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Tid och plats Kl. 19:00 måndagen den 16 november 2015, Övergransalen, Kommunhuset, 

Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Ulf Winberg (M), Ordförande 

Owe Fröjd (Båp), 1:e vice ordförande 

Gunilla Gustavsson (S), 2:e vice ordförande 

Carina Lund (M) 

Liselotte Grahn Elg (M) deltar inte § 11-14 samt §20 

Rasmus Kraftelid (M) 

Carl-Johan Torstenson (M) 

Nils-Åke Mårheden (M) 

Björn Hedö (M) 

Tommy Rosenkvist (M) 

Leif Zetterberg (C) 

Sara Ahlström (C) 

Håkan Welin (FP) 

Fred Rydberg (KD) 

Agneta Hägglund (S) 

Werner Schubert (S) 

Lars-Göran Bromander (S) 

Helene Cranser (S) 

Fredrik Anderstedt (S) 

Nina Manninen (S) 

Johan Tolinsson (S) 

Akasya Randhav (S) 

Sven Erkert (S) 

Eva Staake (S) 

Sven-Olov Dväring (S) 

Hillevi Anderstedt (S) 

Inger Wallin (S) 

Leif Lindqvist (V) 

Christian Nordberg (MP) 

Marie Nordberg (MP) 

Michael Rubbestad (SD) 

Bengt Björkman (SD) 

Kristian Leinonen (SD) 

Linnea Bjuhr (SD) 

Robert Kohlström (SD) 

Peter Björkman (Båp) 

Övriga närvarande  
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Ersättare Bo Johnson (M), tjänstgör 

Roger von Walden (M), tjänstgör 

Bertil Brifors (M) 

Björn Fredriksson (M) tjänstgör på § 11-14, samt § 20-21 

Gunilla Alm (FP), tjänstgör 

Helén Embretsén (KD) 

Kurt Hedman (S), tjänstgör 

Maria Annell (S) 

Hariette Nordström (S) 

Antonio Lopez (S) 

Linnéa Hellberg (SD) 

Maria Andersson (SD) 

Sjunne Green (Båp) 

Tommy Berglund (S) 

Arvo Väisänen (KD) 

Sabine Noresson (MP) 

Mari Lindros (C), tjänstgör 

  

Tjänstemän Jonas Eliasson, kanslichef 

Vipul Vithlani, tf. kommundirektör  

 

  

Justering  

Justerare Fred Rydberg (KD ) och Owe Fröjd (Båp) 

Tid och plats Fredagen den 27 november 2015, kommunhuset 

Justerade paragrafer §§ 61-81 

  

Ajournering - 

  

Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Jonas Eliasson  

Ordförande 
 

  

Ulf Winberg  

Justerare 
 

 

Fred Rydberg 

 
 

 

Owe Fröjd 
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Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2015-11-16 

Datum för 
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Förvaringsplats 

för protokollet Kansliet, Håbo kommun 

  

Underskrift 
  

 Jonas Eliasson  
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§ 61 Dnr 6272/9  

Upprop 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner uppropet.  
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§ 62 Dnr 6270/0  

Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Fred Rydberg (KD) och Owe Fröjd 

(Båp) att justera protkollet. 
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§ 63 Dnr 6269/9  

Fastställande av dagordning med prövning av 
kungörelseförfarandet 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa utsänd dagordning med 

följande ändringar: 

Ärende 15 – Motion: Införande av 30-sträcka längs Åsleden 

Ärende 16 – Motion:Mobil- och surfplatteförbud i grundskolan 

Ärende 17 – Motion: Förskola i Krägga 

Ärende 18 – Motion: Förbjud tung trafik på Kraftleden 

Ärende 19 – Motion: Avskaffa avgiften för trygghetslarm 

Ärende 20 – Fråga avseende toalett situationen i Skokloster 

Ärende 21 – Motion: Energieffektivisering mellan ishall och simhall 

2. Kommunfullmäktige beslutar att kungörelsen inför dagens sammanträde 

har skett i laga ordning.   

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige fastställer dagordningen för dagens sammanträde samt 

konstaterar att kungörelseförfarandet har skett i laga ordning.   
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§ 64 Dnr 2015/00191  

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt 
lagen om skydd mot olyckor 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta handlingsprogram för förebyggande 

verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor, daterat 2015-09-23. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt nämnderna att i sina 

verksamhetsplaneringar arbeta in och följa upp åtgärder för förebyggande 

arbete inom ramen för handlingsprogrammet. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen befogenhet att göra 

löpande revideringar i dokumentet under mandatperioden i de fall 

revideringen inte medför ändring av principiell betydelse.  

Sammanfattning  

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska Sveriges 

kommuner redovisa hur de arbetar för att upprätthålla ett, med hänsyn till de 

lokala förhållandena, tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. 

En kommun skall ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I 

programmet skall anges målet för kommunens verksamhet samt de risker 

för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I 

programmet skall också anges hur kommunens förebyggande verksamhet är 

ordnad och hur den planeras. 

Handlingsprogrammet skall antas av kommunfullmäktige för varje ny 

mandatperiod. Innan programmet antas skall samråd ha skett med de 

myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-10-26 

Arbetsutskottets protokoll 2015-10-13 

Tjänsteskrivelse 2015-09-25 

Handlingsprogram 2015-09-23 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Säkerhetssamordnare – För åtgärd 

Samtliga nämnder – För åtgärd 

Räddningstjänsten Enköping-Håbo – För kännedom 

Författningsamling/Hemsidan 
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§ 65 Dnr 2015/00196  

Krisberedskapsplan 2015-2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta krisberedskapsplanen för år 2015-

2018. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt nämnderna att i sina 

verksamhetsplaneringar arbeta in och följa upp åtgärder för att stärka 

kommunens krisberedskap. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen befogenhet att göra 

löpande revideringar i dokumentet under mandatperioden i de fall 

revideringen inte medför ändring av principiell betydelse.  

Sammanfattning  

Enligt "Överenskommelse om kommunernas krisberedskap", MSB 2012-

5541, ska kommunen, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för 

varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur kommunen ska hantera 

extraordinära händelser. Denna plan ska utgöra en del i ett styrdokument för 

kommunens arbete med krisberedskap. 

Styrdokumentet ska innehålla: 

1. En beskrivning av det arbete och de åtgärder som ska ske under 

mandatperioden för att reducera eller ta bort risker och sårbarheter samt för 

att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet 

2. En beskrivning av hur kommunen avser att fullgöra åtaganden som 

beskrivs i överenskommelsen samt hur ersättningen ska användas 

3. En övnings- och utbildningsplan för mandatperioden 

4. En plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser som 

beskriver: 

• hur kommunen ska organisera sig under en extraordinär händelse, 

• hur kommunens organisation för krisledning leder, samordnar, samverkar 

samt säkerställer samband för att hantera en extraordinär händelse samt, 

• vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för ledning och samverkan 

som disponeras vid en extraordinär händelse.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-10-26 

Arbetsutskottets protokoll 2015-10-13 
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Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-25, nr 2015.4160 

Krisberedskapsplan daterad 2015-09-25 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Säkerhetssamordnare – För åtgärd 

Samtliga nämnder – För åtgärd 

Författningsamling/Hemsidan 
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§ 66 Dnr 2014/00127  

Motion med förslag om kartläggning av och 
åtgärdsprogram mot skadliga kemikalier i förskolan, 
motionär: Fred Rydberg (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad utan åtgärder, 

eftersom frågan redan hanteras inom ramen för kommunens nuvarande 

miljöstrategi.  

Sammanfattning  

En motion med förslag om kartläggning och åtgärdsprogram mot skadliga 

kemikalier i förskolan har den 6 oktober 2014 remitterats från 

kommunstyrelsen till dåvarande skolnämnd, nuvarande barn- och 

utbildningsnämnd. Skolnämnden yttrade sig 6 maj 2015 med förslag att 

bifalla förslaget i motionen. Motionsställare är Fred Rydberg (KD). 

Motionären hänvisar till Naturskyddsföreningens projekt ”Operation Giftfri 

förskola” som syftar till att kartlägga och förbättra inomhusmiljön på 

förskolor. Barnens vardag är full av kemikalier både hemma och på 

förskolan varav en del är skadliga. Motionären yrkar på att en kartläggning 

av miljön för barnen på förskolan genomförs utifrån konceptet ”Giftfri 

förskola” och att ett åtgärdsprogram tas fram för Håbo kommuns förskolor 

för att nå bästa resultat. 

Kommunfullmäktige har i antagen miljöstrategi beslutat att Håbo kommun 

ska bli en giftfri kommun och arbete för att uppnå målet pågår redan. Då 

flera av kommunens verksamheter redan i dagsläget arbetar aktivt med 

frågan anses motionen vara färdigbehandlad och därmed besvarad. Att 

kartlägga samt upprätta åtgärdsprogram för miljögifter i förskolan kan bli 

aktuellt i ett senare skede då förvaltningarnas egna handlingsplaner till 

miljöstrategin arbetats fram.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-10-26 

Arbetsutskottets protokoll 2015-10-13 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-07-16, nr 2015.3908 

Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2015-05-06 § 69 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 67 Dnr 2015/00256  

Delårsbokslut 2015 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsbokslut per 31 augusti 

2015 med helårsprognos.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till nämnderna att 

åtgärda/minimera redovisade underskott i prognosen för helår - 2015.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna överföring av 800 tkr i 

driftbudget från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden för IT-

system. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att i årsbokslut för 2015, driftredovisning 

för kommunstyrelsens tekniska avdelning kompletteras med 

detaljredovisning av driftredovisning dels för gatu- och parkenheten och 

dels för fastighetsenheten.  

Sammanfattning  

Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommunen årligen upprätta 

minst en delårsrapport för verksamheten från räkenskapsårets början. Minst 

en rapport ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar 

av räkenskapsåret. Delårsrapporten ska innehålla en redogörelse för 

verksamheten och resultatet för perioden. Uppgifter ska också lämnas för 

samma period föregående år. 

Kommunen har upprättat delårsrapport per den 31 augusti med 

helårsprognos. Prognosen visar att årets resultat blir cirka 26,0 mkr. I 

förhållande till det budgeterade resultatet på cirka 18,1 mkr är det en 

förbättring med 8,0 mkr. Två av nämnderna visar underskott och övriga 

nämnder visar nollprognos eller överskott. 

Utifrån de tre kommunövergripande målen har nämnderna tagit fram egna 

mål för sina verksamheter. Av nämndernas totalt 33 mål har 19 bedömts 

komma att uppfyllas under året, vilket är 58 procent. Bäst måluppfyllnad 

uppvisas inom området kopplat till Barn och unga. Kommunstyrelsen har 

inte lyckats uppfylla tre mål kopplat till Ökat förtroende och detta påverkar 

det totala resultatet för målområdet negativt. Sämst måluppfyllnad uppvisas 

inom Hållbar tillväxtkommun.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-10-26 

Arbetsutskottets protokoll 2015-10-13 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-29 

Delårsbokslut per 2015-08-31 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Christian Nordberg (MP) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att i 

årsbokslut för 2015, driftredovisning för kommunstyrelsens tekniska 

avdelning kompletteras med detaljredovisning av driftredovisning dels för 

gatu- och parkenheten och dels för fastighetsenheten.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer Christian Nordbergs (Mp) tilläggsyrkande under 

proposition och finner att kommunfullmäktige bifallar det.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommundirektör – För åtgärd 

Ekonomichef – För åtgärd 

Teknisk chef – För åtgärd 
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§ 68 Dnr 2015/00255  

Särskild medlemsinsats för kommuninvest för år 2015 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska betala in hela 

insatskapitalet om 900 kronor per invånare till Kommuninvest inklusive 

Håbohus AB:s andel.  

Sammanfattning  

Håbo kommun blev medlem i Kommuninvest år 2005. Kommuninvest har 

snabbt utvecklats till att vara den största långivaren till kommunsektorn i 

Sverige och uppfattas både i Sverige och internationellt som Kommungäld. 

I och med nya lagkrav på större kapital i finanssektorn behöver 

Kommuninvest utöka sin lägsta bruttosoliditet. Kapitaluppbyggnaden skall 

vara uppnådd senast år 2018. Föreningsstämman fastställde 2015-04-16 nya 

stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening. I stadgarna har bland annat 

tillkommit en möjlighet för medlemmarna att på eget initiativ och i egen 

takt erlägga en eller flera särskilda insatser för att snabbare fullgöra den 

obligatoriska insatsskyldigheten som följer av medlemskapet. 

Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att kommunen ska betala in hela 

insatskapitalet upp till 900 kronor/invånare.  Insatskapitalet föreslås delas 

mellan kommunen och Håbohus AB. Kommunens andel uppgår till 50 

procent eller 5 568 241 kronor och Håbohus AB andel till motsvarande 

belopp. Samråd har skett mellan kommunen och Håbohus AB om 

uppdelningen av insatskapitalet till Kommuninvest.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-10-26 

Arbetsutskottets protokoll 2015-10-13 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-29 

Förfrågan från Kommuninvest daterad 2015-05-21 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommundirektör – för åtgärd 

Ekonomichef – för åtgärd 
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§ 69 Dnr 2014/00156  

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till reviderat 

reglemente för omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL),  

2. Kommunfullmäktige beslutar att det nya reglementet ska tillämpas från 

och med 2016-01-01. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för kompensation för 

förtroendevald för förlorad pensionsförmån. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att samtliga förtroendevalda ska få 

möjligheten att stärka sin framtida pension genom att växla arvode mot 

pension. 

5. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att teckna 

administrativt avtal med lämplig försäkringsgivare.  

Sammanfattning  

Under hösten 2013 kom ett förslag till nya bestämmelser om 

omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) från SKL. 

Bestämmelserna har antagits av kommunfullmäktige i Håbo enligt tidigare 

beslut under 2015. OPF-KL är indelat i omställningsstöd och 

pensionsbestämmelser och innehållet är bland annat en följd av att 

livsinkomstprincipen och arbetslinjen har tjänat som utgångspunkter för 

utformningen. 

Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena 

arbetsliv och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån 

anpassats till de pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda 

inom kommuner, landsting och regioner, liksom för anställda på 

arbetsmarknaden i övrig. Men då de förtroendevalda inte är anställda kan de 

inte omfattas av samma avtal som gäller de anställda utan kommunen måste 

anta separata pensionsbestämmelser.  

Sedan bestämmelserna antogs i Håbo kommun, har en administrativt 

enklare lösning för att hantera ålderspensionsavsättningarna i OPF-KL 

kommit till stånd, nämligen en hantering av de förtroendevaldas pensioner 

via försäkrad direktpension, Trygg PolitikerPension. Det blir enklare, 

billigare och den förtroendevalda kan själv styra över sin pension. Andra 

fördelar är att i en försäkringslösning kan även premier för kompensation 

för förlorade pensionsförmåner och arvodesväxling hanteras. 
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För att kunna försäkringstrygga pensionen krävs att kommunen antar en 

något reviderat OPF-KL. Formen och storleken på pensionsutfästelsen är 

densamma som i SKLs förslag till OPF-KL, ändringen ligger i att 

kommunen väljer att teckna försäkring för att trygga pensionsavgiften och 

att minsta avsättning höjs något.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-10-26 

Arbetsutskottets protokoll 2015-10-13 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-24, nr 2015.4834 

Förslag till reviderad OPF-KL daterad 2015-09-24 

Bilaga 1, de reviderade punkterna i OPF-KL 

Bilaga 2, kompensation till förtroendevald för förlorad pensionsförmån 

Utfästelse om Trygg PolitikerPension 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Personalchef – för åtgärd 

Kommundirektör – för kännedom 
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§ 70 Dnr 2015/00238  

Sammanträdesplanering 2016 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagen 

sammanträdesplanering för år 2016 avseende fullmäktiges verksamhet.  

Sammanfattning  

I Kommunallagens 5 kap. 7 §, avseende fullmäktige, samt 6 kap. 18 §, 

avseende kommunstyrelsen, bestäms att fullmäktige respektive styrelsen 

själv ska bestämma när sammanträden ska hållas.  

Kansliet har upprättat förslag till sammanträdesplanering för år 2016. 

Förslaget är avstämt mot ekonomiprocessen samt med nämndsekreterarna. 

Om behovet av fler sammanträden uppstår har ordförande enligt 5 kap. 7 § 

kommunallagen (avseende kommunfullmäktige), 6 kap. 18 § 

kommunallagen (avseende kommunstyrelsen) samt 18 § 7 st. 

kommunstyrelsens reglemente (avseende utskotten) rätten att inrätta extra 

sammanträden.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-10-26 

Arbetsutskottets protokoll 2015-10-13 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-23, nr 2015.4782 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Samtliga nämnder – för känndom 

Kanslichef – för kännedom 

Kommunsekreterare  -för åtgärd 
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§ 71 Dnr 2015/00257  

Revidering av arvodesregler för Håbo kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återemittera ärendet till kommunstyrelsen 

för beaktande i den kommande utredningen av kommunens arvodesregler.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige antog 2014-12-15, § 76, arvodesregler för Håbo 

kommun att gälla för mandatperioden 2014-2018. Behov av revidering av 

arvodesreglernas § 21 avseende jourersättning för ledamöter i 

socialnämnden har uppkommit. Som reglerna är skriva så utgår inte 

jourersättning för socialnämndens ordförande för jourveckorna, utan detta 

ingår inom ramen för dennes ordinarie arvodering.  

Eftersom jourtjänstgöring innebär att en ledamot ska finnas anträffbar 

närsomhelst under tjänstgöringsveckan, även under obekväma tider, så är 

det fel att anta denna ligger inom ramen för vad som kan förväntas ingå i en 

nämndsordförandes uppdrag. Förvaltningen föreslår därför att 

arvodesreglerna revideras på så sätt att ordalydelsen i § 21 är följande: 

”Ledamot i socialnämnden till vilken nämnden delegerat rätten att besluta i 

ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas och 

som under av nämnden angivna veckor ska finnas tillgänglig för prövning 

av sådana frågor äger rätt till jourersättning per verkställd jourvecka, enlig 

bilaga 1.”  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-10-26 

Arbetsutskottets protokoll 2015-10-13 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-29, nr 2015.4932 

Reviderade arvodesregler daterat 2015-09-29, nr 2015.4931 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att ärendet återemitteras till kommunstyrelsen för 

beaktande i den kommande utredningen av kommunens arvodesregler. 

Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S) och Michael Rubbestad (SD) 

yrkar bifall till Owe Fröjds (BÅP) yrkande.  

Carina Lund (M) och Marie Nordberg (MP) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(34) 

 Sammanträdesdatum  

 2015-11-16  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsgång 

Ordförande Ulf Winberg (M) prövar först om ärendet ska återremitteras 

enligt Owe Fröjds (Båp) yrkande eller om ärendet ska avgöras idag och 

finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.  

Noteras att Liselotte Grahn-Elg (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Björn Fredriksson (M) tjänstgör.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommundirektör 

Personalchef 

Kommunalråd 
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§ 72 Dnr 2015/00246  

Taxor och avgifter inom Kultur och livsmiljös 
verksamhetsområden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagna ändringar av 

avgifterna för fjärrlån och expeditionsavgift. De nya avgifterna ska gälla 

från och med 1 januari 2016.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen fattade år 2008 (KS 2008/101) beslut om taxor av 

avgifter vid användning av kommunens lokaler. Dessa avgifter har sedan 

reviderats av Bildningsnämnden 2010. Avgifterna storlek varierar beroende 

på vem som använder lokalen och vilken typ av lokal som avses. Lägst taxa 

har föreningar som bedriver barn och ungdomsverksamhet och högst har 

privatpersoner och företag.  

Vid en jämförelse mellan Håbo och tre närliggande kommuner, Upplands 

Bro, Knivsta och Enköping, framkommer att barn och unga även där 

prioriteras före privatpersoner och företag.  

En jämförelse av taxan mellan kommunerna och de olika uthyrningsbara 

enheterna visar att Håbo generellet ligger i mitten av spannet. I vissa falla 

finns det dock inget att jämföra med, då vi eller någon av de andra 

kommunerna saknar jämförbara objekt. 

Lokalutbudet har förändrats sedan de nu gällande taxorna fastställdes och en 

genomgripande översyn bör därför göras. Översynen bör göras i samband 

med att regelverket för föreningsbidragen omarbetas. Detta arbete är 

påbörjat och beräknas vara klart i sitt första steg första kvartalet 2016 för att 

vara helt klart kvartal 3 samma år för att kunna tillämpas från 1 januari 

2017.  

Taxan för uthyrning av Fridegårdscenen behöver ses över och moderniseras. 

Den är i dag kommunens största scen. Under 2016 kommer scenen att 

uppgraderas och lokalen fräschas upp genom de investeringsmedel som 

tillförs. Scenen kommer att bli mer funktionell och attraktiv.  

Prislistan behöver utredas och justeras med tanke på olika kundgrupper, 

lokala föreningar och övriga föreningar, samt för olika tidpunkter på 

dagen/dygnet. Det finns bra exempel från kringliggande kommuners scener 

att utgå ifrån. Foajén (som i dag går under namnet Focarium) ska läggas till 

och prissättas särskilt. Kostnaden för hyra av tekniker måste också ses över. 
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Biblioteksverksamheten ser årligen över sina avgifter. Inför 2016 är det bara 

ett par mindre justeringar som gäller fjärrlån och expeditionsavgift vid 

fakturor. Bilaga 1. 

Jämförelsekommuner är Enköping, Knivsta och Upplands Bro. Flera av dem 

säger att de inte sett över sina avgifter på länge.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-10-26 

Kultur- och livsmiljöutskottets protokoll 2015-10-14 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-25, nr 2015.4856 

Sammanställning över priser för förekommet material 

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Avdelningschef för kultur- och livsmiljö – för åtgärd 
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§ 73 Dnr 2015/00243  

Nya avgifter för parkeringsanmärkningar 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa avgiften för 

parkeringsanmärkning enligt följande: 

- 400 kronor för lättare förseelse. 

- 1 000 kronor för grövre förseelse.  

Sammanfattning  

Avgifterna för parkeringsanmärkningar i Håbo kommun är idag 300 kronor 

för en lättare förseelse och 500 kronor för en grövre förseelse. Dessa 

avgifter har i Håbo kommun varit samma sedan lång tid tillbaka. 

En lättare förseelse kan vara att parkera där det inte är tillåtet att parkera, 

framför en in- eller utfart, längre tid än vad som är tillåtet på en 

parkeringsplats eller i zoner eller platser med parkeringsförbud. En grövre 

förseelse kan vara att stanna där det inte är tillåtet att stanna, stoppförbud, 

mot färdriktningen, på gångbana, i zoner eller platser med stoppförbud, i 

terräng eller på handikapplats utan giltigt tillstånd. Håbo kommuns avgifter 

för parkeringsanmärkningar ligger idag något under grannkommunernas 

avgifter. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-10-26 

Tekniska utskottets protokoll 2015-10-13 

Tjänsteskrivelse 2015-09-25, nr 2015.4835 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Teknisk chef – för åtgärd 
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§ 74 Dnr 2015/00242  

Nya avgifter för hyra av bilplats, gatu- och parkenheten 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa avgiften för bilplats enligt 

tekniska avdelningens förslag: 

- Bilplats utan motorvärmare, 900 kronor per år 

- Bilplats med motorvärmare, 1 800 kronor per år 

- Externa hyresgäster, 1 800 kronor exklusive moms per år 

Sammanfattning  

Avgiften för att hyra bilplats av Håbo kommun har varit oförändrad sedan 

en lång tid tillbaka. Avgiften är idag 600 kronor per år och betalas årsvis 

från perioden februari till januari. För externa hyresgäster på 

”Konsumparkeringen” kostar det 600 kronor exklusive moms per år. Elen 

till motorvärmarstolpen stängs av på de bilplatser som inte hyrs ut. 

Verksamhetsbilar som tillhör Håbo kommun står gratis på anvisade 

bilplatser. 

Tekniska avdelningen föreslår att avgiften höjs enligt nedan: 

1. Bilplats utan motorvärmare, 900 kronor per år 

2. Bilplats med motorvärmare, 1 800 kronor per år 

3. Externa hyresgäster, 1 800 kronor exklusive moms per år 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-10-26 

Tekniska utskottets protokoll 2015-10-13 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-24, nr 2015.4832 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Teknisk chef – för åtgärd 
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§ 75 Dnr 2015/00315  

Motion: Införande av 30-sträcka längs Åsleden  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen 

för beredning.  

Sammanfattning  

Michael Rubbestad (SD) och Linnea Bjuhr (SD) har inkommit med en 

motion avseende införande av 30-sträcka längs Åsleden. Av motionen 

framgår följande:  

"Bålsta tätort har mycket föredömligt 40 km/h som hastighetsgräns genom 

de centrala delarna. Vid förskolor och grundskolor är hastigheten begränsad 

till 30 km/h antingen hela, eller del av, dygnet, men av någon anledning har 

man längs Åsleden där såväl Äppelbo förskola på Hyvelvägen 1 som 

Täppans förskola på Skvadronvägen 5 bedriver verksamhet nära vägen en 

begränsning om 50 km/h. 

Av uppenbara skäl borde hastigheten på den del av Åsleden som passerar 

dessa två förskolor begränsas till 30 km/h under hela, eller del av, dygnet. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:  

Att Kommunfullmäktige beslutar att förändra nuvarande 

hastighetsbegränsning från 50 km/h till 30 km/h för den del av Åsleden som 

passerar Äppelbo och Täppans förskola."  

Beslutsunderlag 

Motion om införande av 30-stäcka längs Åsleden 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kanslichef – för åtgärd 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(34) 

 Sammanträdesdatum  

 2015-11-16  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 76 Dnr 2015/00316  

Motion: Mobil- & surfplatteförbud i grundskolan  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen 

för beredning.  

Sammanfattning  

Michael Rubbestad (SD) och Linnea Bjuhr (SD) har inkommit med en 

motion avseende införandet av mobil- och surfplatteförbud i grundskolan. 

Av motionen framgår följande: 

"I dagens moderna samhälle är mobiltelefoner och surfplattor en naturlig del 

av vardagen. En Internetuppkoppling nästan var vi än befinner oss hjälper 

oss med allt ifrån stort till smått, från att boka färdtjänst och kontrollera 

busstidtabellen till uppdatera vår status på sociala medier. 

Dock finns det en baksida med denna konstanta uppkoppling som är allra 

tydligast bland våra ungdomar. Under rast, lunch eller kortare pauser i 

skolan där man tidigare passade på att röra på sig i allt från lek till promenad 

väljer allt fler att i större utsträckning fortsätta vara stillasittande och istället 

spendera sin paus med att ”surfa” med mobil eller platta. 

Detta har visat sig ha mycket negativ inverkan på eleverna som till följd av 

stillasittandet blir tröttare vilket i sin tur leder till försämrad 

inlärningsförmåga. 

I en brittisk studie publicerad av Centre for Economic Performance har ett 

mobilförbud en märkbart positiv inverkan på studieresultatet. Provresultaten 

för 16-åringar som gick i brittiska skolor som förbjudit mobiltelefoner gick 

upp med 6,4 procentenheter2 och enligt studien var det de elever med lägst 

betyg som höjde sig mest av ett mobilförbud. 

Bräckeskolan i Västra Götaland har sedan fredagen den 9e november 2015 

infört mobil och surfplatteförbud på prov under skoltid3 och har redan 

märkt av positiva resultat. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna: 

Att man i Håbo kommuns grundskolor inför mobil- och surfplatteförbud 

med undantag för när dessa används i utbildningen på prov med analys och 

en redovisning för Kommunfullmäktige 

Att man tillskriver Håbo kommuns friskolor en rekommendation att införa 

mobil och surfplatteförbud med undantag för när dessa används i 

utbildningen på prov med analys och redovisning för Håbo kommun" 
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Beslutsunderlag 

Motion om mobil- och surfplatteförbund i grundskolan 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kanslichef – för åtgärd 
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§ 77 Dnr 2015/00317  

Motion: Förskola i Krägga 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen 

för beredning.  

Sammanfattning  

Michael Rubbestad (SD) och Linnea Bjuhr (SD) har inkommit med en 

motion avseende inrättandet av en förskola i Krägga. Av motionen framgår 

följande:  

"Krägga är den del av Håbo Kommun som växer och kommer att fortsätta 

växa de närmaste åren. Krägga omvandlas från en sommarort, till en ort med 

permanent boende till stor del, det finns inte många ”renodlade” 

sommarboenden kvar. Sommarstugorna omvandlas i snabb takt till 

permanenta boenden, antingen så rivs byggnaderna och det byggs nytt eller 

så renoveras de gamla 60-talshusen. 

I takt med att fler bosätter sig permanent på orten så kommer det även fler 

barnfamiljer dit. Det har de senaste åren ökat i rask takt så behovet av 

förskola har växt fram tämligen fort och kommer att öka i och med 

inflyttningen till permanent boende sker i allt snabbare takt. 

Antal boende i Krägga 2014 var 465 st. och har en ökning de senaste 5 åren 

med 17 % och kommer troligen att öka kraftigt i fortsättningen. 

Ökningstakten har troligen ökat och ej stannat av med tanke på att det finns 

många unga familjer bosatta 2015. Med den takten på 17% har det blivit 

totalt 80 st. nya boende. 

Baserat på att det är en bit att åka till befintliga förskolor i Bålsta samhälle 

samt barnens bästa med gångavstånd mellan förskola och bostad yrkar 

Sverigedemokraterna: 

Att kommunen genomför en utredning för att etablera en förskola i Krägga 

snarast möjligt" 

Beslutsunderlag 

Motion om förskola i Krägga 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kanslichef – för åtgärd 
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§ 78 Dnr 2015/00318  

Motion: Förbjud tung trafik på Kraftleden  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen 

för beredning.  

Sammanfattning  

Bengt Björkman (SD) och Kristian Leinonen (SD) har inkommit med en 

motion avseende förbud mot tung trafik på Kraftleden. Av motionen 

framgår följande:  

"Kraftleden har idag hög belastning av bilar och tung trafik, det är en 

tillfartsväg för både boende i området och industriområdet Västerskog. 

Trafiken tenderar att öka med mer tyngre trafik vilket stör de boende i 

området. Klagomålen har även ökat i takt med att trafiken har ökat. 

Industriområdet i Västerskog belastar delvis trafiken på Kraftleden och bör 

styras om så att tillfarten till industriområdet kommer från 

motorvägsavfarten via Åsen från E18. 

Med tanke på tillfarten för nya industriområdet Logistik Bålsta bör detta ske 

omgående för att få till stånd en annan attityd för dessa transporter som 

redan sker idag. 

För transporter med tung trafik till Viby Äng-området som är under 

expansion går trafiken att leda från E18 via avfarten Draget, via 

Kalmarleden och all tung trafik till Västerskogs industri område från 

avfarten via Åsen från E18 och vidare ut på Kraftleden. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 

Att all tung trafik med släp förbjuds att framföras mellan avtagsvägen till 

Skörby och avtagsvägen till Kalmarleden."  

Beslutsunderlag 

Motion om att förbjuda tung trafik på Kraftleden 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kanslichef – för åtgärd 
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§ 79 Dnr 2015/00319  

Motion: Avskaffa avgiften för trygghetslarm  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen 

för beredning.  

Sammanfattning  

Michael Rubbestad (SD) och Pirjo Thonfors (SD) har inkommit med en 

motion avseende avskaffande av avgiften för trygghetslarm. Av motionen 

framgår följande:  

"För närvarande finns det ca 200 personer som är beviljade trygghetslarm i 

Håbo kommun. Verksamheten sköts av socialförvaltningen. Brukarna av 

trygghetslarm betalar en avgift på 200 kronor i månaden. 

Vi Sverigedemokrater anser att avgiften måste avskaffas, inte minst då vi 

värnar ett starkt välfärdssamhälle, som just skall ge hjälp till dem som mest 

behöver det. För vissa kan en avgift på 200 kr i månaden tyckas vara en 

ringa summa, men för en fattigpensionär kan det vara mycket pengar, inte 

minst utslaget på ett helt år. För handikappade som lever på sjukbidrag kan 

avgiften likaledes vara betungande. 

De brukare av trygghetslarm som har dålig ekonomi har förvisso möjlighet 

att eventuellt ansöka om hjälp hos socialförvaltningen för att klara utgiften. 

Vi Sverigedemokrater anser dock att detta inte är fullt tillräckligt eftersom 

många, speciellt äldre, upplever det som förnedrande att behöva ansöka om 

detta med följden att de hellre avstår från det trygghetslarm de skulle ha 

behövt än att känna att de måste be det allmänna om hjälp. 

Behovsprövningen av trygghetslarmen bör finnas kvar. Ansökningarna 

behövs i arbetet med att hjälpa varje brukare att få rätt lösning för just den 

personens behov. Vid avskaffande av avgiften kommer antalet ansökningar 

om trygghetslarm säkerligen att gå upp något, men eftersom 

behovsprövningen skall kvarstå kommer troligtvis ökningen av beviljade 

ansökningar att vara måttlig och det sammanlagda antalet trygghetslarm då 

helt enkelt motsvara det verkliga behovet. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 

Att den avgift som brukare av trygghetslarm i Håbo kommun för närvarande 

erlägger skall avskaffas" 

Beslutsunderlag 

Motion om att avskaffa avgiften för trygghetslarm 
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§ 80 Dnr 2015/00326  

Fråga till ordförande i Håbo Marknads AB avseende 
toalettsituationen i Skokloster 

Sammanfattning  

Fredrik Anderstedt ställer följande fråga avseende toalettsituationen i 

Skokloster till Håkan Welin (FP), ordförande i Håbo Marknads AB:  

"Skokloster är ett av Sveriges främsta besöksmål och något vi kan vara 

stolta över. Dock så är frågan om allmänna toaletter en fråga som måste 

lösas. Förra året efter diskussion i kommunfullmäktige så lovade ni att lösa 

detta och satte kommunen upp två portabla toaletter. Visserligen ett steg i 

rätt riktning men tyvärr så gjorde man det när turistsäsongen i praktiken var 

över. 

Min fråga är därför: 

Kommer det finnas en permanent lösning för toaletterna färdig när 

turistsäsongen 2016 börjar, om inte när räknar ni med att det är färdigt?" 

Håkan Welin (FP) meddelar att frågan för närvarande behandlas av Håbo 

Markands AB, målsättningen är att en permanent lösning ska färdigställas 

snarast.  
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§ 81 Dnr 2015/00327  

Motion: Energieffektivisering mellan ishall och simhall 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyreslen 

för beredning 

Sammanfattning  

1. Fredrik Anderstedt har inkommit med motion avseende 

energieffektivisering mellan ishall och simhall. Av motionen 

framgår följande: 

2. ”Håbo kommun har tagit ett beslut om att bli en koldioxidfri 

kommun. En energiproduktion fri från fossil energi är då viktigt men 

det finns ingen miljövänligare energi än den som återanvänds eller 

aldrig används till att börja med. Ett bra steg för att nå det målet är 

att återanvända spillvärmen från ishallen. Speciellt i kombination 

med en näraliggande simhall, så som vi har i Håbo så blir kalkylerna 

särskilt tilltalande. Kombinationen simhall och ishall ger 

uppskattningsvis en energibesparing på ca 55 %. Statistiskt så skulle 

det innebära ca 950tkr/år i minskade driftkostnader. Därmed så blir 

det inte bara en miljöåtgärd utan även enekonomiskt fördelaktig 

investering.  

3. En kombination med produktion av solel eller solvärme på taken 

är troligen ännu mer tilltalande ekonomiskt. 

4. Med bakgrund av detta så föreslår vi därför att: 

5. Håbo Kommun genomför en förstudie om förutsättningarna att 

återvinna energi från ishallen till simhallen. 

6. Om förstudien visar på en avkastning på mer än 5 % och den 

totala investeringskostnaden understiger 5 000 000 kr så skall 

investeringen genomföras. 

7. Håbo kommun även tar i beaktande möjligheterna att kombinera 

energiåtervinningen med produktion av solel och solvärme”.  

Beslutsunderlag 

Motion: Energieffektivisering mellan ishall och simhall.  

 

______________ 
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