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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) 

Bo Johnson (M) 

Liselotte Grahn Elg (M) 

Rasmus Kraftelid (M) 

Carl-Johan Torstenson (M) 

Nils-Åke Mårheden (M) 

Anna Wiberg (M) 

Tommy Rosenkvist (M) 

Göran Eriksson (C) 

Leif Zetterberg (C) 

Gunilla Alm (L) 

Anders Cyrillus (L) 

Christian Nordberg (MP) 

Marie Nordberg (MP) 

Fred Rydberg (KD) 

Agneta Hägglund (S) 

Lars-Göran Bromander (S) 

Helene Cranser (S) 

Fredrik Anderstedt (S) 

Nina Manninen (S) 

Kurt Hedman (S) 

Akasya Randhav (S) 

Sven Erkert (S) 

Eva Staake (S) 

Sven-Olov Dväring (S) 

Hillevi Anderstedt (S) 

Marcus Carson (S) 

Inger Wallin (S) 

Michael Rubbestad (SD) 

Bengt Björkman (SD) 

Kristian Leinonen (SD) 

Peter Björkman (Båp) 

Övriga närvarande  

Ersättare Björn Fredriksson (M), tjänstgör för Björn Hedö (M) 

Bertil Brifors (M) 
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Ralph Abrahamsson (M) 

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

Helén Embretsén (KD) 

Arvo Väisänen (KD) 

Maria Annell (S), tjänstgör för Werner Schubert (S) 

Antonio Lopez (S) 

Ulla Hedman (S) 

Jan Barrefors (S) 

Pirjo Thonfors (-), tjänstgör för Linnea Bjuhr (SD) 

Linnéa Hellberg (SD), tjänstgör för Robert Kohlström (SD) 

Sjunne Green (Båp) 

Osman Yilmaz (V), tjänstgör för Leif Lindqvist (V) 

  

Tjänstemän Jonas Eliasson, kanslichef 

Sara Widströmer, sekreterare  

  

Justering  

Justerare Christian Nordberg (MP), Owe Fröjd (Båp) 

Tid och plats Protokollet justerat genom kommunfullmäktiges beslut 2017-09-25 § 85 

Justerade paragrafer § 80 

  

Ajournering § 80 för partiöverläggning samt för presidieöverläggning 

  

Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Sara Widströmer  

Ordförande 
 

  

Ulf Winberg  

Justerare 
 

 

Christian Nordberg 

 
 

 

Owe Fröjd 
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§ 80 Dnr 2017/00348  

Budget 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer kommunalskatten för år 2018 till 21:34 

kr. 

2. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till 

driftbudgetramar år 2018, totalt 1 090 707 tkr enligt följande 

Kommunfullmäktige  1 441  

Stöd till politiska partier 1 000  

Valnämnd    7  

Revision    1 139  

Räddningstjänst  20 500 

Håbo Marknads AB  5 000 

Anslag för gemensamma projekt 3 200 

Anslag till KS förfogande 10 000  

Kommunstyrelse  155 607 

Överförmyndare   1 928  

Bygg- och miljönämnd  21 492 

Barn- och utbildningsnämnd 562 894 

Socialnämnd   58 379 

Vård- och omsorgsnämnd 248 120 

3. Kommunfullmäktige beslutar att respektive nämnd inom ramarna och 

under de förutsättningar som blir kända under hösten, gör nödvändiga 

preciseringar av hur respektive ram ska användas. 

4. Räddningstjänstens anslag om 20 500 tkr beslutas under förutsättning att 

Enköpings kommun fattar ett likalydande beslut om utökning av sin andel 

för år 2018. 

5. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till 

investeringsbudget år 2018, totalt om 413 025 tkr, enligt följande 

Skattefinansierade verksamheter: 

Kommunstyrelse  222 904 

Barn- och utbildningsnämnd 31 695 

Socialnämnd   120 

Vård- och omsorgsnämnd 1 230 

Exploatering   65 476 
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Taxefinansierade verksamheter: 

VA-verksamhet  90 000 

Avfallsverksamhet  1 600 

6. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens investeringsbudget 

omprioriteras inom befintlig ram för att finansiera följande investeringar:  

- Dumpersbacken iordningställs 2018: 500 tkr 

- Gångbro till "Svanholmen" och informationsskylt: 300 tkr 

- Rullstolsgunga: 100 tkr 

- Utredning/undersökning angående Skeppet och dess framtida användning: 

500 tkr 

 

Förvaltningen får i uppdrag att till kommunstyrelsen under hösten föreslå 

hur omprioriteringar i investeringsbudget skall göras. 

7. Kommunfullmäktige beslutar att extern medverkan prövas i etableringen 

av alla nya verksamhetslokaler och arenor. 

8. Kommunfullmäktige beslutar att i november fastställa behov av 

låneutrymme för 2018 samt fastställa en reviderad budget för år 2018. 

9. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt 

att omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som 

förfaller till betalning under år 2018 och vid omförhandling/omplacering av 

kommunens befintliga lån mellan olika kreditinstitutioner. 

10. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Håbohus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 

1 040,0 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

11. Kommunfullmäktige beslutar att ta ut borgensavgift av Håbohus AB 

enligt lagstiftningen om allmännyttan.  

12. Kommunfullmäktige godkänner att kommunstyrelsen beslutar om vad 

som anses som marknadsmässigt borgensavgift.  

Sammanfattning  

Håbo kommun är en kommun under stark tillväxt. Visionens mål om 25000 

invånare 2030 är vi på god väg att nå i förtid, med en årlig tillväxttakt med 

ca 500 medborgare. Detta ställer kommunens uppdrag i en delvis ny 

situation. Vi behöver över tid planera för ökade insatser inom såväl skola 

och omsorg, som kommunal infrastruktur och samhällsplanering. 

Kommunen har under senare år haft en gynnsam ekonomisk utveckling, 

men de utmaningar vi står inför de kommande åren kommer att kräva 

prioriteringar och nya sätt att arbeta för att kunna leva upp till medborgarnas 

förväntningar. 
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Håbo kommun har under 2017 blivit medlem i Sveriges Eko kommuner. I 

jämförelse med andra kommuner hävdar vi oss väl i vårt miljö- och 

klimatarbete. Insatserna som aviseras i budgetunderlaget för 

energieffektivisering och säkra gång- och cykelvägar samt säkra skolvägar 

stärker ytterligare detta arbete.  

Kommunens insatser inom äldreomsorgen är enligt jämförbara mätningar 

höga, här gäller det att vi kan möta de behov en allt mer åldrande befolkning 

i kommunen har rätt att ställa. Det gäller såväl möjligheter till ett rikt liv, 

som ett boende med ökad insats av service. För att tydliggöra det 

kommunala uppdraget är vår ambition att en äldreplan omfattande all 

verksamhet syftande till livskvalitet i åldrandets alla skeden ska tas fram. 

Planen ska utarbetas i nära dialog med de berörda, så att insatserna görs på 

ett väl avvägt hållbart sätt. Digitaliseringens och den nya teknikens 

möjligheter ska tas tillvara för att höja kvaliteten i omsorgsarbetet. 

Håbo kommun är en kommun med många barn som behöver en väl utbyggd 

skola, med såväl kommunala som privata aktörer som arbetar för förbättrade 

studieresultat och en god studiemiljö.  

Kommunens gymnasieskola är respekterad och uppskattad av såväl 

kommunens ungdomar, som ungdomar från andra kommuner. Då vi inte har 

yrkesinriktade hantverkslinjer är samverkan med grannkommunerna viktig 

för att kunna erbjuda kommunens ungdomar ett brett urval. Det ökar också 

företagens möjligheter att rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens. 

I vår växande kommun står vi inför behovet av en utbyggnad av såväl 

förskola, grundskola som gymnasium. Vi önskar för denna utveckling ett 

nära samarbete med externa aktörer, såväl för investeringen som för driften. 

Allt i syfte att skapa mångfald och förutsättningar för ekonomiska hållbara 

lösningar som fungerar över tid. Exempel på detta är Raoul 

Wallenbergstiftelsens önskan om markanvisning för ett skolbygge och Ur 

och Skurs intresse av etablering av en förskola är exempel på detta. 

I Håbo kommun finns nära 200 föreningar inom många olika verksamheter. 

Föreningslivets insatser är en viktig del av samhället. Föreningarna för 

samman medborgarna, skapar förutsättningar för värdefull sysselsättning 

och bidrar till en trygg och säker livsmiljö. Flera av föreningarna har löst 

aktivitets- och arenabehov av egen kraft, ibland med kommunal 

uppbackning. För andra krävs mer omfattande kommunala insatser för att få 

behoven tillgodosedda. En arena för bollsport, en ny simhall och lokaler för 

pensionärsverksamheten står högt på investeringslistan. Vår ambition är att i 

dialog med berörda föreningar hitta partnerskap för att såväl effektivisera 

drift som finansiering av dessa behov. För att understödja den viktiga 

verksamhet många ideella krafter gör i kommunens föreningsliv kommer vi 

att under hösten presentera förslag till omarbetade föreningsbidrag och 

hyresregler, samtidigt som vi föreslår en uppräkning av föreningsbidraget. 
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Allt i syfte att skapa bättre förutsättningar för allt ideellt arbete som görs i 

kommunens föreningsliv. 

För att stärka arbetet med integration behöver en särskild 

integrationssamordnare utses, vilken kan finansieras genom de särskilda 

statsbidrag som kommuner får. 

För kommunens hållbara utveckling är en robust VA-försörjning en 

förutsättning för bostadsbyggandet, och möjligheten att utveckla och 

etablera företag, helt avgörande. Köerna till en lägenhet i den kommunala 

bostadskön är idag allt för lång. Flera hyreshusprojekt är på gång, men för 

att tillgodose behovet av bostäder behöver fler bostadsrätter byggas liksom 

villor. I Skokloster behöver särskilt behovet av mindre lägenheter och 

lokaler för samhällsservice och fritidsaktivitet tillgodoses. Här kan det 

kommunala bostadsbolaget Håbo Hus göra en insats. Håbo Hus kan också 

tillsammans med andra fastighetsaktörer aktivt tillgodose behovet av fler 

bostadsrätter, vilket skulle underlätta den s.k. flyttkedjan. 

För industrietablering behövs mer mark, särskilt som den tänkta 

utvecklingen av Logistik Bålsta drabbats av tidsförskjutningar. Kommunen 

behöver aktivt söka mark, för egen del eller i samverkan med andra aktörer, 

för att få mer mark som kan planeras för industrietablering. Här behöver ett 

tydligt uppdrag, ägardirektiv, preciseras till ledningen för Håbo Marknad.  

Skatteprognosen för 2018 är fortsatt osäker och kommer slutligen att 

baseras på invånarantalet i november 2017. Från Regeringen har aviserats 

att i höstbudgeten kommer att anslås ytterligare statsbidrag till den 

kommunala verksamheten. Även om vi i grunden hellre sett generella 

statsbidrag så behöver vi förhålla oss till de anslag som kommer. Detta 

innebär att de ekonomiska förutsättningarna i budgetprocessen i dagsläget 

innehåller en stor grad av osäkerhet. Om vi under hösten kan förutse ökade 

skatteintäkter är det vår ambition att detta ska ge utrymme för en ökning av 

Barn och Utbildningsnämndens anslagsram, vilket då kan fastställas vid 

kommunfullmäktiges novembermöte när den reviderade budgeten för 2018 

beslutas. 

Den demografiska utvecklingen motiverar en ökning av de ekonomiska 

ramarna för respektive verksamheter, samtidigt som vi också för att klara de 

ekonomiska målen behöver ålägga alla verksamhet ett effektivitetskrav. Vår 

ambition med budget 2018 är oförändrad skattesats och ett beräknat 

överskott på 2 %. 

Mot denna bakgrund föreslår vi i Håboalliansen att kommunfullmäktige 

anvisar ekonomiska ramar i enlighet med det underlag som ledningsgruppen 

presenterat, med minskning av finansnetto 5 miljoner kronor, ökning ram 

barn och utbildningsnämnd 3 miljoner kronor, föreningsbidrag ökning 1 

miljon kronor och omkostnad Polarna 1 miljon kronor. Justeringarna är 

införda i ”Ekonomiska ramar budgetår 2018 och plan år 2019-2020”. 
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Driftbudget 

Förslaget till ekonomiska ramar för driftbudgeten utgår bland annat från 

analys av förändringar i befolkningens sammansättning, behov, förändringar 

i lagar och förordningar samt politiska prioriteringar. Budgeterat resultat för 

år 2018 uppgår till 21,8 miljoner kronor eller 1,9 procent av skattenettot.  

Nämndernas budgetramar har utökats med 41,0 miljoner kronor (4,0 

procent) från budget år 2017. Budgeterat resultat för åren 2019 och 2020 

uppgår till 27,1 miljoner kronor eller 2,3 procent av skattenettot år 2019 

respektive 24,6 miljoner kronor eller 2,0 procent år 2020. 

Investeringsbudget och finansiering 

Investeringsbudgeten för år 2018 uppgår till 255,9 miljoner kronor för 

skattefinansierade verksamheter och till 91,6 miljoner kronor för 

taxefinansierade verksamheter. I övrigt uppgår exploateringsbudgeten till 

65,5 miljoner kronor. Med föreliggande investeringsförslag uppgår 

upplåningsbehovet för år 2018 till 181,3 miljoner kronor. 

Kommunövergripande mål  

Kommunfullmäktiges inriktningsmål är fasta under mandatperioden.  

Fortsatt budgetarbete 

Nämnder och styrelser beslutar om mål och nyckelindikatorer, mått för 

grunduppdraget samt budget per verksamhet och återrapporterar till 

kommunfullmäktiges sammanträde i december. 

Även budgetstyrprinciper och exploateringsbudget kommer att ingå till 

december.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2017-05-29 § 147 

Tjänsteskrivelse 2017-05-22 (Håboalliansens budgetförslag)  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-17 § 86 

Justering av investeringsbudget 2018 

Ekonomiska ramar budgetår 2018 

Budgetförslag S+V+Båp 

Budgetförslag SD 

Förslag till beslut på sammanträdet 1 

Carina Lund (M) presenterar Håboalliansens förslag till drift- och 

investeringsbudget, vilket också är kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Carina Lund (M) yrkar bifall till detta förslag till beslut med en ändring som 

innebär att vård- och omsorgsnämndens budget tillförs 400 tkr extra för 

kostnadsfritt trygghetslarm. Medlen tas från finansnettot.  

Agneta Hägglund (S) presenterar Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och 

Bålstapartiets förslag till drift- och investeringsbudget och yrkar bifall till 

detta budgetförslag.  
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Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till Håboalliansens budgetförslag med 

Carina Lunds (M) förslag till ändring.  

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Vänsterpartiets 

och Bålstapartiets budgetförslag.  

Michael Rubbestad (SD) presenterar Sverigedemokraternas förslag till 

driftbudget och yrkar bifall till detta förslag. Partiet presenterar inget eget 

förslag till investeringsbudget.  

Fred Rydberg yrkar bifall till Håboalliansens budgetförslag med Carina 

Lunds (M) förslag till ändring.  

Ajournering  

På förslag från Owe Fröjd (Båp) ajourneras sammanträdet i 10 minuter för 

partiöverläggningar.  

Förslag till beslut på sammanträdet 2 

Owe Fröjd (Båp) och Agneta Hägglund (S) yrkar för Socialdemokraternas, 

Bålstapartiets och Vänsterpartiets räkning bifall till alliansens budget med 

följande ändringsyrkanden:   

Driftbudget:  

Ändring 1: Kommunstyrelsen 

-Ingen kompensation för lönekostnadsökning. 

-Besparing: KuL -951.000 kr 

-Uppgradering lönesystem -300.000 kr 

-Kontaktcenter -400.000 kr 

-Halverat ”till förfogande”, kvarvarande 5.000.000 kr ska främst användas 

till volymökningar, Centrumutveckling och till att genomföra gratisresor för 

pensionärer. 

 

Ändring 2: Barn- och utbildningsnämnden 

-Kompensation för lönekostnadsökning, kompensat ion internhyra och 

Lionsquest i våra skolor + 8.574.000 kr 

-Satsning på skolmat +1.500.000 kr, 

-Trivselåtgärder under 2018 i skolmatsalar + 400.000 kr 

-Fortsatt upprustning Restaurang Fride +200.000 kr 

 

Ändring 3: Vård- och omsorgsnämnden 

-Kompensation för lönekostnadsökning + 4.267.000 kr 

-1 tjänst på Dalängens dagverksamhet + 530.000 kr 

 

Ändring 4: Investeringsbudget 

-”Dumpersbacken” iordningsställs 2018 +500.000 kr 

-Gångbro till ”Svanholmen” och info skylt + 300.000 kr 

-Rullstolsgunga + 100.000 kr 
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-Utredning/undersökning angående Skeppet och dess framtida användning, 

hyra/köpa + 500.000 kr 

 

Därmed återkallas det budgetförslag som Socialdemokraterna, 

Vänsterpartiet och Bålstapartiet tidigare presenterat.  

 

Carina Lund (M) yrkar åter bifall till Håboalliansens budgetförslag med 

ändring enligt eget tidigare yrkande.  

Christian Nordberg yrkar åter bifall till Håboalliansens budgetförslag med 

Carina Lunds förslag till ändring. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras för presidieöverläggningar. 

Beslutsgång: Övriga beslutspunkter 

Ordförande Ulf Winberg (M) frågar först om kommunstyrelsens förslag till 

beslut, punkt 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 och 11, kan bifallas och finner att så sker.  

Beslutsgång: Driftbudget 

Ordförande finner därefter att två förslag till driftbudget (beslutspunkt 2 i 

kommunstyrelsens förslag till beslut) föreligger - Sverigedemokraternas 

budgetförslag och Håboalliansens budgetförslag med Carina Lunds (M) 

ändring. Ordförande ställer dessa mot varandra och finner att 

Håboalliansens budgetförslag med Carina Lunds (M) ändring bifalls.  

Beslutsgång: Ändringsyrkande 1 

Därefter prövar ordförande Agneta Hägglunds (S) och Owe Fröjds (Båp) 

ändringsyrkanden var för sig. Först frågar ordföranden om Agneta 

Hägglunds (S) och Owe Fröjds (Båp) yrkande avseende Kommunstyrelsens 

driftbudget bifalls eller avslås och finner att det avslås.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat: Ändringsyrkande 1 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 

Agneta Hägglunds (S) och Owe Fröjds (Båp) yrkande, Nej-röst för avslag 

till detta yrkande.  

Ja-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Maria Annell (S), Gunilla 

Gustavsson (S), Lars-Göran Bromander (S), Helene Cranser (S), Fredrik 

Anderstedt (S), Nina Manninen (S), Kurt Hedman (S), Akasya Randhav (S), 

Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Sven-Olov Dväring (S), Hillevi Anderstedt 

(S), Marcus Carson (S), Inger Wallin (S), Owe Fröjd (Båp), Peter Björkman 

(Båp), Osman Yilmaz (V) 
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Nej-röst lämnas av: Carina Lund (M), Bo Johnsson (M), Ulf Winberg (M), 

Liselotte Grahn Elg (M), Rasmus Kraftelid (M), Carl-Johan Torstensson 

(M), Nils-Åke Mårheden (M), Anna Wiberg (M), Björn Fredriksson (M), 

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

Bolin (C), Gunilla Alm (L), Anders Cyrillus (L), Christian Nordberg (MP), 

Marie Nordberg (MP), Fred Rydberg (KD), Pirjo Thonfors (-) 

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

Linnea Hellberg (SD) avstår.  

Med 18 ja-röster och 19 nej-röster, samt fyra som avstår, avslår 

kommunfullmäktige Agneta Hägglunds (S) och Owe Fröjds (Båp) yrkande.  

Beslutsgång: Ändringsyrkande 2 

Ordförande Ulf Winberg (M) frågar därefter om Agneta Hägglunds (S) och 

Owe Fröjds (Båp) yrkande avseende Barn- och utbildningsnämndens 

driftbudget bifalls eller avslås och finner att det avslås.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat: Ändringsyrkande 2 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 

Agneta Hägglunds (S) och Owe Fröjds (Båp) yrkande, Nej-röst för avslag 

till detta yrkande.  

Ja-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Maria Annell (S), Gunilla 

Gustavsson (S), Lars-Göran Bromander (S), Helene Cranser (S), Fredrik 

Anderstedt (S), Nina Manninen (S), Kurt Hedman (S), Akasya Randhav (S), 

Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Sven-Olov Dväring (S), Hillevi Anderstedt 

(S), Marcus Carson (S), Inger Wallin (S), Owe Fröjd (Båp), Peter Björkman 

(Båp), Osman Yilmaz (V) 

Nej-röst lämnas av: Carina Lund (M), Bo Johnsson (M), Ulf Winberg (M), 

Liselotte Grahn Elg (M), Rasmus Kraftelid (M), Carl-Johan Torstensson 

(M), Nils-Åke Mårheden (M), Anna Wiberg (M), Björn Fredriksson (M), 

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

Bolin (C), Gunilla Alm (L), Anders Cyrillus (L), Christian Nordberg (MP), 

Marie Nordberg (MP), Fred Rydberg (KD), Pirjo Thonfors (-) 

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

Linnea Hellberg (SD) avstår.  

Med 18 ja-röster och 19 nej-röster, samt fyra som avstår, avslår 

kommunfullmäktige Agneta Hägglunds (S) och Owe Fröjds (Båp) yrkande.  
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Beslutsgång: Ändringsyrkande 3 

Ordförande Ulf Winberg (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller eller 

avslår Owe Fröjds (Båp) och Agneta Hägglunds (S) yrkande avseende vård- 

och omsorgsnämndens driftbudget och finner att det avslås.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat: Ändringsyrkande 3 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 

Agneta Hägglunds (S) och Owe Fröjds (Båp) yrkande, Nej-röst för avslag 

till detta yrkande.  

Ja-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Maria Annell (S), Gunilla 

Gustavsson (S), Lars-Göran Bromander (S), Helene Cranser (S), Fredrik 

Anderstedt (S), Nina Manninen (S), Kurt Hedman (S), Akasya Randhav (S), 

Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Sven-Olov Dväring (S), Hillevi Anderstedt 

(S), Marcus Carson (S), Inger Wallin (S), Owe Fröjd (Båp), Peter Björkman 

(Båp), Osman Yilmaz (V) 

Nej-röst lämnas av: Carina Lund (M), Bo Johnsson (M), Ulf Winberg (M), 

Liselotte Grahn Elg (M), Rasmus Kraftelid (M), Carl-Johan Torstensson 

(M), Nils-Åke Mårheden (M), Anna Wiberg (M), Björn Fredriksson (M), 

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

Bolin (C), Gunilla Alm (L), Anders Cyrillus (L), Christian Nordberg (MP), 

Marie Nordberg (MP), Fred Rydberg (KD), Pirjo Thonfors (-) 

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

Linnea Hellberg (SD) avstår.  

Med 18 ja-röster och 19 nej-röster, samt fyra som avstår, avslår 

kommunfullmäktige Agneta Hägglunds (S) och Owe Fröjds (Båp) yrkande.  

Beslutsgång: Investeringsbudget 

Avslutningsvis prövas investeringsbudgeten (beslutspunkt 5 i 

kommunstyrelsens förslag till beslut). Ordförande Ulf Winberg (M) finner 

att det finns två förslag till beslut – kommunstyrelsens förslag till 

investeringsbudget och kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget 

med Agneta Hägglunds (S) och Owe Fröjds (Båp) förslag till ändringar. 

Ordförande ställer dessa mot varandra och finner att kommunfullmäktige 

bifallit kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat: Investeringsbudget 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 

kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget, nej-röst för bifall till 
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kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget med Agneta Hägglunds 

(S) och Owe Fröjds (Båp) föreslagna ändringar.  

Ja-röst lämnas av: Carina Lund (M), Bo Johnsson (M), Ulf Winberg (M), 

Liselotte Grahn Elg (M), Rasmus Kraftelid (M), Carl-Johan Torstensson 

(M), Nils-Åke Mårheden (M), Anna Wiberg (M), Björn Fredriksson (M), 

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

Bolin (C), Gunilla Alm (L), Anders Cyrillus (L), Christian Nordberg (MP), 

Marie Nordberg (MP), Fred Rydberg (KD), Pirjo Thonfors (-) 

Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Maria Annell (S), Gunilla 

Gustavsson (S), Lars-Göran Bromander (S), Helene Cranser (S), Fredrik 

Anderstedt (S), Nina Manninen (S), Kurt Hedman (S), Akasya Randhav (S), 

Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Sven-Olov Dväring (S), Hillevi Anderstedt 

(S), Marcus Carson (S), Inger Wallin (S), Michael Rubbestad (SD), Bengt 

Björkman (SD), Kristian Leinonen (SD), Linnea Hellberg (SD), Owe Fröjd 

(Båp), Peter Björkman (Båp), Osman Yilmaz (V) 

Med 19 ja-röster och 22 nej-röster bifaller kommunfullmäktige Agneta 

Hägglunds (S) och Owe Fröjds (Båp) yrkande.  

Reservation 

Michael Rubbestad (SD) reserverar sig mot beslutet avseende driftbudget 

till förmån för eget budgetförslag.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Samtliga förvaltningar och nämnder 

Håbo Marknads AB 

Håbohus AB 

Räddningstjänsten 

Revisorerna 

 

 

 

 


