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Övriga närvarande  

Ersättare Roger von Walden (M), tjänstgör för Liselotte Grahn Elg (M) 

Björn Fredriksson (M), tjänstgör för Anna Wiberg (M) 
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Ralph Abrahamsson (M), tjänstgör för Björn Hedö (M) 

Lisbeth Bolin (C), tjänstgör för Sara Ahlström (C) 

Cecilia  Bergstedt (L) 

Arvo Väisänen (KD) 

Sixten Nylin (S), tjänstgör för Marcus Carson (S) 

Maria Annell (S) 

Antonio Lopez (S) 

Ulla Hedman  (S) 

Pirjo Thonfors (-) 

Linnéa Hellberg (SD) 

Maria Andersson (SD) 

Sjunne Green (Båp), tjänstgör för Peter Björkman (Båp) 

  

Tjänstemän Per Nordenstam, kommundirektör 

Sara Widströmer, sekreterare  

  

Justering  

Justerare Gunilla Alm (L), Fredrik Anderstedt (S) 

Tid och plats Kl. 16:00 torsdagen den 11 maj 2017, Kommunhuset Bålsta 

Justerade paragrafer §§ 55-68 

  

Ajournering § 60, fem minuter för partiöverläggning 

  

Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Sara Widströmer  

Ordförande 
 

  

Ulf Winberg  

Justerare 
 

 

Gunilla Alm 
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§ 55   

Mötets öppnande 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Kommunfullmäktige utser Gunilla Alm (L) och Fredrik Anderstedt (S) till 

justerare av dagens protokoll.  

2. Kommunfullmäktige fastställer justeringssammanträdet till torsdagen den 

11 maj kl. 16.00 i Glasburen, kommunhuset  

3. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande dagordning med 

nedanstående tillägg samt konstaterar att kungörelse har skett i laga ordning.  

Tillägg: 

- Anmälan av nytt medborgarförslag: Se över antalet tjänster per barngrupp i 

förskolan 

- Anmälan av nytt medborgarförslag: Förlängd öppettid på 

återvinningscentralen 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige förrättar upprop, väljer två ledamöter att jämte 

ordförande justera protokollet, godkänner dagordningen samt konstaterar att 

kungörelse skett i laga ordning.  

______________ 
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§ 56 Dnr 2017/00292  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Utomhusgym i 
Skokloster 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att ett 

utomhusgym ska inrättas i Skokloster.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 

Kansliet – för åtgärd 

Förslagsställaren – för kännedom Kansliet – för åtgärd 

Förslagsställaren – för kännedom  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansliet – för åtgärd 

Förslagsställaren – för kännedom 
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§ 57 Dnr 2016/00669  

Svar på medborgarförslag: Pulkabacke vid "Dumpers" 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att projektet ska prövas i budget 2018-2020.  

Sammanfattning  

I medborgarförslaget föreslås att kommunen ska rensa upp i den backe i 

Bålsta som populärt kallas för ”Dumpers”. Syftet med detta vore att skapa 

en bättre pulkabacke åt alla de barn som växer upp i området. 

Förslagsställaren föreslår att backen breddas och underlaget jämnas ut i 

detta syfte.  

Förvaltningen bedömer att förslaget är en bra idé som skulle bidra till att 

skapa en mötesplats såväl som möjligheter till spontana friluftsaktiviteter. 

Backen skulle också bli ett bra utflyktsmål för alla skolor och förskolor i 

närheten.  

Förvaltningen har därför gjort en grov beräkning av vad det skulle kosta att 

genomföra förslaget. Förvaltningen beräknar att röjningen för att bredda 

backen samt utjämningen av mark och eventuellt uppförande av någon eller 

några bänkar att sitta på i närheten av backen skulle kosta omkring 100 

tusen kronor.  

Förvaltningen konstaterar att finansiering för insatserna i ”Dumpers” backe 

för närvarande saknas men att förslaget kan tas med i kommande års (2018-

2020) budgetarbete, för det fall att medel kan tillföras för ändamålet då.  

Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att medborgarförslaget anses 

färdigbehandlat. 

Kommunstyrelsen beslutade under beredningen av ärendet att föreslå 

kommunfullmäktige att motionen istället ska bifallas och att projektet ska 

prövas i budget 2018-2020.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2016-12-08 

Tjänsteskrivelse 2017-03-17 

Tekniska utskottet 2017-04-11 § 26 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut.  
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______________ 

Beslutet skickas till: 

Förslagsställaren – för kännedom 

Tekniska avdelningen – för åtgärd 

Kansliet  
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§ 58 Dnr 2016/00448  

Svar på medborgarförslag: Tillgänglighet till 
kommunens båtramp vid Aronsborg 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att asfaltera 

grönområdesytan i anslutning till båtrampen.  

2. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget i de delar som 

Kommunstyrelsen redan beslutat om (se nedan). 

Sammanfattning  

I medborgarförslaget föreslås att gräsytorna i anslutning till båtrampen i 

Aronsborg ska asfalteras för att skapa större tillgänglighet till båtrampen 

som används flitigt. Enligt förslagsställaren händer det i dagsläget att bilar 

parkerar felaktigt på grönytor i brist på platser samt att det är svårt att 

komma fram till den aktuella båtrampen.  

Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i problematiken som 

förslagsställaren beskriver. Förvaltningen har sedan tidigare fått i uppdrag 

av kommunstyrelsen att åstadkomma en gästhamn i Aronsborg och bedömer 

en tillgänglig båtramp bör åstadkommas i anslutning till arbetet med detta. 

Förvaltningen bedömer dock inte att asfaltering av föreslagen grönyta är rätt 

väg att gå, då denna yta bör användas för rekreation för allmänheten. 

Eftersom problemet som förslagsställaren beskriver ändå är stort har 

förvaltningen också utrett möjligheten att skapa en tillfällig lösning på 

parkeringsproblematiken i området. Utredningen visar dock att detta skulle 

medföra alltför höga kostnader (cirka 700 tkr). Finansiering för en sådan 

insats saknas och förvaltningen bedömer dessutom att det inte är rimligt att 

lägga så stora belopp på en tillfällig lösning. Mot denna bakgrund föreslår 

förvaltningen att medborgarförslaget avslås.  

I medborgarförslaget lämnar förslagsställaren också synpunkter på att båtar 

lägger till för länge vid bryggan och att en båtramp också borde byggas 

längre ut mot Björkfjärden. Kommunstyrelsens förvaltning är medveten om 

att båtar ibland lägger till för länge och arbetar därför med bevakning av 

detta samt agerar på de anmälningar som inkommer. Vad gäller en båtramp 

längre ut mot Björkfjärden bedömer förvaltningen att detta är en fråga som 

bör behandlas i arbetet med kommunens nya översiktsplan, där bland annat 

även båtlivet beaktas. 

Kommunstyrelsens beslut under ärendets beredning 

I beredningen av ärendet beslutade kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige 

att fatta beslut enligt ovan. Dessutom fattade kommunstyrelsen beslut om 

att: 
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1. Tekniska utskottet får i uppdrag att anordna fler tillfälliga 

parkeringsplatser i anslutning till båthamnen, detta skall vara klart senast 

den 15 juni. 

2. Tekniska utskottet får i uppdrag att i samråd med båtklubbarna se över 

möjligheten till fler permanenta parkeringsplatser.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2016-08-15 

Tjänsteskrivelse 2017-03-17 

Tekniska utskottet 2017-04-11 § 27 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Carl-Johan Torstensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förslagsställaren – för kännedom 

Tekniska avdelningen – för åtgärd 

Plan- och utveckling – för kännedom  

Kommunstyrelsens kansli 
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§ 59 Dnr 2016/00674  

Svar på motion: Fritidsbank 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen genom att uppdra till 

kommunstyrelsen att verka för att en fritidsbank införs i kommunen.  

Sammanfattning  

Fredrik Anderstedt (S) har lämnat in en motion om att Håbo kommun ska 

verka för att en fritidsbank införs. Detta för att underlätta för 

kommuninvånarna att komma igång med olika idrotter.  

En fritidsbank fungerar som ett bibliotek fast med sport- och fritidssaker, 

där alla gratis kan låna utrustning under 14 dagar. Utrustningen som lånas ut 

skänks till fritidsbanken, huvudsakligen från privatpersoner som inte längre 

har behov av sin idrottsutrustning. Ofta inrättas fritidsbanker i samarbete 

mellan kommuner och lokala föreningar. Konceptet innebär att alla ska få 

låna, att det inte ska kosta något att låna, samt att det ska vara fokus på 

miljö. Fritidsbanker har redan införts i flera svenska kommuner.  

Förvaltningen bedömer att en fritidsbank är ett bra initiativ som ger fler 

personer, oaktat ekonomiska förutsättningar, möjlighet att prova på och 

börja med nya idrotter. Likaså är en fritidsbank bra ur miljösynpunkt, då 

gamla saker återvinns, vilket också är förenligt med kommunens vision om 

det hållbara Håbo.   

Mycket av arbetet med att driva en fritidsbank handlar om att säkerställa den 

skänkta utrustningens kvalitet. Utöver detta behöver givetvis en lokal för 

ändamålet finnas och det måste klargöras vem som ska ansvara för driften 

av fritidsbanken. Förvaltningen bedömer därför att formerna för en 

fritidsbank behöver utredas vidare, för att se över om man exempelvis kan 

arbeta tillsammans med föreningar eller daglig verksamhet för att sköta 

driften, liksom för att se över lokalfrågan. Ett samarbete med återvinningen i 

sammanhanget kan också vara rimligt, då mycket material kommer in dit. 

Det kan också finnas en del utrustning knuten till vissa föreningars 

verksamheter. 

Genom den vidare utredning som föreslås ovan kan arbetet med att på sikt 

införa en fritidsbank påbörjas. Därmed föreslår förvaltningen att 

kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar till kommunstyrelsen att 

verka för att en fritidsbank införs i kommunen.  

Beslutsunderlag 

Motion 2016-12-12 

Tjänsteskrivelse 2017-01-23 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-11 § 68 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

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

______________ 

Beslutet skickas till: 

Motionären – för kännedom 

Kultur- och livsmiljöavdelningen – för åtgärd 

Kommunstyrelsens kansli 
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§ 60 Dnr 2015/00319  

Svar på motion: Avskaffa avgiften för trygghetslarm  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen prövas i samband med 

budgetarbetet 2018. Därmed är motionen besvarad.  

Sammanfattning  

Michael Rubbestad (SD) och Pirjo Thonfors (-) har lämnat en motion med 

förslaget att den avgift som tas ut av brukare av trygghetslarm ska avskaffas. 

Detta då motionärerna anser att många pensionärer inte har inkomst nog att 

betala avgiften och då väljer att avstå från trygghetslarm.  

Motionen behandlades av fullmäktige 2015-11-16 § 79 och överlämnades 

då till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har sedan via 

delegationsbeslut remitterat motionen vidare till vård- och omsorgsnämnden 

för yttrande. Ärendet behandlades i nämnden 2016-12-06 § 79. 

Av nämndens yttrande framgår i korthet att kostnaden för trygghetslarm i 

Håbo kommun en del av maxtaxan, vilket innebär att det för hemtjänst, 

inklusive larm, aldrig kan bli dyrare än 1991 kr per månad (år 2016). Håbo 

har 200 kr i avgift, vilket år 2014 var den vanligaste nivån i kommunsverige 

enligt en studie från SKL. Något som skiljer ut Håbo kommun från många 

andra är däremot den mycket snabbt växande andelen äldre i kommunen. 

Detta innebär utmaningar för äldreomsorgen avseende såväl bemanning och 

kvalitet som ekonomi.  

Avskaffande av avgiften skulle leda till minskade intäkter för nämnden med 

ca 360-400 tkr i direkta och indirekta effekter. En minskning av intäkterna 

skulle alltså riskera att leda till sämre kvalitet i äldreomsorgen. För personer 

med liten eller ingen betalningsförmåga finns dessutom möjlighet till full 

avgiftsreducering. 

Vid arbetsutskottets behandling av ärendet 2017-01-31 § 20 återremitterades 

ärendet för inhämtande av yttrande från kommunala pensionärsrådet och 

handikapprådet. Båda rådens arbetsutskott behandlade remissen vid 

sammanträden 2017-03-01. Ingen av råden har valt att yttra sig. 

Pensionärsrådet framhäver att de inte har hört talas om att någon brukare ska 

ha svårt att betala den avgift som finns. Handikapprådet anser att avgiften är 

rimlig. 

Kommunstyrelsens förvaltning står fast vid sin tidigare ståndpunkt och 

föreslår därmed att motionen ska avslås. Kommunstyrelsen föreslår också 

att kommunfullmäktige avslår motionen.  
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Beslutsunderlag 

Motion 2015-11-10 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-12-09 § 79 

Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott 2017-03-01 § 14 

Kommunala handikapprådets arbetsutskott 2017-03-01 § 2 

Tjänsteskrivelse 2017-03-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-11 § 69 

Förslag till beslut på sammanträdet 1 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till motionen.  

Carina Lund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Rasmus Kraftelid (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut  

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras i fem minuter för partiöverläggningar.  

Förslag till beslut på sammanträdet 2 

Agneta Hägglund (S) yrkar:  

- Motionen prövas i samband med budgetarbetet 2018.  

- Därmed är motionen besvarad. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordförande Ulf Winberg (M) finner att tre förslag till beslut föreligger - 

kommunstyrelsens förslag till beslut, Agneta Hägglunds (S) förslag till 

beslut och Michael Rubbestads (SD)förslag till beslut.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens, 

Agneta Hägglunds (S) eller Michael Rubbestads (SD) förslag till beslut och 

finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 1 

Ordförande utser Kommunstyrelsens förslag till beslut till huvudförslag och 

ställer därefter Agneta Hägglunds (S) förslag och Michael Rubbestads (SD) 

förslag mot varandra för att utse ett motförslag.  

Följande omröstningsordning beslutas och godkänns:  

Ja-röst för att utse Agneta Hägglunds (S) förslag till motförslag och nej-röst 

för att utse Michael Rubbestads (SD) förslag till motförslag.  
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Ja-röst avges av: Carina Lund (M), Bo Johnson (M), Ulf Winberg (M), 

Roger von Walden (M), Rasmus Kraftelid (M), Carl-Johan Torstensson 

(M), Nils-Åke Mårheden (M), Björn Fredriksson (M), Ralph Abrahamsson 

(M), Tommy Rosenkvist (M), Göran Eriksson (C), Leif Zetterberg (C), 

Lisbeth Bolin (C), Gunilla Alm (L), Anders Cyrillus (L), Christian 

Nordberg (MP), Marie Nordberg (MP), Fred Rydberg (KD), Agneta 

Hägglund (S), Werner Schubert (S), Gunilla Gustavsson (S), Lars-Göran 

Bromander (S), Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Nina Manninen 

(S), Kurt Hedman (S), Akasya Randhav (S), Sven Erkert (S), Eva Staake 

(S), Sven-Olov Dväring (S), Hillevi Anderstedt (S) Sixten Nylin (S), Inger 

Wallin (S), Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Leif Lindqvist (V) 

Nej-röst avges av: Michael Rubbestad (SD), Bengt Björkman (SD), Kristian 

Leinonen (SD) Linnea Bjuhr (SD), Robert Kohlström (SD) 

Med 36 ja-röster mot 5 nej-röster utses Agneta Hägglunds (S) förslag till 

motförslag till kommunstyrelsens förslag.  

Omröstningsresultat 2 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: 

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och nej-röst för 

bifall till Agneta Hägglunds (S) förslag till beslut.  

Ja-röst avges av: Göran Eriksson (C), Leif Zetterberg (C), Lisbeth Bolin 

(C), Gunilla Alm (L), Anders Cyrillus (L) 

Nej-röst avges av: Carina Lund (M), Bo Johnson (M), Ulf Winberg (M), 

Roger von Walden (M), Rasmus Kraftelid (M), Carl-Johan Torstensson 

(M), Nils-Åke Mårheden (M), Björn Fredriksson (M), Ralph Abrahamsson 

(M), Christian Nordberg (MP), Marie Nordberg (MP), Agneta Hägglund 

(S), Werner Schubert (S), Gunilla Gustavsson (S), Lars-Göran Bromander 

(S), Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Nina Manninen (S), Kurt 

Hedman (S), Akasya Randhav (S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Sven-

Olov Dväring (S), Hillevi Anderstedt (S), Sixten Nylin (S), Inger Wallin 

(S), Michael Rubbestad (SD), Bengt Björkman (SD), Kristian Leinonen 

(SD), Linnea Bjuhr (SD), Robert Kohlström (SD), Owe Fröjd (Båp), Sjunne 

Green (Båp), Leif Lindqvist (V) 

Tommy Rosenkvist (M) och Fred Rydberg (KD) avstår.  

Med 5 ja-röster, 34 nej-röster och 2 som avstår bifaller fullmäktige Agneta 

Hägglunds (S) förslag till beslut.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Motionärerna 
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Vård- och omsorgsnämnden – För kännedom  

Kommunala pensionärsrådet – För kännedom 

Kommunala handikapprådet – För kännedom 
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§ 61 Dnr 2017/00151  

Svar på motion: Ersättningsplan för Björkvallen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till det arbete som 

redan pågår och under förutsättning att budgetmedel tilldelas. 

Verkställigheten hanteras i det pågående ärendet 2015/248.  

Sammanfattning  

Agneta Hägglund (S) och Werner Schubert (S) har lämnat en motion till 

fullmäktige med förslaget att ersättningsplan/planer för Björkvallen 

skyndsamt ska färdigställas i samarbete med berörda föreningar. Förslaget 

remitterade 2017-02-27 § 30 från fullmäktige till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Förvaltningen konstaterar att det redan föreligger ett ärende om 

ersättningsplan för Björkvallen med diarienummer 2015/248. I 

tjänsteskrivelse 2015-09-25 föreslog förvaltningen i det ärendet att en 

ersättningsplan skulle projekteras och tas med i investeringsbudgeten för år 

2017.  

Efter att ha passerat tekniska utskottet återremitterades ärendet av 

kommunstyrelsen 2015-10-26. Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att en 

arbetsgrupp skulle bildas med representanter från tekniska avdelningen, 

kultur och livsmiljö samt Håbo FF för att diskutera vilken som är den bästa 

lösningen. Arbetsgruppen skulle bl.a. undersöka möjligheten till en 

tältlösning och möjligheten att söka medel från allmänna arvsfonden. 

Processen kring detta är i full gång. Förvaltningen har haft flera möten med 

Håbo FF och andra aktörer för att finna den bästa lösningen. I dagsläget har 

en etablering inom Futurum-området bedömts mest lämplig och detta är 

också något som förespråkas av Håbo FF. När det gäller tidplan så är 

förvaltningens uppfattning att en projektering borde kunna hinnas med 

under innevarande år med byggnation i början av 2018. Detta skulle 

innebära att Björkvallen kunde lämnas under hösten 2018. Den bedömda 

tidsplanen är preliminär. 

Med anledning av ovanstående föreslår förvaltningen bifall till motionen 

med hänvisning till att motionärernas förslag redan är på väg att 

genomföras.  

Beslutsunderlag 

Motion 2017-02-22 

Kommunstyrelsen 2015-10-26 § 169 

Tjänsteskrivelse 2017-03-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-11 § 70 
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______________ 

Beslutet skickas till: 

Motionärerna – för kännedom 

Kultur- och livsmiljöavdelningen – för åtgärd 

Fastighetsenheten – för åtgärd 

Kommunstyrelsens kansli 
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§ 62 Dnr 2017/00277  

Reviderad timtaxa i Plan- och bygglovstaxan 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige reviderar timtaxan i gällande plan- och bygglovtaxa 

till 1 150 kr per timme, enligt bygg- och miljönämndens förslag. Den nya 

taxan gäller från och med den 1 juni 2017.  

Sammanfattning  

Gällande plan- och bygglovtaxa antogs den 19 december 2011 och den 

innehåller bland annat en konstruktion för en timtaxa kopplat till 

myndighetsutövning inom verksamheten för planering och bygglov. 

Konstruktionen i tabellen utgår från de i ärendet ingående tjänstemännens 

olika lönenivåer vilket idag anses otidsenligt. Dessutom bör timtaxan 

justeras för att uppnå bättre täckningsgrad för verksamhetens kostnader.  

I syfte att ta fram den nya timtaxan har utgångspunkten varit Sveriges 

Kommuner och Landstings senaste rekommenderade modell. Bygg- och 

miljöförvaltningen har med den som grund kommit fram till en föreslagen 

ny timtaxa om 1 150 kronor. 

Nu gällande timtaxa är uppbyggd enligt följande princip: 

Löneintervall  Timpris 

-21 999 kr   600 kr/tim. 

22 000-27 999 kr 700 kr/tim. 

28 000-33 999 kr 800 kr/tim. 

34 000-39 999 kr 900 kr/tim. 

40 000-45 900 kr 1 000 kr/tim. 

46 000 kr   1 200 kr/tim. 

Den nya taxan föreslås gälla från och med den 1 juni 2017.  

Beslutsunderlag 

Bygg- och miljönämnden 2017-02-28 § 22 

Plan- och bygglovtaxa 2011-08-18 

Tjänsteskrivelse 2017-03-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-11 § 64 

______________ 
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Beslutet skickas till: 

Bygg- och miljönämnden 

Bygg- och miljöförvaltningen  

Författningssamling 

 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(26) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-05-08  

Kommunfullmäktige  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 63 Dnr 2017/00052  

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
SoL och LSS, kvartal 4 år 2016 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.  

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har inkommit med 

redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § 

Socialtjänstlagen och 9 § Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade för kvartal 4 år 2016. Enligt dessa lagar ska sådan 

redovisning delges kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-02-07 § 7 

Socialnämnden 2017-01-17 § 5 

Tjänsteskrivelse 2017-03-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-11 § 71 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Vård- och omsorgsnämnden – för kännedom 

Socialnämnden – för kännedom  
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§ 64 Dnr 2017/00259  

VA-taxa, indexreglering 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna indexreglering av VA-taxan, 

att gälla från och med 1 juli 2017.  

Sammanfattning  

Enligt Håbo Kommuns VA-taxa, antagen av kommunfullmäktige  

2016-06-13, kan Kommunfullmäktige besluta om förändring av avgifterna i 

VA-taxan, baserat på indexreglering (punkt 10 resp. 16 i VA-taxan), dock 

inte oftare än en gång årligen. 

Förvaltningen föreslår en indexreglering av VA-taxan för 2017. Förslaget 

innebär en höjd anläggningsavgift med 3,57 % och en höjd brukningsavgift 

med 4,25 %.  

Gällande en höjd anläggningsavgift med 3,57 % för samtliga vattentjänster 

innebär det att: 

Servisavgiften höjs från 49 565 kronor till 51 334 kronor 

Förbindelsepunktsavgiften höjs från 32 447 kronor till 33 605 kronor 

Tomtyteavgiften höjs från 65 kronor per kvadratmeter till 67 kronor per 

kvadratmeter 

Lägenhetsavgiften höjs från 21 198 kronor till 21 955 kronor 

Gällande höjd brukningsavgift med 4,25 % innebär det att: 

Grundavgiften höjs från 2 722 kronor per år till 2 838 kronor per år 

Lägenhetsavgiften höjs från 1 227 kronor per år till 1 279 kronor per år 

Kubikmeteravgiften höjs från 31,63 kronor per kubikmeter till 32,97 kronor 

per kubikmeter.  

Beslutsunderlag 

VA-taxa 

Tjänsteskrivelse 2017-03-27 

Tekniska utskottet 2017-04-11 § 29 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska avdelningen, VA-enheten  

Författningssamling 
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§ 65 Dnr 2017/00328  

Fyllnadsval av ersättare i valnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer Christer Persson (S) till ersättare i 

valnämnden i Sixten Nylins (S) ställe.  

Sammanfattning  

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-04-03 valdes Sixten Nylin (S) 

till ledamot, tillika vice ordförande i valnämnden. Då Sixten Nylin (S) 

tidigare varit ersättare i valnämnden är denna post nu vakant och behöver 

fyllas. Förslag till ny ersättare presenteras av valberedningens ordförande i 

samband med sammanträdet.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KF 2017-04-03 § 51 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Sixten Nylin 

Vald 

Valnämnden 

Löneadministration 

Förtroendemannaregistret 
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§ 66 Dnr 2017/00288  

Entledigande från uppdrag som ersättare i valnämnden 
samt fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Hillevi Anderstedt (S) från uppdraget 

som ersättare i valnämnden.  

2. Kommunfullmäktige väljer Ingrid Andersson (S). till ny ersättare i 

valnämnden i Hillevi Anderstedts (S) ställe.  

Sammanfattning  

Hillevi Anderstedt (S) har skriftligen avsagt sig uppdraget som ersättare i 

valnämnden. Förslag till ny ersättare presenteras av valberedningens 

ordförande i samband med sammanträdet.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Hillevi Anderstedt 

Vald 

Valnämnden 

Löneadministration 

Förtroendemannaregistret 
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§ 67 Dnr 2017/00354  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Se över antalet 
tjänster per barngrupp i förskolan 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att se över möjligheten 

till utökat antal personal i förskolans barngrupper.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansliet – för åtgärd 

Förslagsställaren – för kännedom 
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§ 68 Dnr 2017/00356  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Förlängd öppettid 
på återvinningscentralen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om förändrade öppettider 

på kommunens återvinningscentral för att möjliggöra för pendlare att lämna 

sitt skräp till återvinning även på vardagar.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansliet – för åtgärd 

Förslagsställaren – för kännedom 
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