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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) 
Rasmus Kraftelid (M) 
Carl-Johan Torstenson (M) 
Nils-Åke Mårheden (M) 
Anna Wiberg (M) 
Björn Hedö (M) 
Tommy Rosenkvist (M) 
Göran Eriksson (C) 
Leif Zetterberg (C) 
Sara Ahlström (C) 
Gunilla Alm (L) 
Anders Cyrillus (L) 
Christian Nordberg (MP) §§ 1-20 
Marie Nordberg (MP) 
Fred Rydberg (KD) 
Agneta Hägglund (S) 
Werner Schubert (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) 
Marcus Carson (S) 
Michael Rubbestad (SD) 
Bengt Björkman (SD) 
Linnea Bjuhr (SD) 
Peter Björkman (Båp) 
Leif Lindqvist (V) 

Övriga närvarande  

Ersättare Bo Johnson (M) tjänstgör för Catherine Öhrqvist (M) 
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Roger von Walden (M) 
Bertil Brifors (M) 
Ingvar Nilfjord (L) 
Helén Embretsén (KD) 
Arvo Väisänen (KD) 
Sixten Nylin (S) tjänstgör för Lars-Göran Bromander (S) 
Hariette Nordström (S) tjänstgör för Inger Wallin (S) 
Antonio Lopez (S) 
Ulla Hedman (S) 
Pirjo Thonfors (-) tjänstgör för Kristian Leinonen (SD) 

  
Tjänstemän Per Nordenstam, kommundirektör 

Johan Utter, kommunsekreterare  
  

Justering  
Justerare Fred Rydberg (KD) och Sven-Olov Dväring (S) 

Tid och plats Kl. 16:00 torsdagen den 2 mars 2017, Glasburen 

Justerade paragrafer §§ 1-30 
  
Ajournering § 21, 5 minuter för presidieöverläggning 
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Tyst minut 

I samband med mötets öppnande hålls en tyst minut för att hedra minnet av 
Per-Olof Thorsbeck som har avlidit. Per-Olof var aktiv som politiker i Håbo 
kommun i många år. 
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§ 1   

Mötets öppnande 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige utser Fred Rydberg (KD) och Sven-Olov Dväring 
(S) till justerare av dagens protokoll. 

2. Kommunfullmäktige fastställer justeringssammanträdet till torsdagen den 
2 mars 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 ny motion om ersättningsplan för Björkvallen.  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige förrättar upprop, väljer två ledamöter att jämte 
ordförande justera protokollet, godkänner dagordningen samt konstaterar att 
kungörelse har skett i laga ordning.  

______________ 
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§ 2 Dnr 2017/00067  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Utveckling av 
Skohalvön  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning.   

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår 
utvecklingsåtgärder för Sko-halvön.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-01-30 
Medborgarförslag 2017-01-26 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kansliet – för åtgärd 
Förslagsställaren 
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§ 3 Dnr 2017/00011  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Möjlighet för 
elever att välja UL ungdomskort istället för SL kort 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning.   

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 
gymnasieelever ska ges möjlighet att välja bort SL-kortet för att ta sig till 
skolan och istället kunna välja att erhålla ett UL-kort. Detta för att skapa 
säkrare skolvägar och större trygghet för alla elever.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-01-10 
Medborgarförslag 2017-01-09 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kansliet – för åtgärd 
Förslagsställaren 
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§ 4 Dnr 2017/00135  

Anmälan av ny motion: Upprustning av minigolfbanan 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.   

Sammanfattning  
Owe Fröjd (Båp) har lämnat in en motion med förslag om att upprusta och 
utveckla Bålsta minigolfbana och området i dess närhet.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-02-16 
Motion 2017-02-12 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kansliet – för åtgärd 
Motionären 
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§ 5 Dnr 2016/00377  

Svar på medborgarförslag: Ta fram en kostpolicy inför 
kommande livsmedelsupphandling 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.  

2. Kommunfullmäktige uppdrar till barn- och utbildningsnämnden att 
tillsammans med övriga berörda förvaltningar utarbeta förslag till en 
kostpolicy.  

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit, där det föreslås att kommunen ska ta 
fram en kostpolicy inför kommande livsmedelsupphandling. Likaså föreslås 
att kommunen genom sin livsmedelsupphandling ska stödja ett antal 
kvalitetskrav, exempelvis minimerad antibiotikaanvändning, närproducerad 
mat och mat utan olika tillsatser och att budgetmedel ska avsättas så att 
kvalitetsmålen uppnås. Till medborgarförslaget bifogas dokumentet ”9 skäl 
att köpa mer svensk mat till Håbo kommun” i en kort och en lång version 
samt ”Skånsk handbok för livsmedelsupphandling”. Förslagsställaren 
föreslår också att kostpolicyn ska vara klar inför kommande 
livsmedelsupphandling under hösten.  

Medborgarförslaget har beretts av kommunstyrelsens kansli i samarbete 
med kostenheten och upphandlingsenheten. Förvaltningen konstaterar 
inledningsvis vikten av att de livsmedel som köps in håller en god kvalitet. 
Med detta i åtanke är det dock viktigt att poängtera att en skarpare 
kravställning vid livsmedelsupphandlingar också påverkar kommunens 
kostnader för livsmedelsinköp. Den fördyrning, som det ofta innebär att 
ställa sådana krav som efterfrågas i medborgarförslaget, medför också att 
alla de föreslagna kraven kan bli svåra att ställa på en gång. En prioritering 
måste således göras.  

Mot denna bakgrund behövs ett politiskt ställningstagande i frågan. Det är 
ett politiskt beslut att väga olika krav på maten som serveras i kommunens 
verksamheter mot varandra och mot kommunens ekonomi. Därmed 
instämmer förvaltningen i förslagsställarens syn på behovet av en 
kostpolicy. Med en, av kommunfullmäktige antagen, kostpolicy skulle 
tjänstemännen få en tydligare riktning inför framtida upphandlingar. Genom 
en kostpolicy skulle också en större enhetlighet i hanteringen av 
livsmedelsinköp i kommunens olika förvaltningar kunna uppnås.  

Däremot är en kostpolicy inte är möjlig att arbeta fram i tid för höstens 
livsmedelsupphandling. Förvaltningen bedömer dock att de värden som 
medborgarförslaget eftersträvar är viktiga kommer därför i kommande 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(47) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-02-27  

Kommunfullmäktige  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

upphandlingar, fram till dess att en kostpolicy är på plats, se över 
möjligheten att ställa upphandlingsmyndighetens baskravför hållbarhet. 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-13 att kostenheten förs över från 
kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden i samband med 
årsskiftet 2016/2017. Eftersom barn- och utbildningsförvaltningen därmed 
blir den största kostverksamheten inom kommunen så är det lämpligt att de 
får i uppdrag att ta fram en kostpolicy i samverkan med övriga berörda 
förvaltningar.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2017-02-13 § 25 
Protokollsutdrag tekniska utskottet 2016-12-13 § 69 
Tjänsteskrivelse 2016-08-30 
Medborgarförslag 2016-06-10 
Skånsk handbok för livsmedelsupphandling 
9 skäl att köpa mer svensk mat till Håbo kommun, kort version 
9 skäl att köpa mer svensk mat till Håbo kommun, lång version 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden – för åtgärd 
Förslagsställaren 
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§ 6 Dnr 2015/00335  

Svar på medborgarförslag: Djurskyddskrav i den 
offentliga upphandlingen  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska beaktas i arbetet 
med framtagande av en kostpolicy för Håbo kommun. Medborgarförslaget 
är därmed färdigbehandlat och föranleder inte ytterligare åtgärder.  

2. Ovanstående gäller under förutsättning att kommunfullmäktige, i ärende 
2016/00377, fattar beslut om att en kostpolicy ska tas fram.  

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås att Håbo kommun ska 
vara en föregångskommun när det gäller att ställa djurskyddskrav vid upp-
handlingar av mejerivaror till kommunen. De produkter som köps in ska 
komma från kor som hålls enligt den svenska djurskyddslagens standarder 
och har tillgång till utevistelse.  

Förvaltningen konstaterar inledningsvis att huvuddelen av de mejeriproduk-
ter som köps in i dagsläget är svenska och därmed kommer från djur som 
hålls enligt svenska djurskyddsregler. Undantaget är osten, där det mesta 
som köps in kommer från Danmark. Förvaltningen är medveten om att 
Danmarks rykte när det gäller djurhållning är sämre än det svenska. 
Ekonomiska skäl gör att osten för närvarande köps därifrån.  

Vidare konstaterar förvaltningen att det, vid livsmedelsinköp, finns många 
olika värden som behöver vägas mot varandra. Det är givetvis viktigt att de 
livsmedel som köps in håller en god kvalitet och lever upp till så höga krav 
som möjligt. Samtidigt har en skarpare kravställning vid livsmedelsupp-
handlingar också en påverkan på kommunens kostnader för 
livsmedelsinköp. Därmed måste en prioritering göras och därför behövs ett 
politiskt ställningstagande i frågan. Det är ett politiskt beslut att väga olika 
krav på maten som serveras i kommunens verksamheter mot varandra och 
mot kommunens ekonomi. 

Avslutningsvis konstaterar förvaltningen att tekniska utskottet föreslår i be-
slut 2016-12-13 § 69 i ärende 2016/00377 att kommunfullmäktige ska upp-
dra till barn- och utbildningsnämnden att tillsammans med övriga berörda 
förvaltningar utarbeta förslag till en kostpolicy. En kostpolicy är ett politiskt 
dokument, där ovan nämnda typer av ställningstaganden görs. Under förut-
sättning att kommunfullmäktige fattar beslut i linje med detta förslag före-
slår förvaltningen därför att de förslag på djurskyddskrav som framkommer 
i medborgarförslaget beaktas i arbetet med policyn samt att medborgarför-
slaget därmed är färdigbehandlat och inte föranleder ytterligare åtgärder.    
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2017-02-13 § 26 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 19 
Tjänsteskrivelse 2016-12-20 
Medborgarförslag 2015-02-25 
Beslut KTU 2016-12-13 § 69 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till motionen i motsats till 
kommunstyrelsens förslag att medborgarförslaget endast ska beaktas i 
arbetet med framtagande av en kostpolicy för Håbo kommun.    

Beslutsgång 
Ordförande Ulf Winberg (M) ställer kommunstyrelsens förslag mot Michael 
Rubbestads (SD) yrkande och finner då att fullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.      

Reservation 
Michael Rubbestad (SD), Bengt Björkman (SD) och Linnea Bjuhr (SD) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Michael Rubbestads (SD) 
yrkande.      

______________ 

Beslutet skickas till: 
Barn- och utbildningsförvaltningen – för åtgärd 
Förslagsställaren 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(47) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-02-27  

Kommunfullmäktige  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 7 Dnr 2016/00344  

Svar på medborgarförslag: Skolskjuts oktober-mars  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till barn- 
och utbildningsnämndens yttrande.  

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 
kommunen ska erbjuda alla barn/ungdomar i Råbydal och Hagviken gratis 
eller rabatterade bussresor till och från skolan under perioden oktober-mars. 

Ärendet överlämnades från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för 
beredning vid sammanträde 2016-06-13. Kommunstyrelsen har sedan 
remitterat ärendet vidare till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.  

Yttrande inkom från nämnden 2016-11-11 och av yttrandet framgår att 
nämnden inte finner några skäl till att låta elever i Råbydal  

och Hagviken erbjudas skolskjuts till och från skolan under perioden 
oktober till mars. Detta utifrån att lämplig väg finns, vilken har högsta 
prioritering  

vid vintervägunderhåll, samt att det skulle medföra ökade kostnader för 
skolskjuts med 274 540 kr. För fullständigt yttrande se barn- och 
utbildningsnämndens beslut 2016-11-02 § 96. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att tillägga till barn- och 
utbildningsnämndens yttrande och föreslår därmed att medborgarförslaget 
avslås.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2017-02-13 § 27 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 14 
Tjänsteskrivelse 2016-12-06 
Barn- och utbildningsnämnden 2016-11-02 § 96 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-04 
Medborgarförslag 2016-05-26 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Barn- och utbildningsnämnden – för kännedom 
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§ 8 Dnr 2016/00469  

Svar på medborgarförslag: Cykelplan  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget med hänvisning till 
tidigare lagt utredningsuppdrag (KS 2016-11-21 § 216). Medborgarförslaget 
ska utgöra ett underlag i framtagandet av en ny cykelplan.  

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 
kommunen ska ta fram en cykelplan i likhet med den som Sigtuna kommun 
tagit fram. Planen ska syfta till att vägleda vid prioriteringar vid utbyggnad 
och underhåll av cykelvägsnätet, samt utgöra underlag vid fysisk planering. 

Parallellt med beredningen av detta medborgarförslag har plan- och 
utvecklingsavdelningen även arbetat med verkställigheten av motionen 
”Cykla i Håbo – Hela Håbo cyklar”, som i likhet med medborgarförslaget 
vill lyfta cykelfrågan i Håbo kommun. Vid sammanträde den 21 november 
2016 be-slutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta 
fram en cykelplan för Håbo kommun.  

Handlingsplanen ska syfta till att ge underlag till åtgärder, med tillhörande 
genomförandeaspekter, som bidrar till att det blir lätt, säkert och bekvämt att 
välja cykeln som transportmedel. Handlingsplanen bör belysa nuvarande 
förutsättningar, förslag till åtgärder samt behandla genomförandeaspekter 
och finansieringsaspekter av föreslagna åtgärder. Handlingsplanen ska även 
samordnas med övriga övergripande strategiska dokument. 

Därmed kan även medborgarförslaget bifallas och tas med som ett underlag 
i utredningsarbetet.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2017-02-13 § 28 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 15 
Tjänsteskrivelse 2016-12-06 
Kommunstyrelsen 2016-11-21 
Medborgarförslag 2016-08-23 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen – för åtgärd 
Förslagsställaren  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(47) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-02-27  

Kommunfullmäktige  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 9 Dnr 2016/00524  

Svar på medborgarförslag: Avskaffa 
förrättningsarvode för vigsel  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.  

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 
kommunen ska ta bort det förrättningsarvode som idag utges till 
kommunens vigselförrättare i samband med borgerlig vigsel. 
Förslagsställaren framhåller att uppdraget ska vara ett frivilligt 
hedersuppdrag som inte ska arvoderas utöver det som länsstyrelsen redan 
ger vigselförrättarna. 

Förvaltningen kan konstatera att kommunfullmäktige 2016-06-13 § 70 
beslutade att anta nya arvodesregler för Håbo kommun, där 
förrättningsarvode för borgerlig vigselförrättare ingick. Det är upp till varje 
kommun att själv besluta om arvodesregler och rimliga nivåer på dessa 
arvoden. En utblick mot övriga kommunsverige ger ingen samstämmig bild 
av hur vigselarvoden hanteras i andra kommuner. Vissa kommuner har 
förrättningsarvode för borgerliga vigslar och andra inte, men det är långt 
ifrån ovanligt att kommunen betalar ut arvode i tillägg till det arvode som 
utbetalas av länsstyrelsen. 

Förvaltningen kan inte se några tecken på att utbetalande av 
förrättningsarvode för vigslar på något sätt skulle vara oförenligt med 
gällande lagar och förordningar. Förvaltningen tar utöver detta ingen 
ställning till rimligheten i nivåerna på arvodena i Håbo kommun. Nuvarande 
arvodesregler kommer att ses över med start under hösten år 2017, enligt 
beslut av fullmäktige. 

Med bakgrund av ovanstående föreslår förvaltningen att medborgarförslaget 
avslås.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2017-02-13 § 29 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31§ 16  
Tjänsteskrivelse 2016-10-03 
Medborgarförslag 2016-09-25 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
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§ 10 Dnr 2016/00545  

Svar på medborgarförslag: Gokartbana  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.  

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 
kommunen skulle inrätta en gokartbana. Denna ska helst vara inomhus.  

Förvaltningen tycker att medborgarförslaget är trevligt och att en gokartbana 
säkert skulle uppskattas av många kommuninvånare. Dock bedömer 
förvaltningen att kommunen, mot bakgrund av kommunallagen och 
konkurrenslagen, inte kan inrätta en sådan anläggning.  

I kommunallagen (2 kap 1 §) framgår vilka uppgifter en kommun får utföra, 
den så kallade kommunala kompetensen. Reglerna begränsar kommunens 
handlingsfrihet på så sätt att kommunen inte får ha hand om sådant som är 
statens eller en annan kommuns verksamhet.  Vidare ska verksamheten 
också vara av allmänt intresse och ha anknytning till kommunens område el-
ler medlemmar. 

Av kommunallagens 2 kap 7 § framgår att kommuner får driva näringsverk-
samhet om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmän-
nyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen. 

Praxis säger att fritidsverksamhet tillhör kommunernas allmänna 
kompetens, vilket innebär att kommunen har rätt att exempelvis uppföra 
idrottshallar eller gå i borgen för en förening som vill upprusta en 
idrottsanläggning. Förvaltningen bedömer dock att inrättande och drift av en 
gokartbana inte är av sådant allmänt intresse som åsyftas i kommunallagen. 
Det kan heller inte klassas som en anläggning av sådan allmännyttig 
karaktär att det rättfärdigar att kommunen driver verksamhet där.  

Vidare säger konkurrenslagens 3 kapitel 27 § att kommuner inte får bedriva 
näringsverksamhet på ett sådant sätt att den snedvrider konkurrensen på 
marknaden.  Det finns redan ett flertal gokartbanor som drivs av privata 
företag i kommuner som ligger i närheten av Håbo kommun – bland annat i 
Järfälla, Upplands Väsby/Sigtuna, Enköping, Uppsala och Stockholm.  

Om Håbo kommun skulle inrätta en gokartbana är sannolikheten stor att 
detta skulle snedvrida konkurrensen på marknaden. Detta eftersom 
kommunen, till skillnad från privata företag, inte får driva verksamhet med 
vinst-syfte och därmed med största sannolikhet får lägre pris på sin 
verksamhet.  
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Skulle det däremot vara så att ett företag eller en förening med gokartverk-
samhet visar intresse av att köpa mark eller hyra lokaler för att etablera sig i 
kommunen är situationen annorlunda, och något som kommunen kan ta 
ställning till om det blir aktuellt. Detta är dock inte aktuellt i dagsläget.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2017-02-13 § 30 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 17 
Tjänsteskrivelse 2016-12-20 
Medborgarförslag 2016-10-09 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
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§ 11 Dnr 2016/00301  

Svar på medborgarförslag: Åtgärder för förbättrat 
integrationsarbete i Håbo kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska avslås.  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-02, § 54, att remittera 
medborgarförslag avseende åtgärder för förbättrat integrationsarbete i Håbo 
kommun till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet tillsammans med 
tjänstemän från kommunens socialförvaltning. Förvaltningen har i 
beredningen funnit att förslagets yrkanden antingen redan hanteras inom 
kommunens organisation idag, eller inte är strategiskt sunda att genomföra.  

Mot bakgrund av det så föreslår förvaltningen att medborgarförslaget avslås.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2017-02-13 § 31 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 18 
Tjänsteskrivelse 2016-11-01 
Medborgarförslag 2016-04-27 
KF 2016-05-02, § 54 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
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§ 12 Dnr 2015/00339  

Svar på medborgarförslag: Bullerplank vid Kraftleden 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är färdigbehandlat 
med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2016-11-07 § 122. 
Förslaget föranleder inte ytterligare åtgärder.   

Sammanfattning  
I det inkomna medborgarförslaget föreslås att ett bullerplank ska sättas upp 
vid Kraftleden, då Kraftleden är en mycket trafikerad väg, där även tyngre 
trafik kör. Förslagsställaren hänvisar också till en bullerutredning som gjorts 
för ett antal år sedan utan att bullerplank sattes upp därefter.  

Kommunfullmäktige har i tidigare beslut (KF 2016-11-07 § 122) uppdragit 
till kommunstyrelsen att genomföra en ny bullerutredning samt att vid 
behov projektera bullerplank på särskilt utsatta platser längs Kraftleden. 
Därmed är en ny bullerutredning för Kraftleden på gång och om denna 
utredning visar för höga bullernivåer kan bullerplank sättas upp. Innan 
utredningen är genomförd går det inte att bedöma om bullerplank behövs 
längs vägen. Förslaget föreslås därmed, med hänvisning till 
kommunfullmäktiges beslut, vara färdigbehandlat och inte föranleda 
ytterligare åtgärder.    

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2017-02-13 § 32 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 2 
Tjänsteskrivelse 2016-12-20 
Kommunfullmäktiges beslut § 122, 2016-11-07 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
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§ 13 Dnr 2016/00525  

Svar på motion: Handlingsplan för värnande av det 
lokala kulturarvet 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänvisning 
till det som framkommit i beredningen.  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-26, § 111, att remittera inkommen 
motion från Linnea Bjuhr (SD), avseende upprättandet av en handlingsplan 
för värnande av det lokala kulturarvet, till kommunstyrelsen för beredning.  

Av motionen framgår att Håbo kommun är rikt på fornlämningar från 
framförallt vikingatiden, och att dessa på ett tydligare sätt bör tillvaratas av 
kommunen. Mot bakgrund av detta yrkar motionären på följande:  

– att kommunstyrelsen tar fram en handlingsplan för hur det lokala 
kulturarvet ska värnas, i enighet med motionens anda 
– att kommunen verkar för att ta del av de bidrag som finns att söka för att 
värna det lokala kulturarvet 
– att kommunen verkar för att de runstenar som finns i kommunen tas 
omhand 
– att kommunen söker samverkan med relevanta organisationer för 
implementering av handlingsplanen  

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och har i beredningen 
funnit att de yrkanden som läggs fram i motionen redan hanteras inom 
kommunens kultur- och fritidsverksamhet idag. 

Förvaltningen förslår därför att kommunfullmäktige beslutar att motionen 
ska anses som färdigbehandlad, med hänvisning till vad som framkommit 
under ärendets beredning.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2017-02-13 § 33 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 21 
Tjänsteskrivelse 2016-10-03 
KF 2016-09-26, § 111 
Motion 2016-09-26 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Linnea Bjuhr (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.      

______________ 
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Beslutet skickas till: 
Motionären 
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§ 14 Dnr 2016/00654  

Ny förbundsordning för Samordningsförbundet 
Uppsala län 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad förbundsordning för 
Samordningsförbundet Uppsala län.  

Sammanfattning  
Samordningsförbundet i Uppsala län bildades 16 september 2008 och 
nuvarande förbundsordning antogs av medlemmarna inför bildandet. 
Förbundets styrelse har under år 2016 beslutat om förslag till ny 
förbundsordning som skickades på remiss till samtliga medlemmar. Detta 
utifrån behov av förtydliganden inför kommande mandatperiod och 
regionbildning samt utifrån anpassning till finsamlagen.  

Av remissvaren framkom att medlemmarna i stort ställde sig positiva till 
förslaget. Håbo kommun hade inga invändningar. Östhammar kommun 
önskade ett roterande ansvar för sammankallande av valberedning och 
Uppsala kommun önskade ett förtydligande avseende förbundets syfte att 
individer uppnår eller förbättrar sin arbetsförmåga.  

I det slutliga förslaget till förbundsordning har förbundets syfte förtydligats. 
Ingen ändring har gjorts från remissversionen avseende valberedning. 
Förbundets styrelse beskriver att samtliga fyra parter ändå kommer att ha 
samma möjlighet till inflytande över processen.  

En ny förbundsordning behöver antas av samtliga medlemmars fullmäktige 
eller motsvarande.   
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med socialförvaltningen 
berett ärendet. Sammantaget föreslår förvaltningarna att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till reviderad 
förbundsordning.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2017-02-13 § 34 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 22 
Tjänsteskrivelse 2017-01-04 
Följebrev, antagande av ny förbundsordning för Samordningsförbundet 
Uppsala län 
Sammanställning över remissvar om förslag på reviderad Förbundsordning 
år 2017 
Förbundsordning för Samordningsförbund Uppsala län 
Förslag till ny förbundsordning för Samordningsförbundet Uppsala län 
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______________ 

Beslutet skickas till: 
Samordningsförbundet Uppsala län 
Socialförvaltningen – för kännedom 
Region Uppsala 
Enköpings kommun 
Heby kommun 
Knivsta kommun 
Uppsala kommun 
Älvkarlebys kommun 
Östhammars kommun 
Tierps kommun 
Försäkringskassan 
Arbetsförmedlingen 
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§ 15 Dnr 2016/00661  

Överenskommelse om regionalt forum 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner för Håbo kommuns del 
överenskommelsen om samverkansstruktur mellan Region Uppsala och åtta 
kommuner i Uppsala län och tillstyrker därmed bildandet av Regionalt 
Forum i Uppsala län. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande Carina 
Lund att påteckna avtalet för Håbo kommuns del.   

Sammanfattning  
I samband med regionbildningen har överenskommits att inom Region 
Uppsala inrätta ett Regionalt forum samt olika samrådsorgan för att 
säkerställa ett fortsatt kommunalt inflytande i regionala utvecklingsfrågor 
och i andra frågor med kommunal anknytning. I ett gemensamt arbete 
mellan landstinget och länets kommuner har ett förslag till 
överenskommelse om samverkan tagits fram. Av förslaget till 
överenskommelse framgår att varje kommun ska utse två representanter 
medan landstinget ska utse landstingsstyrelsens presidium samt ytterligare 
företrädare så att alla partier är representerade i forumet.  

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och föreslår att 
kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen för Håbo kommuns del.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2017-02-13 § 35 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 23 
Tjänsteskrivelse 2017-01-19 
Överenskommelse om regionalt forum   

______________ 

Beslutet skickas till: 
Region Uppsala 
Uppsala kommun 
Enköpings kommun 
Knivsta kommun 
Heby kommun 
Tierps kommun 
Älvkarlebys kommun 
Östhammars kommun 
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§ 16 Dnr 2016/00693  

Enköpings kommuns inträde som medlem i den 
gemensamma överförmyndarnämnden i Uppsala län  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar, under förutsättning av att motsvarande be-
slut fattas i berörda kommuner, att bilda en gemensam 
överförmyndarnämnd för Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, 
Älvkarleby och Östhammar kommuner, med Uppsala kommun som 
värdkommun, från och med den 1 januari 2019. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att anta bifogat förslag till reglemente för 
den gemensamma överförmyndarnämnden.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att anta bifogat förslag till avtal om sam-
verkan. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att överförmyndarnämnden i Uppsala län 
samt Enköpings kommun, för tiden 1 maj 2017 – 31 december 2018, sam-
verkar om en gemensam överförmyndarförvaltning, samt godkänna avtal 
om samverkan om en gemensam överförmyndarförvaltning. 

5. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande Carina 
Lund att teckna samverkansavtalen för Håbo kommuns räkning.  

Sammanfattning  
Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby samt Östhammar 
kommuner har överenskommit att samverka i en gemensam nämnd för 
överförmyndarfrågor. Enköpings kommun har hemställt om att få ingå i den 
gemensamma nämnden.  

För att möjliggöra Enköpings kommuns deltagande i den gemensamma 
överförmyndarnämnden så behöver ett antal beslut fattas av respektive 
kommuns kommunfullmäktige avseende bildandet av en ny gemensam 
överförmyndarnämnd från och med 1 januari 2019, med Enköpings 
kommun som ny medlem, samt godkänna nya avtal om samverkan dels i en 
gemensam överförmyndarnämnd från och med 1 januari 2019 och dels 
mellan nuvarande överförmyndarförvaltning och Enköpings kommun för 
tiden 1 maj 2017 – 31 december 2018. 

Sammantaget innebär detta att en ny överförmyndarnämnd inrättas från och 
med 1 januari 2019, och att Enköpings kommun från och med 1 maj 2017 
kommer att ingå i den gemensamma kansliorganisationen som återfinns i 
Uppsala kommun. 
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Förslag till beslut, nya reglementen och samverkansavtal har bifogats 
ärendet från överförmyndarnämnden i Uppsala kommun. 
Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och förslår 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta de föreliggande 
förslagen.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2017-02-13 § 36 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 24 
Tjänsteskrivelse 2017-01-05 
Förslag till reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i Uppsala län 
Förslag till avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd 
Förslag till avtal om samverkan om gemensam överförmyndarförvaltning 
Skrivelse från överförmyndarnämnden i Uppsala län 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Enköpings kommun 
Heby kommun 
Knivsta kommun 
Tierps kommun 
Uppsala kommun 
Älvkarleby kommun 
Östhammars kommun 
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§ 17 Dnr 2016/00336  

Redovisning av kommunalt partistöd för år 2015 samt 
utbetalning av kommunalt partistöd för år 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige noterar inlämnade redovisningar om användning av 
partistöd år 2015. 

2. Kommunfullmäktige ålägger de politiska partierna att senast 2017-06-30 
inkomma med en redovisning av användningen av 2016 års partistöd.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att redovisningen av partistöd från och med 
redovisningen av 2016 års partistöd, kan ske på blanketten ”Redovisning av 
kommunalt partistöd enligt 2 kap. 11 § Kommunallagen”.  

4. Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för 2017 enligt nedan.  

5. Kommunfullmäktige ålägger de politiska partierna att senast 2017-03-10 
lämna kontouppgifter för utbetalning av partistödet till kansliet.  

Sammanfattning  
Det kommunala partistödet regleras av kommunallagen och av reglerna för 
partistöd i Håbo kommun. Alla partier i kommunfullmäktige har inkommit 
med de redovisningar av användningen av 2015 års partistöd som de, enligt 
lag, är skyldiga att inkomma med. För att underlätta framtida redovisningar 
har kansliet också tagit fram ett förslag till blankett för ändamålet. 2016 års 
redovisning ska lämnas till kansliet senast 2017-06-30 och föreslås ske på 
denna blankett. 

Partistödet beräknas med hjälp av inkomstbasbeloppet. Varje parti erhåller 
ett grundstöd om 40 % av detta belopp och därefter ett mandatstöd med 30 
% av inkomstbasbeloppet per mandat. 2017 års inkomstbasbelopp är 61 500 
kr. Kommunfullmäktige föreslås därför utbetala partistöd enligt följande:  

Socialdemokraterna (S):  301 350 kr 
Moderaterna (M):   209 100 kr 
Sverigedemokraterna (SD):  116 850 kr 
Centerpartiet (C):   79 950 kr 
Miljöpartiet (MP):   61 500 kr 
Bålstapartiet (Båp):   61 500 kr   
Liberalerna (L):   61 500 kr 
Kristdemokraterna (KD):   43 050 kr 
Vänsterpartiet (V):   43 050 kr 

För att utbetalning ska ske i den tid som reglerna föreskriver måste partierna 
senast 2017-03-10 lämna kontouppgifter för utbetalning till kansliet.  
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2017-02-13 § 38 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 26 
Tjänsteskrivelse 2016-12-22 
Redovisningar av kommunalt partistöd 2015 från samtliga partier 
Förslag till blankett för redovisning av kommunalt partistöd 
Regler för kommunalt partistöd i Håbo kommun (bifogas ej)  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Samtliga partier – för åtgärd 
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§ 18 Dnr 2016/00605  

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 
kap 1 § SoL och LSS, kvartal 3 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. Enligt dessa lagar ska sådan redovisning delges 
kommunfullmäktige.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2017-02-13 § 40 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 28 
Tjänsteskrivelse 2017-01-13 
Vård- och omsorgsnämnden 2016-11-01 § 70 
Socialnämnden 2016-10-25 § 57 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden – för kännedom 
Socialnämnden – för kännedom 
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§ 19 Dnr 2016/00620  

Ändring av maxtaxa för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagna avgifter för förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg att gälla från och med den 1 mars 2017.  

Sammanfattning  
Skolverket fastställer slutligt statsbidrag för kommande bidragsår senast den 
sista december varje år. Statsbidraget betalas ut under förutsättning att 
kommunen följer villkoren i Förordning (2001:160) om statsbidrag till 
kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. 

Förordningen har nu ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket 
indexeras. 

Håbo kommun tillämpar reglerna för maxtaxa. Kommunfullmäktige 
fastställer taxan för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. 

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån 
hushållets avgiftsgrundande inkomst. Skolverket meddelar att den 1 januari 
2017 kommer avgiftsnivåerna att höjas. Höjningen beror på att inkomstaket 
indexerats och kommer att ligga på 45 390 kr per månad.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2017-02-13 § 41 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 29 
Tjänsteskrivelse 2017-01-17 
BOU § 91 – 2016-11-02 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 20 Dnr 2017/00018  

Nya avgifter för hemtjänst 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige antar nya avgifter för hemtjänst att gälla från och 
med 2017-04-01 i enlighet med vård- och omsorgsnämndens förslag.  

Sammanfattning  
Vård- och omsorgsnämnden föreslår i beslut 2017-01-10 § 3 en förändring 
av avgifterna för hemtjänst i Håbo kommun. Förutom vård- och 
omsorgsnämndens behandling av ärendet har även kommunala 
pensionärsrådet och kommunala handikapprådet yttrat sig via respektive 
arbetsutskott. Råden har godtagit förändringen. 

Dagens avgifter inom hemtjänsten baseras på utförd tid, liksom ersättningen 
till kundvalsutförarna. Förvaltningen föreslår att såväl avgifter som 
ersättning istället baseras på biståndsbedömd tid för att uppnå ökad kvalitet i 
och med ökat individfokus. Förslaget på nya avgifter omfattar även 
ledsagning som varit kostnadsfri för brukaren i ett par år. Avlösarservice, 
upp till 10 timmar per månad, föreslås även fortsättningsvis vara avgiftsfri 
och icke biståndsbedömd. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra ärendet och 
föreslår därför beslut i enlighet med att vård- och omsorgsnämndens förslag.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2017-02-13 § 42 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 30 
Tjänsteskrivelse 2017-01-13 
Vård- och omsorgsnämnden 2017-01-10 § 3 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-03 
Gemensamt arbetsutskott KPR och KHR 2016-12-19 § 81 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunala pensionärsrådet – för kännedom 
Kommunala handikapprådet – för kännedom   
Socialförvaltningen – för åtgärd 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35(47) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-02-27  

Kommunfullmäktige  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 21 Dnr 2017/00017  

Nya avgifter för fotvård 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer avgiften för fotvård till 420 kronor per 
ordinarie behandling för personer över 65 år och till 520 kronor per 
behandling för personer under 65 år att gälla från den 15 mars 2017.  

Sammanfattning  
Vård- och omsorgsnämnden föreslår i beslut 2017-01-10 § 1 att förändra 
avgifterna för fotvård i Håbo kommun. Syftet med förändringen är att 
priserna i den kommunala fotvården ska anpassas till de priser som råder på 
den privata marknaden för att inte konkurrensen ska hämmas. Nämnden 
föreslår att priset för fotvård ska fastställas till 520 kronor per behandling 
för personer under 65 år och till 480 kronor per behandling för personer 
över 65 år.  

Kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet har beretts 
tillfälle att yttra sig i frågan. Råden hade inga invändningar till höjningen för 
personer under 65 år men bedömde att personer över 65 år inte bör betala 
mer än 420 kronor per behandling.  

Socialförvaltningen bedömer, trots rådens yttrande, att priset för personer 
över 65 år bör vara 480 kronor och motiverar detta med att priserna för 
fotvård bör anpassas till priserna på den privata marknaden. Vård- och 
omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med 
den bedömning som förvaltningen gjort.  

Kommunstyrelsens förvaltning delar vård- och omsorgsnämndens 
bedömning och har inget ytterligare att tillföra i ärendet. Kommunstyrelsens 
förvaltning föreslår därmed beslut i enlighet med vård- och 
omsorgsnämndens förslag.     

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2017-02-13 § 43 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 31 
Tjänsteskrivelse 2017-01-13 
Beslut, Vård- och omsorgsnämnden § 1 2017 
Protokollsutdrag från extra arbetsutskott med kommunala pensionärsrådet 
och kommunala handikapprådet,  
Utredning: Avgift för fotvård 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Michael Rubbestad (SD) yrkar att avgiften för fotvård ska fastställas till 420 
kr istället för 440 kr (kommunstyrelsens förslag) för personer över 65 år. I 
övrigt enligt kommunstyrelsens förslag.  

Carina Lund (M) yrkar att avgiften för fotvård ska fastställas till 480 kr 
istället för 440 kr (kommunstyrelsens förslag) för personer över 65 år. I 
övrigt enligt kommunstyrelsens förslag.  

Leif Zetterberg (C) yrkar bifall till Carina Lunds (M) yrkande och avslag till 
kommunstyrelsens förslag. 

Owe Fröjd (Båp) och Werner Schubert (S) yrkar bifall till Michael 
Rubbestads (SD) yrkande.   

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras i 5 minuter för presidieöverläggning. 

Beslutsgång 1 
Ordförande Ulf Winberg (M) finner att det finns tre förslag till beslut och 
ställer dessa mot varandra. Ordförande frågar om fullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag, Michael Rubbestads (SD) yrkande eller Carina 
Lunds (M) yrkande och finner då att fullmäktige bifaller Michael 
Rubbestads (SD) yrkande. 

Omröstning begärs. 

Beslutsgång 2 
Ordförande utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag och ställer 
sedan Michael Rubbestads (SD) yrkande mot Carina Lunds (M) yrkande för 
att utse motförslag till huvudförslaget i omröstningen. Ordförande finner då 
att fullmäktige utser Carina Lunds (M) yrkande till motförslag.  

Omröstning begärs.   

Omröstningsresultat, motförslag 
Följande omröstningsordning föreslås och godkänns. 

Ja-röst för bifall till Carina Lunds (M) yrkande och Nej-röst för bifall till 
Michael Rubbestads (SD) yrkande.  

Ja-röst lämnas av: Carina Lund (M), Bo Johnson (M), Ulf Winberg (M), 
Liselotte Grahn Elg (M), Rasmus Kraftelid (M), Carl-Johan Torstenson, 
Nils-Åke Mårheden (M), Anna Wiberg (M), Björn Hedö (M), Tommy 
Rosenkvist (M), Göran Eriksson (C), Leif Zetterberg (C), Sara Ahlström 
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(C), Gunilla Alm (L), Anders Cyrillus (L), Marie Nordberg (MP), Fred 
Rydberg (KD) och Pirjo Thonfors (-). 

Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Gunilla 
Gustavsson (S), Sixten Nylin (S), Helene Cranser (S), 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), Hariette 
Nordström (S), Michael Rubbestad (SD), Bengt Björkman (SD), Linnea 
Bjuhr (SD), Owe Fröjd (Båp), Peter Björkman (Båp) och Leif Lindqvist 
(V).  

Fredrik Anderstedt (S) avstår. 

Christian Nordberg (MP) ej närvarande. 

Omröstningen utfaller alltså med 18 Ja-röster, 20 Nej-röster och 1 som 
avstår. Därmed utses Michael Rubbestads (SD) yrkande till motförslag i 
huvudomröstningen.   

Omröstningsresultat, huvudomröstning 
Följande omröstningsordning föreslås och godkänns. 

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag och Nej-röst för bifall till 
Michael Rubbestads (SD) yrkande.  

Ja-röst lämnas av: Bo Johnson (M) och Göran Eriksson (C). 

Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Gunilla 
Gustavsson (S), Sixten Nylin (S), Helene Cranser (S), 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), Hariette 
Nordström (S), Michael Rubbestad (SD), Bengt Björkman (SD), Linnea 
Bjuhr (SD), Owe Fröjd (Båp), Peter Björkman (Båp) och Leif Lindqvist 
(V).  

Carina Lund (M), Ulf Winberg (M), Liselotte Grahn Elg (M), Rasmus 
Kraftelid (M), Carl-Johan Torstenson, 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), Marie Nordberg 
(MP), Fred Rydberg (KD), Fredrik Anderstedt (S) och Pirjo Thonfors (-) 
avstår. 

Christian Nordberg (MP) ej närvarande. 

Omröstningen utfaller alltså med 2 Ja-röster, 20 Nej-röster och 17 som 
avstår. Därmed bifaller fullmäktige Michael Rubbestads (SD) yrkande.  
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Reservation 
Carina Lund (M), Leif Zetterberg (C), Anders Cyrillus (L) och Fred 
Rydberg (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Carina Lunds (M) 
yrkande. Följande skriftliga reservation anförs. 

”Reservation med hänvisning till konkurrenslagen.  

I princip ska kommunen inte verka på marknader där det finns en privat 
etablering, Reglerna kring detta finns i konkurrenslagen 3:27 som stadgar att 
staten, ett landsting eller en kommun kan förbjudas att utföra viss 
verksamhet om det snedvrider eller hämmar konkurrensen på en viss 
marknad.  

Med ett beräknat självkostnadspris på 490 kronor, blir ett beslut för 440 
kronor ett underskott på 50 kr/ behandling x 1100 behandlingar = 55 000 kr   
som kommunens skattebetalare skall åläggas för att finansiera 
subventionerad fotvård och denna prisnivå understiger klart det gängse 
priset på den privata marknaden i Håbo. 

Vi ställer oss därför inte bakom ett förslag som strider mot gällande 
lagstiftning.”     

______________ 

Beslutet skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunala pensionärsrådet – för kännedom 
Kommunala handikapprådet – för kännedom   
Socialförvaltningen – för åtgärd 
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§ 22 Dnr 2017/00006  

Entledigande från uppdrag som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden samt fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Kiymet Yildirimer (MP) från uppdraget 
som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.  

2. Kommunfullmäktige utser Ulrika Wallin (MP) till ny ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden i Kiymet Yildirimers (MP) ställe.    

Sammanfattning  
Kiymet Yildirimer har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i 
barn- och utbildningsnämnden.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-01-23 
Avsägelse 2017-01-05   

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kiymet Yildirimer (MP) 
Ulrika Wallin (MP) 
Barn-och utbildningsnämnden 
Löneadministration 
Förtroendemannaregister 
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§ 23 Dnr 2017/00035  

Entledigande från uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen samt fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Sabine Noresson (MP) från uppdraget 
som ersättare i kommunstyrelsen.  

2. Kommunfullmäktige utser Mats Bergengren (MP) till ny ersättare i 
kommunstyrelsen i Sabine Noressons (MP) ställe.    

Sammanfattning  
Sabine Noresson (MP) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare 
i kommunstyrelsen.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-01-23 
Avsägelse 2017-01-16   

______________ 

Beslutet skickas till: 
Sabine Noresson (MP) 
Mats Bergengren (MP) 
Kommunstyrelsen 
Löneadministration 
Förtroendemannaregister 
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§ 24 Dnr 2017/00079  

Entledigande från uppdrag som ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden samt fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Ulrika Wallin (MP) från uppdraget som 
ledamot i vård- och omsorgsnämnden.  

2. Kommunfullmäktige utser Marie Nordberg (MP) till ny ersättare i vård- 
och omsorgsnämnden i Ulrika Wallin (MP) ställe.   

Sammanfattning  
Ulrika Wallin (MP) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 
vård- och omsorgsnämnden.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-02-03 
Avsägelse 2017-01-29 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Ulrika Wallin (MP) 
Marie Nordberg (MP) 
Vård- och omsorgsnämnden 
Löneadministration 
Förtroendemannaregister 
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§ 25 Dnr 2017/00099  

Entledigande från uppdrag som ersättare i valnämnden 
samt fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Mats Bergengren (MP) från uppdraget 
som ersättare i valnämnden.  

2. Kommunfullmäktige utser Ulrika Wallin (MP) till ny ersättare i 
valnämnden i Mats Bergengrens (MP) ställe.    

Sammanfattning  
Mats Bergengren har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 
valnämnden.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-02-07 
Avsägelse 2017-02-06   

______________ 

Beslutet skickas till: 
Mats Bergengren (MP) 
Ulrika Wallin (MP) 
Valnämnden 
Löneadministration 
Förtroendemannaregister 
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§ 26 Dnr 2017/00063  

Val av ledamot och ersättare till regionalt forum 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige utser Carina Lund (M) till Håbo kommuns ledamot i 
regionalt forum för resterande del av mandatperioden. 

2. Kommunfullmäktige utser Agneta Hägglund (S) till Håbo kommuns 
ersättare i regionalt forum för resterande del av mandatperioden. 

3. Besluten ovan gäller under förutsättning att samtliga parter godkänner 
överenskommelsen om samverkansstruktur mellan Region Uppsala och åtta 
kommuner i Uppsala län och därmed bildandet av Regionalt Forum.   

Sammanfattning  
I samband med regionbildningen överenskoms att inom Region Uppsala 
inrätta ett regionalt forum för att säkerställa et fortsatt kommunalt inflytande 
i regionala utvecklingsfrågor och frågor med kommunal anknytning. Enligt 
överenskommelsen om samverkansstrukturen för detta regionala forum ska 
varje kommun utse en ledamot och en ersättare för deltagande i forumet.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-01-25 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Carina Lund (M) 
Agneta Hägglund (S) 
Region Uppsala 
Löneadministration 
Förtroendemannaregister 
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§ 27 Dnr 2017/00126  

Val av representant till regionalt samråd för 
kulturområdet 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige utser Fred Rydberg (KD) till Håbo kommuns 
representant i regionalt samråd för kulturområdet för resterande del av 
mandatperioden. 

2. Beslutet ovan gäller under förutsättning att samtliga parter godkänner 
överenskommelsen om samverkansstruktur mellan Region Uppsala och åtta 
kommuner i Uppsala län och därmed bildandet av Regionalt Forum.   

Sammanfattning  
I samband med Regionalt Forums första sammanträde beslutades att inrätta 
ett regionalt samråd för kulturområdet. Till detta samråd behöver Håbo 
kommun utse en kommunal representant.      

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-02-15 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Fred Rydberg (KD) 
Region Uppsala 
Löneadministration 
Förtroendemannaregister 
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§ 28 Dnr 2017/00127  

Val av representant till regionalt samråd för hälsa, vård 
och omsorg 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige utser Lisbeth Bolin (C) till Håbo kommuns 
representant i regionalt samråd för hälsa, vård och omsorg för resterande del 
av mandatperioden. 

2. Beslutet ovan gäller under förutsättning att samtliga parter godkänner 
överenskommelsen om samverkansstruktur mellan Region Uppsala och åtta 
kommuner i Uppsala län och därmed bildandet av Regionalt Forum.   

Sammanfattning  
I samband med Regionalt Forums första sammanträde beslutades att inrätta 
ett regionalt samråd för kulturområdet. Till detta samråd behöver Håbo 
kommun utse en kommunal representant.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-02-15 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Lisbeth Bolin (C) 
Region Uppsala 
Löneadministration 
Förtroendemannaregister 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 46(47) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-02-27  

Kommunfullmäktige  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 29 Dnr 2017/00136  

Fyllnadsval av nämndeman Uppsala Tingsrätt samt 
ersättare i överförmyndarnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige utser Nihad Hodzic till ny nämndeman i Uppsala 
tingsrätt i Bernt Sahlbergs ställe.  

2. Kommunfullmäktige utser Kjell Andersson (C) till ny ersättare i 
överförmyndarnämnden i Bernt Sahlbergs (C) ställe. Beslutet gäller från och 
med 2017-03-01.     

Sammanfattning  
Bernt Sahlberg (C) har avsagt sig sitt uppdrag som nämndeman och har 
entledigats av Uppsala tingsrätt från detta uppdrag. 

Då Bernt Sahlberg (C) flyttar från kommunen 2017-03-01 upphör han att 
vara valbar till uppdrag inom kommunen. Detta innebär, enligt 4 kap 8 § 
kommunallagen, att hans uppdrag som ersättare i överförmyndarnämnden 
också upphör från och med detta datum.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-02-16 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Bernt Sahlberg (C) 
Nihad Hodzic 
Kjell Andersson (C) 
Uppsala tingsrätt 
Överförmyndarnämnden 
Löneadministration 
Förtroendemannaregister 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 47(47) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-02-27  

Kommunfullmäktige  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 30 Dnr 2017/00151  

Anmälan av ny motion: Ersättningsplan för Björkvallen 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.  

Sammanfattning  
Agneta Hägglund (S) och Werner Schubert (S) har överlämnat en motion till 
fullmäktige med förslaget att ersättningsplan/planer för Björkvallen 
skyndsamt färdigställs i samarbete med de föreningar som är berörda.  

Beslutsunderlag 
Motion 2017-02-22 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kansliet – för åtgärd 
Motionärerna 
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