), LeifLindkvist 
(V). 

Med 18 ja-röster och 23 nej-röster åtenemitteras ärendet genom 
minoritetsåterremiss (Kommunallagen, 5 kap, 36 §). 

Beslutet skickas till: 
Motionärerna, får kännedom 
Kommunstyrelsens fårvaltning, får åtgärd 
Vård- och omsorgsnämnden får kännedom 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-03 

§ 39 Dnr 2016/00166 

Svar på motion: Införande av generationsbryggor 
mellan barn och äldre via äldreboenden, föreningar 
och skolor 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till barn- och utbildningsnämnden att i 
samråd med vård- och omsorgsnämnden utreda möjligheterna att införa 
generationsbryggor mellan barn och äldre via äldreboenden, föreningar och 
skolor. 

Sammanfattning 

Linnea Bjuhr (SD) och Pi:rjo Thonfors ( -) har lämnat en motion till 
fullmäktige med förslaget att kommunen ska utreda möjligheterna att införa 
generationsbryggor mellan barn och äldre via äldreboenden, föreningar och 
skolor. 

Motionen överlämnades 2016-02-29 § 29 av fullmäktige till 
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har sedan 
vidareremitterat motionen till barn- och utbildningsnämnden och vård- och 
omsorgsnämnden för yttrande. Nämndemas yttranden inkom 2016-06-27 
respektive 2017-02-13. 

Båda nämnderna ställer sig positiva till att en utredning görs i enlighet med 
motionärernas intentioner. Kommunstyrelsens förvaltning har inget att 
tillägga och föreslår därmed att motionen ska bifallas. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2017-03-20 § 69 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-07 §52 
Tjänsteskrivelse 2017-02-15 
Motion 2015-12-06 
Barn- och utbildningsnämnden 2016-06-15 § 57 
Vård- och omsorgsnämnden 2017-02-07 § 5 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Linnea Bjuhr (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 

Beslutet skickas till: 
Motionärerna, för kännedom 
Barn- och utbildningsnämnden, för åtgärd 
Vård- och omsorgsnänmden, för kännedom 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-03 

§ 40 Dn r 2016/00355 

Svar på motion: Säkra busshållplatser i hela 
kommunen 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Sammanfattning 

Linnea Bjuhr (SD) och Robert Kohlström (SD) har lämnat en motion till 
fullmäktige med fårslaget att kommunen ska verka får att busshållplatserna 
inom kommunen ska säkras, där behov finns . Motionärerna tar till exempel 
upp att elever och äldre som reser med buss från kommunens kransorter på 
flera ställen :far stå i dikeskanten vid vägen och vänta på bussen, dessutom 
utan skydd från väder och vind. 

Kommunstyrelsens förvaltning håller med om att det är viktigt med säkra 
busshållplatser i kommunen och håller också med om att det finns brister i 
nuvarande busshållplatser. I kommunens yttrande över den nya länsplanen 
for transportinfrastruktur (dm 2016/636) har förvaltningen föreslagit att 
åtgärder for att säkra kommunens busshållplatser prioriteras högt, som 
ptioritet 4 av 14 punkter. Yttrandet fastställdes av kommunstyrelsen 2017-
02-13 § 14. 

Kommunen kommer alltså att verka for sälera busshållplatser i enlighet med 
motionens intentioner och därmed föreslås motionen bifallas. 

Viktigt att nämna i sammanhanget är dock att kommunen ensam inte kan se 
till att busshållplatserna inom kommunen säkras. Kollektivtrafiken ryms inte 
inom den kommunala kompetensen utan handhas av region Uppsala. UL 
ansvarar for busshållplatsernas utformning ovan mark och väghållaren får 
själva angöringen i marken. På landsbygden är det ofta Trafikverket som är 
ansvarig väghållare. Ett bifall till motionen innebär således att kommunen, 
genom de kanaler som står till buds, ska verka får en upprustning och 
uppsätering av busshållplatserna inom kommunen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2017-03-20 § 70 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-07 § 53 
Tjänsteskrivelse 2017-02-16 
Motion 2016-05-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Linnea Bjuhr (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens fårslag till beslut. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfu llmäktige 

Beslutet skickas till: 
Motionärerna, för kännedom 
Plan- och utvecldingsavdelningen, för åtgärd 
Kansliet 

EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-03 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

§ 41 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-03 

D nr 2016/00516 

Svar på motion: Inrättande av samåkningsparkering 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har remitterat motion om inrättande av 
samåkningsparkering, inlämnad av Michael Rubbestad (SD), till 
kommunstyrelsen får beredning. 

Av motionen framgår följande: "Vid motorvägsavfarten "Trafikplats 
Draget" till Bålsta tätmi från El8 finns en grusplan som idag godtyckligt 
nyttjas som en parkering, oftast får pendling då den används som en 
mötesplats får personer som lämnar ett fler fordon och sedan ingår i någon 
form av samåkning. På flera platser i landet har man upprättat så kallade 
"samåkningsparkeringar" där man har möjlighet att möta upp sina 
medresenärer, parkera en eller fler bilar och sedan samåka till och från 
arbetsplatsen eller annan destination. Införandet av denna typ av parkeringar 
är både bra får miljön då de uppmuntrar samåkning men ger tack vare 
rådande reglemente även nödvändig skyltning med mera får att en säker 
parkering kan genomfåras och att minska trafikfaran får iniutpasserande 
från parkeringen samt förbipasserande på huvudleden." 

Med hänvisning till ovanstående yrkar motionären att kommunfullmäktige 
beslutar att berörd förvaltning inleder dialog med Trafikverket får att se 
över möjligheten att införa en samåkningsparkering på den plats vid E 18 
avfart "Trafikplats Draget" till Bålsta som idag redan används får 
ändamålet. 

Kornmunstyrelsen förvaltning har berett ärenden och både den gatuenheten 
och plan- och utvecldingsavdelningen tillstyrker motionens andemening och 
resonemang. Åtgärder i linje med motionärens fårslag har redan genomförts 
av förvaltningen, efter beslut i kommunstyrelsen. Bland annat har 
etableringen av en samrådsparkering lyfts fram som en önskvärd åtgärd i 
kommunens remissvar på länstrafiksplanen. 

Förvaltningen vill dock undersh·yka att trafikverket är väghållare vid draget, 
och att det begränsar kommunens möjlighet att besluta om faktiska åtgärder. 
Men att påtala behovet får trafikverket inom ramen får de återkommande 
möten och diskussioner som förvaltningen har med trafikverket, vilket 
också föreslås i motionen, är självfallet görbart. 

Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att motionen bifalls. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-03 

Kommunstyrelsen 2017-03-20 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-07 §54 
Tjänsteskrivelse 2017-02-21 
Motion 2016-09-20 
KF 2016-09-26, § 108 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens forslag till 
beslut. 

Beslutet skickas till: 
Motionär, for lännedom 
Förvaltningschef Bygg- och miljö, for åtgärd 
Kansliet 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

§ 42 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-03 

Dnr 2016/00382 

Svar på motion: Kommunal hyresgaranti 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för kommunal 
hyresgaranti i Håbo kommun med ändring enligt följande: 
Meningen "Det kan till exempel vara personer som salmar fast anställning, 
har en betalningsanmärlming eller nyanlända med statlig 
etableringsersättning. " i punkt 2 sidan 3 ska tas bort. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att anta fårslag till reviderat reglemente får 
socialnämnden. 

4. Kommunfullmäktige uppdrar till socialnämnden att tillse att erforderliga 
beslut som möjliggör ett kommunalt brukande av hyresgarantier fattas så 
snart som möjligt. 

Sammanfattning 

Fredrik Anderstedt (S) har i en motion till den 13 juni föreslagit att Håbo 
kommun ska infåra en kommunal hyresgaranti att omfatta såväl Håbohus 
som privata hyresvärdar. En kommunal hyresgaranti är i grunden ett 
borgensåtagande som innebär att kommunen går i borgen får en hyresgäst 
som har tillräckligt god ekonomi får att ha ett eget boende, men som ändå 
har svårt att få en hyresrätt med besittningsskydd. 

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till socialnämnden får yttrande 
och nämnden är positiv till fårslaget 

Kommunstyrelsens förvaltning menar att det får Håbo kommun är 
angeläget, bland annat med bakgrund av att kommunens åtagande inom 
ramen får bosättningslagen kan komma att skapa vissa ansträngningar på 
bostadsmarknaden, att så snart som möjligt kunna infåra hyres garanti. 
Därfår har förvaltningen tillsammans med tjänstemän från 
socialförvaltningen arbetat fram fårslag till riktlinjer som ämnar sätta ett 
ramverk får hur den kommunala hyresgarantin ska fungera i Håbo. Likaså 
behöver kommunfullmäktige besluta om att formellt delegera ansvaret får 
handläggning och beslut i frågor rörande kommunal hyresgaranti till 
socialnämnden, via en justering av nämndens reglemente. Föreslagen 
fårändring är gulmarkerad i underlaget. 

Sammantaget är förvaltningen bedömning att det på många sätt vore positivt 
att infåra ett system med kommunala hyresgarantier och fareslår därfår 
kommunstyrelsens att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-03 

Kommunstyrelsen 2017-03-20 § 72 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-07 § 55 
Tjänsteskrivelse 2017-02-15 
Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i Håbo kommun 
Reglemente för socialnämnden 
Motion 2016-06-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att meningen "Det kan till exempel vara personer 
som salmar fast anställning, har en betalningsanmärkning eller nyanlända 
med statlig etableringsersättning." i punkt 2 sidan 3 i riktlinjerna för 
kommunal hyresgaranti ska strykas. 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) yrkande. 

Beslutsgång 

Ordförande Ulf Winberg (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag till beslut i punkterna l, 3 och 4. Ordförande 
finner att så sker. 

Därefter frågar ordförande om kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag till beslut punkt 2 eller om kommunfullmäktige 
bifaller Owe Fröjds (Båp) ändringsyrkande och finner att 
kommunfullmäktige bifaller Owe Fröjds (Båp) ändrings yrkande. 

Omröstning begärs. 

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: 
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och nej-röst för 
Owe Fröjds (Båp) ändringsyrlcande. 

Ja-röst lämnas av: Carina Lund (M), Bo Johnsson (M), UlfWinberg (M), 
Carl-Johan Torstensson (M), Nils-Åke Mårheden (M), Anna Wiberg (M), 
Björn Hedö (M), Lisbeth Bolin (C), Leif Zetterberg (C), Sara Ahlström (C), 
Gunilla Alm (L), Anders Cyrillus (L) Fred Rydberg (KD) 

Nej-röst lämnas av: Sixten Nylin (S), Wemer Schubert (S), Gunilla 
Gustavsson (S), Lars-Göran Bromander (S), Helene Cranser (S), Fredrik 
Anderstedt (S), Nina Manninen (S), Kurt Hedman (S), Alcasya Randhav (S), 
Sven Ericert (S), Eva Staake (S), Sven-Olov Dväring (S), Hillevi Anderstedt 
(S), Marcus Carson (S), Inger Wallin (S), Michael Rubbestact (SD), Bengt 
Bjö bnan (SD), Kristian Leinonen (SD), Linnea Bjuhr (SD), Robert 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-03 

Kohlström (SD), Owe Fröjd (Båp), Peter Björkman (Båp), LeifLindkvist 
(V) 

Liselotte Grahn Elg (M), Rasmus Kraftelid (M), Tommy Rosenkvist (M), 
Christian Nordberg (MP) och Marie Nordberg (MP) avstår. 

Med 13 ja-röster, 23 nej-röster och 5 som avstår bifaller 
kommunfullmäktige Owe Fröjds (Båp) ändringsyrkande avseende 
beslutspunkt 2. 

Beslutet skickas till: 
Socialnämnden, får åtgärd 
Motionären, får kännedom 
Kansliet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-03 

Dnr 2017/00137 

Exploateringsbudget för Bålsta Centrum, del av etapp 
1 

Kommunfullmäktiges beslut 

l . Kornmunfullmäktige godkänner exploateringsbudget för del av etapp l 
Bålsta centrum. 

2. Kommunfullmäktige beslutar om upplåning av 33 miljoner laonor för 
genomförande år 2017. 

Sammanfattning 

Bålsta centrum är ett av kommunfullmäktige utpekat angeläget 
stadsbyggnadsprojekt Den fördjupade översiktsplanen för Bålsta, som 
antogs av kommunfullmäktige 2010, föreslår förtätning i de centrala 
delarna, för att orten ska upplevas som en helhet. Målsättningen att bygga 
stad har ytterligare belysts i det detaljplaneprogram som arbetats fram för 
Bålsta centrum och som godkändes av kommunstyrelsen den 26 november 
2012. 

stadsutvecklingen i full skala inom området förutsätter att dagens busstorg 
byggs om samt att ny parkering för pendlare anläggs när nuvarande 
parkeringsytor tas i anspråk för bebyggelse. 

Den ekonomiska bedömningen för hela den första etappen av Bålsta 
centrum visar ett positivt resultat för etappen med cirka 44 miljoner laonor. 
En exploateringsbudget för hela den första etappen förväntas vara klar för 
beslut i samband med att detaljplanen antas preliminärt vid årsskiftet 
2017/2018. Kommunen har beviljats bidrag från länsplan för investering i 
nytt busstorg och ny pendlarparkering med totalt l O 006 000 la. Åtgärderna 
ska vidtas under 2017 annars blir kommunen återbetalningsskyldig. Såväl 
tillfålligt busstorg, nytt busstorg som pendlarparkering kan anläggas utan att 
den nya detaljplanen för etapp l behöver antas och vinna laga laaft. 

Förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen godkänner fortsatta utredningar 
av förutsättningarna samt anläggning av ett tillfålligt busstorg, ett nytt 
busstorg och ny pendlarparkering inom den första etappen av Bålsta 
centrum inom ramen för en exploate1ingsbudget om 33 miljoner laonor. 
Förvaltningen föreslår vidare att Kornnmnstyrelsen underställer beslutet för 
kommunfullmäktiges godkännande. 

Kommunstyrelsen godkände fortsatta utredningar enligt ovan och föreslår 
kommunfullmäktige att godkänna exploateringsbudget och besluta om 
upplåning i enlighet med förvaltningens förslag. 
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Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-03 

Kommunstyrelsen 2017-03-20 §57 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-07 §57 
Tjänsteskrivelse 2017-02-22 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecldingsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-03 

Dnr 2016/00696 

stimulansmedel från Boverket för att främja ökat 
bostadsbyggande 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Kommunfullmäktige beslutar att fmansiera kostnaderna om 2 81 O tlcr i 
forsta hand genom stimulansmedel från Boverket och i andra hand sker 
fmansiering genom att kommunens budgeterade resultat minskas med 
motsvarande belopp i det fall medel uteblir från Boverket under 2017. 

Sammanfattning 

Regeringen införde under 2016 ett nytt statsbidrag tilllandets kommuner for 
att stimulera till ökat bostadsbyggande. Håbo kommun ansökte om medel 
och beviljades drygt 4,5 miljoner leronor som betalades ut december 2016. 

I uppdrag från kommundirektören så har förvaltningen tagit fram forslag på 
åtgärder som på olika vis kan stimulera bostadsbyggandet. Samtliga 
åtgärder har bedömts ha förutsättningar att genomforas under 2017 samt 
underlätta for kommande expansion. Åtgärderna avser verksamheterna inom 
bygg- och miljöförvaltningen och tekniska avdelningen och redovisas i 
bilaga. Det rör sig om nästan tiotalet åtgärder till en bedömd kostnad om 
2 810 tkr. 

Kommunstyrelsen godkänner de föreslagna åtgärderna for att stimulera ökat 
bostadsbyggande i enlighet med förvaltningens forslag och föreslår 
kommunfullmäktige att besluta om finansiering. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2017-03-20 §59 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-07 § 42 
Tjänsteslcrivelse 2017-02-20 · 
Bilaga med sammanställning av åtgärder och kostnader för att stimulera 
ökat bostadsbyggande. 

Beslutet skickas till: 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Tekniska avdelningen 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
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§ 45 

Arsredovisning 2016 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-03 

Dnr 2017/00112 

l. Kommunfullmäktige godkänner Håbo kommuns årsredovisning for år 
2016. 

2. Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i kommunstyrelsen och i 
övriga nämnder ansvarsfrihet får verksamhetsåret 2016. 

3. Kommunfullmäktige godkänner, får Håbo kommuns del, 
årsredovisningen år 2016 får Räddningstjänsten Enköping-Håbo. 

4. Kommunfullmäktige beviljar, for Håbo kommtms del, ansvarsfrihet for 
ledamöterna i forhundsdirektionen for Räddningstjänsten Enköping-Håbo 
avseende verksamhetsåret 2016. 

5. Kommunfullmäktige godkänner ombudgetering av 114,7 miljoner kronor 
till år 2017 for pågående investeringar, enligt fåljande. 
- Kommunstyrelsen 70 20 l 000 leronor 
-VA-verksamhet 43 357 000 kronor 
- Avfallsverksamhet l 14 2 000 kronor 
A v om budgeteringen får kommunstyrelsens investeringar om 70,2 mlcr år 
2017 ska 4,7 mkr utöver budgeterade medel om 1,5 mlcr år 2017 avse att 
med omedelbar verkan starta projektetingen av en ny fotbollsplan med 
tältlösning i samarbete med berörda föreningar, totalt 6,2 mkr. 

Sammanfattning 

Den kommunala redovisningslagen (KRL) reglerar externredovisning. I 
lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Kommunstyrelsen ansvarar 
enligt kommunallagen får årsredovisningen och har upprättat årsredovisning 
får år 2016 samt forslag till ombudgetering av pågående investeringsprojekt 
till år 2017. 

I 2016 års bokslut uppgår koncernens resultat ti11114,5 miljoner kronor 
(44,0 foregående år), vilket är 67,5 (16,6) miljonerkronorbättre än 
foregående år. Eliminering av koncerninterna poster har gjmis i den 
sammanställda redovisningen. 

Kommunens redovisade resultat är 74,9 ( 48,9) miljoner lcronor, vilket är 
26,0 miljoner kronor bättre än foregående år. De kommunala bolagen 
redovisar ett resultat på sammanlagt drygt 36,2 (22,4) miljoner kronor, 
varav Håbohus AB 40,9 (13,3) miljoner kronor och Håbo Marknads AB-
4,7 (9,0) miljoner kronor. Räddningstjänsten redovisar ett överskott på 1,0 
(0,8) miljoner kronor, varav Håbo kommuns andel är cirka 352 000 kronor. 
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Sammanträdesdatum 
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Nämndema redovisar tillsammans ett överskott om 29,0 (21,3) miljoner 
kronor. Kommungemensamma verksamheter lämnar ett överskott om 8,8 
miljoner kronor, bygg- och miljönämnden 3,8 miljoner laonor, 
socialnämnden 10,7 miljoner kronor och bam- och utbildningsnämnden 7,5 
miljoner kronor. Vård- och omsorgsnämnden redovisar underskott om -1,4 
miljoner leronor och överformyndaren har underskott om -400 000 kronor. 

Kommunfullmäktige beslutade i juni att låta kommunstyrelsen fordela ut 
tilläggsbudget år 2016 med 10,3 miljoner laonor till nämndema med 
anledning av det extra statsbidrag för flyktingsituationen som kommunen 
erhållit, utifrån faktiska kostnader. Vid delårsbokslutet fordelade 
kommunstyrelsen 6,4 miljoner leronor och nu till årsredovisningen fordelas 
resterande 3,9 miljoner leronor till kommunstyrelsen 511 000 kronor, bam
och utbildningsnämnden 2 695 000 leronor och socialnämnden 724 000 
kronor. 

Nya arvodesregler infordes l juli 2016. Med anledning av det överfors 386 
000 kronor i budget från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen. 

A v de långsiktiga finansiella målen och nämndemas mål anses 20 av 30 
som uppfyllda vid årets slut vilket motsvarar 66 procent. Samtliga 
finansiella mål uppfylldes. 

Investeringar i skattefinansierade verksamheter uppgår till 62,8 miljoner 
kronor. Det är ett överskott järnfort med budgeten på 65,8 miljoner kronor. 
När det obudgeterade köpen av fastighetema for flyktingändamål 
frånräknas, uppgår överskottet till 74,4 miljoner lcronor, varav 70,2 miljoner 
foreslås överforas till år 20 l 7 for pågående projekt. 

Investeringar i taxefinansierade verksamheter uppgår till 12,5 miljoner 
lcronor. Det är ett överskottjärnfort med budgeten på 55,3 miljoner leronor 
varav 44,5 miljoner foreslås överforas till år 2017 for pågående projekt. 

Förvaltningen återkommer till delårsrapporten per mars om eventuellt 
utökat upplåningsbehov för år 2017 for de överforda investeringama. 

Bertil Berglund (S), ordförande i kommunfullmäktiges revisorer närvarar 
vid sammanträdet och redogör for revisionsberättelsen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteslcrivelse- forslag till beslut från kommunfullmäktiges presidium 
Kommunstyrelsen 2017-03-20 § 62 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-07 § 45 
Tjänsteskrivelse 
Årsredovisning 2016, Håbo kommun 
Revisionsberättelse, Håbo kommun 
Revisionsrapp01ier, Håbo kommun 
Årsredovisning 2016, Räddningstjänsten Enlcöping-Håbo 
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Revisions berättelse, Räddningstjänsten Enköping-Hå bo 
Revisionsrapporter, Räddningstjänsten Enköping-H åbo 
Beslut från nämnderna avseende årsredovisning 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Carina Lund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens och presidiets fOrslag 
till beslut. 

Carl-Johan Torstensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens och 
presidiets fårslag till beslut. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till kommunstyrelsens och presidiets fårslag 
till beslut. 

Werner Schubert (S) yrkar att av ombudgeteringen får kommunstyrelsens 
investeringar om 70,2 mkr år 2017 ska 4, 7 mla utöver budgeterade medel 
om 1,5 mkr år 2017 avse att med omedelbar verkan starta projekteringen av 
en ny fotbollsplan med tältlösning i samarbete med berörda föreningar, 
totalt 6,2 mla. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Werner Schuberts (S) tilläggsyrkande. 

Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till presidiets och kommunstyrelsens 
fårslag till beslut. 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till Werner Schuberts (S) 
tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 

Ordfårande Ulf Winberg (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 
presidiets och kommunstyrelsens fårslag till beslut (punkterna 1-5) och 
finner att så sker. Därefter frågar ordfårande om kommunfullmäktige 
bifaller Werner Schuberts (S) tilläggsyrkande och finner att så sker. 

Reservation 

Carina Lund (M), Bo Johnsson (M), UlfWinberg (M), Liselotte Grahn Elg 
(M), Rasmus Kraftelid (M), Carl-Johan Torstensson (M), Nils-Åke 
Mårheden (M), Anna Wiberg (M), Björn Hedö (M), Tommy Rosenkvist 
(M), Lisbeth Bolin (C), Leif Zetterberg (C), Sara Ahlström (C), Gunilla Alm 
(L), Anders Cyrillus (L), Christian Nordberg (MP), Marie Nordberg (MP), 
Fred Rydberg (KD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

Moderatema Liberalerna K:ristdemolaaterna och Miljöpmtiet reserverar sig 
mot quick-fix av fotbollsplansbygge och anser att ett omtag/nytag skall tas i 
budget 2018 får att beakta ALLA få reningar i Hå bo Kommun. De pengar 
som fårs över är redan allokerade och im1ehåller även pengar får fotbollen. 
Om ytterligare pengar skall tillfåras skall det göras i budgetarbetet. Alla är 
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överens om att lösa problemet med fotbollsplanen så det bör inte bli ett 
problem. 

Beslutet skickas till: 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Räddningstjänsten Enköping-Hå bo 
Nämnderna 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-03 

Dnr 2016/00504 

Mindre ändring av avfallsföreskrifterna 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Kommunfullmäktige beslutar att anta revideringar och fårtydliganden i 
avfallsfåreskrifterna, att gälla från och med l maj 2017. 

Sammanfattning 

En1igt beslut KS § 7 5, 2016-05-23, fick kommunstyrelsens fårvaltning i 
uppdrag att genomfåra de fåreslagna åtgärderna i rapporten "Översyn av av
fallsverksamheten i Håbo kommun", daterad 2016-04-18. En av åtgärderna 
var att infåra hämtning av matavfall från villahushåll och fritidshus 
varannan vecka året runt, detta som ett steg mot en fossilbränslefri kommun. 
Genom denna åtgärd minskar kommunen sina avfallstranporter avseende 
insamling av hushållsavfall med cirka 20 procent. 

För att genomfåra denna åtgärd behöver en mindre ändring av § 41 i avfalls
fåreskrifterna , göras. Ändringen innebär att hämtning av matavfall från vil
lahushåll och fritidshus sker varannan vecka året runt. Idag sker hämtning 
varje vecka mellan vecka 26 till 36. 

I övrigt har även redaktionella ändringar gjorts i syfte att öka läsbarheten 
och fårståelsen och får att uppdatera hänvisningar till aktuell lagstiftning. 

Kommunstyrelsen fareslår i sitt beslut 2017-02-13 att få re skrifterna ska 
gälla från och med l mars 2017. Ärendet lyftes dock bort från fullmäktiges 
dagordning får att samordnas med ärendet om avfallstaxan som 
återremitterats av kommunstyrelsen vid samma sammanträde. Ordfårande 
fareslår därfår att beslutet om revideringar i avfallsfåreskriftema börjar att 
gälla från och med l maj 2017, vilket är samma datum som avfallstaxan 
fareslås gälla från. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2017-02-13 § 23 
Tekniska utskottet2017-0l-31 § 4 
Bilaga l fårslag till nya avfallsfåreskrifter 
Kommunstyrelsen 2016-05-23 §75 

Beslutet skickas till: 
Avfallsenheten 
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Avfallstaxa 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-03 

Dnr 2017/00034 

l. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny avfallstaxa att gälla 
från och med l maj 20 l 7, enligt bilaga l. 

Sammanfattning 

Enligt beslut KS 2016-05-23 § 75, fick kommunstyrelsens förvaltning i 
uppdrag att genomföra de foreslagna åtgärderna i rapporten "Översyn av av
fallsverksamheten i H åbo kommun", daterad 2016-04-18. En av åtgärderna 
var att infora en mer miljöstyrande avfallstaxa. I kommunens nya 
avfallstaxa fåreslås att: 

- styra mot målen i kommunens avfallsplan och avfallsföreskifter 

-stimulera miljömässigt riktig avfallshantering 

-stimulera en god arbetsmiljö 

- styra mot en rationell avfallshantering som bidrar till minskad klimatpå
verkan 

- ge kunden viss valfiihet avseende servicegrad 

- finansiera de kostnader som kommunen har for att utfara det kommunala 
avfallssansvaret och informationsansvaret vad gäller avfallshanteringen 

För att stimulera till bättre utsortering av forpackningar och matavfall fore
slås en mer miljöstyrande taxa som bland annat innebär att mindre kärl och 
fåne hämtningar premieras, stöne kärl med tätare hämtning ska kosta mer. 
För att öka mängden utsmterat matavfall kommer avfallsenheten att dela ut 
en årsforbrukning av matavfallspåsar till hushållen. 

I den nya avfallstaxan innebär det bland annat att: 

- Ändra hämtningsintervallen av matavfall till varannan vecka året runt for 
villahushåll och fritidshus. Idag sker hämtning varannan vecka med undan
tag for vecka 26 till 35 då hämtning sker varje vecka. En tilläggstjänst infors 
for de villahushåll och fi·itidshus som vill ha hämtning av matavfall varje 
vecka under veckorna 26-35. 

-För en- och tvåbostadshus med gemensam fakturering, gemensam hämt
plats och gemensamma kärl ges en rabatt på hämtavgiften med 20 %. 

- A v gift for byte till ett större sopkärl men inte for att byta till ett mindre 
kärl. 
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- El-avfallskampanjen utgår och ersätts med en kostnadsfri hämtning per år 
får villa och fritidshus. 

- Säsongsbundet abonnemang får den del av året då verksamheten bedrivs, 
införs 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-02-13 att återremittera fårslaget till ny 
avfallstaxa. Efter beslutet om återremiss har följande ändringar gjorts: 

För en- och tvåbostadshus med gemensam fakturering, gemensam hämtplats 
och gemensamma kärl ges en rabatt på härutavgiften med 20 %. 

En tilläggstjänst får de villahushåll och fritidshus som vill ha hämtning av 
matavfall varje vecka under veckorna 26-35 införs, till en kostnad av 400 kr 
per år. 

Vitesföreläggande vid felsortering av matavfall har tagits bort 

Sedan förvaltningen infört dessa ändringar i fårslaget till avfallstaxa föreslår 
kommunstyrelsen kommunfullmäktige att anta avfallstaxan att gälla från 
och med l maj 2017. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2017-03-20 § 73 
Kommunstyrelsens tekniska utskott 20 l 7-03-07 § 9 
Tjänsteskrivelse 2017-02-17 
Bilaga l Förslag till ny avfallstaxa 
Beslut KS 2016-05-23, § 75 

Beslutet skickas till: 
Avfallsenheten 
Miljöavdelningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-03 

Dnr 2017/00155 

Möjligheten att förhyra kommunala lokalen "Borgen" 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Kornmunfullmäktige beslutar att nuvarande hyresregler kvarstår. 

2. Kornmunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att inventera 
kommande lokalbehov för föreningar. 

3. Kornmunfullmäktige uppdrar till kornmunstyrelsen att ge förslag på 
uthyrningspolicy. 

Sammanfattning 

Kornmunfullmäktige beslutade 20 l 0-06-14, § 57, att tillåta uthyrning av 
samtliga lokaler i den kommunala fastigheten Medborgarhuset till 
föreningsliv, privatpersoner och företag mot en taxa. Vissa delar av lokalen 
har nyttjats av privatpersoner som festlokal, och vissa sådana tillfållen har 
skadegörelse och vandalisering inträffat. 

Den stundande orobyggnationen av resecentrum kommer att innebära att en 
annan kommunal fastighet som brukats av det lokala föreningslivet, Club 
Myran, kornmer att behöva rivas. Det innebär att nya lokaler för 
verksamheten behöver tillskapas. Kommunstyrelseförvaltningens förslag är 
att Club Myrans verksamhet flyttas till Medborgarhuset. Men denna ökade 
beläggning av Medborghuset medför, enligt förvaltningen, vissa svårigheter 
att upprätthålla den uthyrningsverksamhet som kornmunfullmäktige beslutat 
om avseende privatpersoner och företag. Dels eftersom Club Myrans 
verksamhet till viss del är platslaävande vilket försvårar nyttjande av 
lokalerna som festlokaler, men även eftersom den tyvärr allt för 
förekommande vandaliseringen tenderar att rendera lokalen obrukbar under 
den tid då sanering och reparationer pågår, vilket då skulle försämra 
möjligheterna för kornmunens föreningsliv att upprätthålla sin verksamhet. 

I övrigt menar förvaltningen att det är oldatt huruvida en kommunal 
uthyrning av en festlokal till allmänhet och framförallt företag är förenligt 
med den kommunala kompetensen såsom den anges i 2 kap 1-8 § § i 
kommunallagen, såväl som med de konlcurrensbegränsande bestämmelser 
som återfinns ibland annat konlcurrenslagen. 

Mot bakgrund av ovanstående, och föranlett av ytterligare ett fall av 
skadegörelse på Medborgarhuset, fattade kommundirektören ett 
delegationsbeslut om att tillfålligt stoppa möjligheten att hyra 
medborgarhuset för privatpersoner och företag. Förvaltningen föreslår att 
detta tillfälliga uthyrningsstopp pe1manentas. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-03 

Efter behandling föreslog kommunstyrelsens arbetsutskott att samtliga 
lokaler i Medborgarhuset ska få hyras av föreningslivet och av 
privatpersoner, men inte av företag. Kommunstyrelsen föreslår istället att 
nuvarande hyresregler kvarstår samt att fullmäktige ska ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att inventera kommande lokalbehov för 
föreningar och ge förslag på uthymingspolicy. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2017-03-20 § 64 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 l 7-03-07 § 4 7 
Tjänsteskrivelse 2017-02-22 
KF 2010-06-14, §57 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 
Kulturchef 
Kansliet 
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KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

§ 49 Dnr 2017/00218 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-03 

Fyllnadsval av vice ordförande i socialnämnden samt 
nämndeman i Uppsala tingsrätt 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Kommunfullmäktige utser Gunilla Gustavsson (S) till vice ordförande i 
socialnämnden i Per-OlofThorsbecks (S) ställe. 

2. Kommunfullmäktige utser Stefan Petrusson (S) till nämndeman i Uppsala 
tingsrätt i Per-Olof Thorsheeks (S) ställe. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att paragrafenjusteras omedelbart. 

Sammanfattning 

På grund av Per-OlofThorsbecks (S) hastiga frånfälle finns vakanta poster 
som förste vice ordfårande i socialnämnden och som nämndeman i Uppsala 
tingsrätt. Dessa behöver fyllas. 

Beslutet skickas till: 

Socialnämnden 
Löneadministration 
Förtroendemannaregister 
Valda 
Uppsala tingsrätt 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

§50 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-03 

Dnr 2017/00175 

Entledigande från uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige samt hemställan om ny 
sammanräkning 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Kommunfullmäktige entledigar Catheline Öhrqvist (M) från uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktige. 

2. Kommunfullmäktige hemställer hos länsstyrelsen om en ny 
sammanräkning utifrån 2014 års allmänna val, for att utse en ledamot i 
Catherine Öhrqvists (M) ställe. 

Sammanfattning 

Catherine Öhrqvist (M) har begärt entledigande från uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Tjänstesklivelse 
Avsägelse 

Beslutet skickas till: 
Catheline Öhrqvist 
Länsstyrelsen Uppsala 
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§51 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-03 

Dnr 2017/00249 

Entledigande från uppdrag som vice ordförande i 
valnämnden och ersättare i kommunfullmäktige samt 
fyllnadsval och hemställan om ny sammanräkning 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Kommunfullmäktige entledigar Solveig Kalliomäki (S) från uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktige. 

2. Kommunfullmäktige entledigar Solveig Kalliomäki (S) från uppdrag som 
ledamot, tillika vice ordförande i valnämnden. 

3. Kommunfullmäktige entledigar Sixten Nylin (S) från uppdrag som 
ersättare i valnämnden. 

3. Kommunfullmäktige hemställer hos länsstyrelsen om en ny 
sammanräkning utifrån 2014 års allmänna val, för att utse en ledamot i 
kommunfullmäktige i Solveig Kalliomäkis (S) ställe. 

4. Kommunfullmäktige utser Sixten Nylin (S) till ny ledamot, tillika vice 
ordförande i valnämnden i Solveig Kalliomäkis (S) ställe. 

Sammanfattning 

Solveig Kalliomäki (S) har avsagt sig sina politiska uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige och vice ordförande i valnämnden. 

Då valberedningen föreslår Sixten Nylin som ny ledamot och vice 
ordförande i valnämnden måste entledigas han från sitt uppdrag som 
ersättare i samma nämnd. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteslaivelse 
Avsägelse 

Beslutet skickas till: 
Solveig Kalliomäki 
Länsstyrelsen Uppsala 
Vald 
Valnämnden 
Löneadministration 
F ötiroendemannaregistret 
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§52 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-03 

Dnr 2017/00265 

Anmälan av nytt medborgarförslag: Rengöra och måla 
Bildningscentrum Jan Fridegårds fasad 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Kommunfullmäktige överlämnar medborgarforslaget till 
kommunstyrelsen for beredning 

Sammanfattning 

Ett medborgarforslag har inkommit, där forslagsställaren fareslår att fasaden 
på Bildningscentrum Jan Ftidegård (BCJF) ska rengöras och målas. 

Beslutsunderlag 

Medborgarforslag 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren, for kännedom 
Kansliet, for åtgärd 
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Kommunfullmäktige 

§53 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-03 

Dnr 2017/00282 

Anmälan av ny motion: Fartdämpande åtgärder på 
Kraftleden 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen får 
beredning. 

Sammanfattning 

Owe Fröjd (Båp) har lämnat in en motion med fårslag om 
hastighetsdämpande åtgärder i form av skyltar och utökad 
hastighetsövervakning på Kraftleden. 

Beslutsunderlag 

Motion 

Beslutet skickas till: 
Motionären, får kännedom 
Kansliet, får åtgärd 
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§54 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-03 

Dnr 2017/00283 

Anmälan av ny motion: Uppmuntra kontakt mellan 
skolor och föreningar för att främja ungas hälsa 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Sammanfattning 

Linnea Bjuhr (SD) har lämnat in en motion om att skoloma ska samverka 
med idrottsföreningar i syfte att främja ungas hälsa. 

Beslutsunderlag 

Motion 

Beslutet skickas till: 
Motionären, för kännedom 
Kansliet, för åtgärd 
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