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§ 84   

Mötets öppnande 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Kommunfullmäktige utser Fredrik Anderstedt (S) och Marie Nordberg 

(MP) till justerare av dagens protokoll.   

2. Kommunfullmäktige fastställer justeringssammanträdet till onsdagen den 

27 september kl. 17:00 i konferensrum Glasburen, kommunhuset.   

3. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande dagordning med 

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

- Tillägg: Anmälan av ny motion: Subventionerade resor för våra 

pensionärer 

- Tillägg: Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande angående 

tillagningskök på Västerängsskolan 

- Tillägg: Anmälan av ny motion: Skolavslutningar i kyrkan 

- Tillägg: Anmälan av ny motion: Säkrare trafikmiljö i Idealbyn 

- Tillägg: Anmälan av ny motion: Miljövecka 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige förrättar upprop, väljer två ledamöter att jämte 

ordförande justera protokollet, godkänner dagordningen samt konstaterar att 

kungörelse skett i laga ordning.  

______________ 
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§ 85 Dnr 2017/00407  

Justering av protokoll: Kommunfullmäktige 2017-06-12 
§ 80 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att § 80 i protokollet från 

kommunfullmäktige 2017-06-12 ska vara formulerad enligt ordförandes 

förslag till formulering.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att paragrafen därmed är justerad.    

Sammanfattning  

I samband med justering av protokollet från kommunfullmäktiges 

sammanträde 2017-06-12 har det uppstått oenighet kring hur § 80 avseende 

budgeten ska formuleras. Övriga delar av protokollet är justerat.  

Två förslag till formulering föreligger; alternativ 1: ordförande Ulf 

Winbergs (M) förslag och alternativ 2: justerare Owe Fröjds (Båp) förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Bilaga: Protokoll kommunfullmäktige 2017-06-12 § 80 – ordförande Ulf 

Winbergs (M) förslag 

Bilaga: Protokoll kommunfullmäktige 2017-06-12 § 80 – justerare Owe 

Fröjds (Båp) förslag 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till alternativ 2: justerare Owe Fröjds (Båp) 

förslag till formulering.  

Carina Lund (M) yrkar bifall till alternativ 1: ordförandes förslag till 

formulering.  

Leif Zetterberg (C) yrkar bifall till ordförandes förslag till formulering.  

Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till ordförandes förslag till 

formulering.  

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

formulering.  

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till justerare Owe Fröjds (Båp) förslag till 

formulering.  
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Beslutsgång 

Ordförande Ulf Winberg (M) frågar om fullmäktige bifaller alternativ 1: 

ordförandes förslag till formulering eller alternativ 2: justerare Owe Fröjds 

(Båp) förslag till formulering och finner att kommunfullmäktige bifaller 

alternativ 1.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 

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

alternativ 1: ordförandes förslag till formulering. Nej-röst för bifall till 

alternativ 2: justerare Owe Fröjds (Båp) förslag till formulering.  

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

Liselotte Grahn Elg (M), Cecilia Lidén (M), Carl-Johan Torstensson (M), 

Nils-Åke Mårheden (M), Roger von Walden (M), Björn Fredriksson (M), 

Bertil Brifors (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), Werner Schubert (S), Gunilla 

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

Anderstedt (S), Nina Manninen (S), Kurt Hedman (S), Sixten Nylin (S), 

Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Maria Annell (S), Hillevi Anderstedt (S), 

Antonio Lopez (S), Inger Wallin (S), Owe Fröjd (Båp), Peter Björkman 

(Båp), Leif Lindkvist (V) 

Bengt Björkman (SD), Kristian Leinonen (SD), Linnéa Hellberg (SD), 

Robert Kohlström (SD) avstår från att delta i omröstningen 

Omröstningen utfaller med 19 ja-röster, 18-nej-röster och 4 som avstår. 

Därmed bifaller kommunfullmäktige alternativ 1: ordförandes förslag till 

formulering.    

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 
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§ 86 Dnr 2017/00546  

Avgiftsfria trygghetslarm 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut, då 

medel för trygghetslarm redan avsatts genom beslutet om justering av 

protokollet i § 85.  

Sammanfattning  

Owe Fröjd (Båp) initierar ett ärende vid kommunstyrelsens sammanträde 

avseende avgiftsfria trygghetslarm och anför följande:  

Kommunfullmäktiges protokoll avseende budget för 2018 har ännu inte 

justerats. Det finns två förslag till hur protokollet ska formuleras och 

fullmäktige ska 2017-09-25 besluta om vilket protokoll som gäller. I det ena 

protokollförslaget ingår avgiftsfria trygghetslarm i budgeten och i det andra 

förslaget ingår inte detta. Om kommunfullmäktige väljer att justera det 

protokoll där satsningen på avgiftsfria trygghetslarm inte finns med bör 

frågan om trygghetslarmen lyftas på nytt för beslut i kommunfullmäktige. 

Detta eftersom alla partier i fullmäktige var överens om denna satsning.  

Beslutsunderlag 

KS 2017-09-11 § 184 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Ulf Winberg (M) föreslår att kommunstyrelsens förslag avslås 

eftersom medel för kostnadsfria trygghetslarm redan avsatts i budget genom 

beslutet om justering i § 85.  

Beslutsgång 

Ordförande Ulf Winberg (M) frågar om kommunfullmäktige avslår 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 
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§ 87 Dnr 2017/00467  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Bygg en viadukt 
under Kraftleden vid Södra Västerdalen  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att en 

viadukt ska byggas under Kraftleden vid Södra Västerdalen. Detta i syfte att 

skapa en säkrare övergång vid Skogsbrynets förskola så att barnen där 

lättare kan ta sig ut i naturen utan att riskera att bli påkörda vid nuvarande 

övergångsställe.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 
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§ 88 Dnr 2017/00468  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Fri förskola för 
kommunanställdas barn i kommunen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att fri 

förskola ska införas för barn till kommunanställda i Håbo kommun. Detta i 

syfte att locka personal, exempelvis inom bristyrken, till kommunen.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 
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§ 89 Dnr 2017/00413  

Anmälan av ny motion: Införande av motionsregister 
på kommunens hemsida 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning  

Michael Rubbestad (SD) har överlämnat en motion till fullmäktige. 

Motionären föreslår att ett motionsregister införs på kommunens hemsida. 

Av registret ska status för ärendet framgå och registret ska uppdateras 

löpande när ärendet handläggs samt gälla minst fyra år bakåt i tiden.  

Beslutsunderlag 

Motion 2017-06-19 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 
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§ 90 Dnr 2015/00340  

Svar på medborgarförslag: 4H-gård när Stall Skörby 
läggs ner 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till 

förvaltningens bedömning.  

Sammanfattning  

I medborgarförslaget föreslås att Stall Skörby ska hyras ut med inriktning på 

4H-verksamhet eftersom detta skulle ge medborgarna möjlighet att ha djur i 

sin närhet och att även förskolor med flera skulle ha glädje av en sådan gård.  

Vid tillfället för medborgarförslagets politiska behandling tillhörde stallet 

Håbo Marknads AB men skulle föras över till kommunen. Därför beslutade 

kommunstyrelsen att återremittera förslaget till förvaltningen i avvaktan på 

att fastigheten förs över från Håbo Marknads AB. Detta så att kommunen 

skulle kunna bedöma stallets användningsområde.  

Under tiden har också ytterligare ett medborgarförslag på samma tema 

inkommit och lagts in i ärendet. I det förslaget föreslås kommunen starta en 

4H-gård i kommunal regi alternativt låna ut gården till en förening som 

driver denna typ av verksamhet där. Detta förslag har tillförts det 

ursprungliga medborgarförslagets ärende.  

Förvaltningens bedömning 

Fastighetsöverföringen avseende Stall Skörby genomfördes i mars 2017 och 

stallet är sedan dess i kommunens ägo. I maj genomförde förvaltningen en 

besiktning av stallet. Då bedömdes stallet vara lämpligt att använda som just 

ett stall. En 4H-gård kräver, enligt förvaltningens bedömning, helt andra 

typer av lokaler.  

För att starta en 4H-gård ska det dessutom finnas en 4H-klubb som ska vara 

huvudman för gården. Gården måste också godkännas av Riksförbundet 

Sveriges 4H. (Mer information om detta finns på hemsidan för 

Riksförbundet Sveriges 4H.) Att starta en 4H-gård är således ingenting som 

kommunen kan göra eller som ligger inom den kommunala kompetensen.  

Tilläggas bör att det har kommit in flera intresseanmälningar till kommunen 

angående att nyttja stallet för olika typer av verksamheter. Ingen av 

intresseanmälningarna kommer från en 4H-klubb. Förvaltningen har 

genomfört förhandlingar med föreningen Skörby Gård med avsikt att 

bedriva stallverksamhet för hästar. Ett ärende om detta tas upp på tekniska 

utskottet 2017-08-28.  
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Mot bakgrund av att stallet således inte lämpar sig för 4H-verksamhet och 

av att det heller inte finns något uttalat intresse från 4H att starta verksamhet 

där föreslår förvaltningen att medborgarförslaget avslås 

Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen tillstyrker 

förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

KS 2017-09-11 § 172 

KSAU 2017-08-29 § 117 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag 2015-10-21 

Beslut om återremiss, KS 2016-10-17 § 201 

Medborgarförslag 2 2017-02-27 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förslagsställarna (båda medborgarförslagen) för kännedom 

Fastighetsenheten för kännedom 

Kansliet 
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§ 91 Dnr 2017/00135  

Svar på motion: Upprustning av minigolfbanan 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen delvis, genom att 

utredning rörande frågor avseende drift och regi av minigolfbanan och 

utvecklingsplan för minigolfområdet behandlas i samband med pågående 

detaljplaneärende avseende Smultronstället. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionens förslag om att 

skyndsamt iordningställa minigolfbanan till användbart skick.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-27, § 4, att remittera inkommen 

motion om upprustning av minigolfbanan, inlämnad av Owe Fröjd (Båp), 

till kommunstyrelsen för beredning.  

I motionen yrkas att kommunfullmäktige beslutar att skyndsamt 

iordningställa minigolfbanan till användbart skick samt att därefter uppdra 

till kommunstyrelsen att dels ta fram en utvecklingsplan för 

minigolfområdet samt dels att föreslå vilka driftformer denna ska drivas i 

såsom till exempel förenings-, privat eller kommunal regi. 

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och föreslår att 

kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att besluta att delvis 

bifalla motionen, genom att hanteringen av minigolfbanan behandlas i 

samband med det pågående arbetet med om att upprätta förslag till 

detaljplan för Smultronstället (KS 2017/000221).  

Förvaltningen föreslår dock att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att avslås motionens förslag om att skyndsamt 

iordningställa minigolfbanan till användbart skick.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen tillstyrker 

förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

KS 2017-09-11 § 173 

KSAU 2017-08-29 § 118 

Tjänsteskrivelse 

KF 2017-02-27, § 4 

Motion 2017-02-16 

______________ 
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Beslutet skickas till: 

Planchef 

Motionär 

Hemsidan – för publicering   



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(40) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-09-25  

Kommunfullmäktige  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 92 Dnr 2017/00402  

Svar på motion: införande av verksamhetsbesök 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bordlägger ärendet, då motionären inte närvarar vid 

dagens sammanträde.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-12, § 82, att remittera Motion om 

införande av verksamhetsbesök, motionär: Michael Rubbestad (SD), till 

kommunstyrelsen för beredning. 

I motionen yrkas att kommunfullmäktige dels beslutar om att 

förtroendevalda ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder, styrelse och 

bolag erbjuds genomföra verksamhetsbesök under året där ersättning för 

förlorad arbetsinkomst utgår samt dels att antalet verksamhetsbesök där 

förlorad arbetsinkomst utgår fastställs till fyra besök per år.  

Kommunstyrelsens förvaltning har berett motionen och kan konstatera att 

kommunens nuvarande regelverk om arvodering och ersättning för politiskt 

arbete idag medger rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst och 

förrättningsarvode vid verksamhetsbesök för kommunens förtroendevalda. 

Det som krävs för detta ska anses som berättigat är att det finns ett beslut 

från berörd nämnd, eller i förekommande fall av ordförande i berörd nämnd, 

som medger den förtroendevaldas deltagande på verksamhetsbesöket. Detta 

innebär att det står varje nämnd fritt att besluta om både generella och 

enskilda verksamhetsbesök inom nämndens verksamhetsområden, samt hur 

dessa ska struktureras och organiseras. 

Kommunstyrelsens förvaltning anser att nuvarande ordning fungerar 

tillfredställande och att förändring i linje med det som yrkas i motionen 

skulle innebära vissa organisatoriska och kontrollmässiga problem. Mot 

bakgrund av detta föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att avslå motionen.     

Beslutsunderlag 

KS 2017-09-11 § 175 

KSAU 2017-08-29 § 120 

Tjänsteskrivelse 

Motion 2017-06-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bengt Björkman (SD) yrkar att ärendet bordläggs till nästa sammanträde då 

motionären inte närvarar vid dagens sammanträde.  
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Beslutsgång 

Ordförande Ulf Winberg (M) frågar om fullmäktige beslutar att ärendet ska 

avgöras idag eller bordläggas och finner att ärendet bordläggs.  

______________ 
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§ 93 Dnr 2017/00403  

Svar på motion: Förändring av fullmäktiges 
mötesstruktur 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till 

förvaltningens bedömning.  

Sammanfattning  

I motionen som inlämnats av Michael Rubbestad (SD) föreslås att 

mötesstrukturen för kommunfullmäktige förändras så att alla ärenden gås 

igenom och debatteras innan sammanträdet ajourneras för gruppmöten. 

Därefter återupptas mötet och beslut fattas i samtliga ärenden. Syftet är att 

underlätta för partierna att diskutera eventuell ny information som kan 

uppkomma under debatten innan beslut fattas.  

Förvaltningen bedömer att kommunallagens beredningstvång i ärenden som 

beslutas av kommunfullmäktige medför att de allra flesta ärenden bör vara 

så beredda och debatterade i tidigare instanser att ny information inte bör 

uppkomma vid sammanträdet. För de fall där ny information ändå 

uppkommer under sammanträdet kan ledamöter yrka på att sammanträdet 

ajourneras för överläggningar i det enskilda ärendet. Någon stående 

ajournering inför alla ärendens avgörande bör därmed inte vara nödvändig. 

I de ärenden där den nya informationen medför att beslut inte kan fattas vid 

sammanträdet erbjuder kommunallagen möjlighet till 

minoritetsbordläggning/återremiss. Dessa regler behöver användas i sådana 

ärenden oavsett om den föreslagna mötesstrukturen införs vid fullmäktiges 

sammanträden eller ej.  

Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att motionen avslås. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen tillstyrker 

förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

KS 2017-09-11 § 174 

KSAU 2017-08-29 § 119 

Tjänsteskrivelse 

Motion 2017-06-12 om förändring av fullmäktiges mötesstruktur 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Motionären 

Hemsidan – för publicering   
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§ 94 Dnr 2016/00517  

Svar på motion: Belysning på kommunens förskolor 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-26, § 109, att remittera inkommen 

motion avseende belysning på kommunens förskolor från Michael 

Rubbestad (SD) till kommunstyrelsen för beredning.  

I motionen yrkas att kommunfullmäktige dels beslutar att uppdra till berörd 

förvaltning att genomföra en besiktning av rådande belysning på 

förskolornas utemiljöer samt dels att berörd förvaltning genomför 

nödvändiga åtgärder för att säkerställa en säker utemiljö med god belysning 

på kommunens förskolor. 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-03 att remittera motionen till barn- 

och utbildningsnämnden för yttrande. Av nämndens yttrande framgår att 

nämnden föreslår bifall av motionen.  

Kommunstyrelsens förvaltning har genomfört en inventering av befintliga 

armaturer och stolpar på kommunens förskolor och kan konstatera att vissa 

skolgårdar är i större behov av nya armaturer än andra, störst behov bedöms 

föreligga i Ellenborgs förskola. Bedömningen är även att kompletterande 

undersökningar behöver genomföras när höstmörkret infinner sig.  

Sammantaget föreslår kommunstyrelsens förvaltning att kommunstyrelsen 

föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen, samt att resultatet av 

denna ligger till grund för kommande investeringsäskanden. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen tillstyrker detta 

förslag.  

Beslutsunderlag 

KS 2017-09-11 § 178 

KTU 2017-08-28 § 60 

Motion 2016-09-21 

Beslut KF 2016-09-26, § 109 

Beslut Barn- och utbildningsnämnd 2016-12-07, § 109 

Tjänsteskrivelse 

______________ 
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Beslutet skickas till: 

Teknisk chef för åtgärd 

Barn- och utbildningsnämnd för kännedom 

Hemsidan – för publicering   
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§ 95 Dnr 2017/00471  

Vattenprogram 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens förslag till 

Vattenprogram för Håbo kommun daterad den 8 augusti 2017.  

Sammanfattning  

Miljö- och tekniknämnden har lämnat uppdrag om att ta fram ett 

Vattenprogram för Håbo kommun. Arbetet påbörjades parallellt med ny 

översiktsplan under 2015.  

Vattenprogrammet summerar allmänt om gällande internationella och 

nationella riktlinjer kring vatten, ger en nulägesbeskrivning kring 

vattenförekomster i Håbo samt konkretiserar en målsättning i inriktningar 

som baseras på den lokala problembilden och de största utmaningarna som 

finns i Håbo kommun för att uppnå en god vattenkvalitet. Mot den 

bakgrunden fokuserar Vattenprogrammet för Håbo kommun på tre 

inriktningar; 

-Ingen övergödning 

-Säkrad dricksvattenförsörjning 

-Giftfria vatten. 

En särskilt inrättad ”vattengrupp” hanterar uppföljning av 

Vattenprogrammet och de konkreta aktiviteter som kopplas till programmet 

vartefter för att nå målbilden. Uppföljning redovisas en gång årligen till 

vattenmyndigheterna och kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

KS 2017-09-11 § 162 

KSAU 2017-08-29 § 108 

Tjänsteskrivelse 

Vattenprogram, kommunstyrelsens förslag  

Kartbilagor 

Vattenprogram, förvaltningens förslag 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Göran Eriksson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Fredrik Anderstedt (S) yrkar att fjärde stycket under rubriken 3.2.1 målbild 

utgår och att texten ”Att minska antalet utsläppspunkter bör eftersträvas.” 

införs istället.  

Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(40) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-09-25  

Kommunfullmäktige  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsens förslag till beslut och kommunstyrelsens förslag till 

beslut med Fredrik Anderstedts (S) ändring.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

förslag eller om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag med 

Fredrik Anderstedts (S) ändring. Ordförande finner att kommunfullmäktige 

bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Reservation 

Fredrik Anderstedt (S) reserverar sig mot beslutet.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska utskottet 

Bygg- och miljönämnden 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Tekniska avdelningen 
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§ 96 Dnr 2015/00097  

Revidering dagvattenpolicy  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner reviderad dagvattenpolicy för Håbo 

kommun daterad den 10 augusti 2017, vilken ersätter dagvattenpolicyn från 

2012. 

2. Kommunstyrelsen uppdras att se över och vid behov uppdatera 

dagvattenpolicyn varje mandatperiod.  

Sammanfattning  

Håbo kommun har en dagvattenpolicy som antogs 2012 och som ligger till 

grund för kommunens arbete med dagvattenfrågor vid planering, byggande 

och driftskede. Dagvatten har blivit en allt viktigare fråga i takt med ökad 

tillväxt och högre krav på våra vattenmiljöer samtidigt som klimatför-

ändringarna ger mer och kraftigare nederbörd som hänsyn måste tas till.  

Dagvattenpolicyn utgör ett ”arbetsverktyg” för att uppnå målbilden i det 

förslag till övergripande Vattenprogram för Håbo kommun, som har tre 

inriktningar i fokus; ingen övergödning, säkrad dricksvattenförsörjning och 

giftfria vatten.   

Förvaltningen har sedan en tid sett behovet att revidera policyn dels mot 

bakgrund av nya regler, kunskap och praxis och dels i syfte att förtydliga 

policyn. Därför har föreliggande förslag till reviderad dagvattenpolicy tagits 

fram i nära samarbete mellan tekniska avdelningen och bygg- och 

miljöförvaltningen.  

Beslutsunderlag 

KS 2017-09-11 § 163 

KTU 2017-08-28 § 61 

Tjänsteskrivelse 

Reviderad dagvattenpolicy daterad 2017-08-10  

Dagvattenpolicy 2017-08-10 med bilagor 

Dagvattenpolicy från 2012 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut.  

Beslutsgång 

Ordförande Ulf Winberg (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.  
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______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska utskottet 

Bygg- och miljönämnden 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Tekniska avdelningen 
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§ 97 Dnr 2017/00007  

Riktlinjer och avgift för lotteritillstånd 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer avgiften för handläggning av ansökan om 

lotteritillstånd eller registrering enligt lotterilagen (1994:1000) till 300 

kronor. Avgiften tas ut oavsett om tillstånd/registrering beviljas eller inte.  

Sammanfattning  

Enligt lotterilagen (1994:1000) är kommunen tillstånds- och 

tillsynsmyndighet för kommunala lotterier, det vill säga sådana lotterier som 

huvudsakligen bedrivs inom endast en kommun. Länsstyrelsen ansvarar för 

lotterier som bedrivs i flera kommuner inom ett län och lotteriinspektionen 

ansvarar för lotterier som bedrivs i flera län. 

Kommunfullmäktige har via reglemente utsett kommunstyrelsen till 

ansvarig myndighet inom kommunen för att hantera kommunens 

skyldigheter enligt lotterilagen. Beslut enligt lotterilagen fattas i sin tur av 

kommunsekreterare på delegation från kommunstyrelsen. 

Det finns ett behov av att sammanställa riktlinjer för kommunens tillstånds- 

och tillsynsverksamhet gällande lotteriverksamheten. Det har tidigare inte 

funnits några klara riktlinjer kring detta, verksamheten har istället skötts via 

praxis. 

Det förslag som tagits fram av kommunstyrelsens förvaltning innebär inga 

väsentliga förändringar gentemot den praxis som tidigare varit gällande, 

utan ska snarare ses som en sammanställning. Förslaget tydliggör också, 

både för handläggare och för sökande, hur ansökan ska inges samt hur 

handläggningen utförs. Detta ökar rättssäkerheten i hanteringen. Riktlinjerna 

bygger på Lotteriinspektionens allmänna råd.  

I samband med sammanställningen av riktlinjerna har förvaltningen också 

sett över och tagit fram nya digitala mallar för ansökan och registrering 

enligt § 16 respektive 17. Förvaltningen föreslår också att fullmäktige ska 

aktualisera beslutet om avgift för handläggning av 

lotteritillstånd/registrering.  

Beslutsunderlag 

KS 2017-09-11 § 166 

KSAU 2017-08-29 § 111 

Tjänsteskrivelse 

Riktlinjer för lotteritillstånd 

Lotterilag (1994:1000)  

______________ 
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Beslutet skickas till: 

Kommunsekreterare 

Hemsidan – för publicering 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(40) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-09-25  

Kommunfullmäktige  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 98 Dnr 2017/00369  

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
SoL och LSS, kvartal 1 år 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.  

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har inkommit med 

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

Socialtjänstlagen och 9 § Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade för kvartal 1 år 2017. Enligt dessa lagar ska sådan 

redovisning delges kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

KS 2017-09-11 § 171  

KSAU 2017-08-29 § 116 

Tjänsteskrivelse 

Socialnämnden 2017-05-09 § 22 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-05-09 § 41 

Socialnämnden § 22 2017 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Socialnämnden – för kännedom 

Vård- och omsorgsnämnden – för kännedom 
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§ 99 Dnr 2017/00417  

Sammanträdesplanering 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att under år 2018 sammanträda enligt 

förvaltningens förslag.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att hålla konstituerande 

fullmäktigesammanträde samt sammanträde för val av nämnder enligt 

förvaltningens förslag.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges protokoll ska justeras vid 

justeringssammanträden. Tid och plats för dessa sammanträden ska beslutas 

i samband med val av justerare under varje enskilt sammanträde, på förslag 

från tjänstgörande sekreterare.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige ska enligt 5 kap. 7 § i kommunallagen själv besluta om 

när ordinarie sammanträden ska hållas. Likaså ska nämnderna enligt 6 kap 

18 § i kommunallagen besluta om sina sammanträdestider.  

Av 18 § i kommunstyrelsens reglemente framgår att tekniska utskottet och 

arbetsutskottet sammanträder på dag och tid som kommunstyrelsen 

bestämmer. Enligt samma paragraf ska personal- och förhandlingsutskottet 

sammanträda på dag och tid som utskottet bestämmer.  

Beslutsunderlag 

KS 2017-09-11 § 176 

KSAU 2017-08-29 § 121 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till sammanträdestider år 2018 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens tekniska utskott 

Nämnderna för kännedom 

Revisorerna för kännedom 

Kommundirektören 

Avdelningschefer inom kommunstyrelsens förvaltning 

Löneadministration 
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§ 100 Dnr 2017/00388  

Fastställande av valdistrikt 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att föreslå länsstyrelsen att 2014 års 

valdistrikt i Håbo kommun kvarstår vid valet 2018.  

Sammanfattning  

Inför valet ska länsstyrelsen och kommunfullmäktige fatta beslut om 

indelningen i valdistrikt. Valmyndigheten rekommenderar att valdistriktens 

storlek ska vara mellan 1000 och 2000 röstberättigade, även om denna gräns 

inte är absolut. Enligt statistik från valmyndigheten har de valdistrikt som 

Håbo kommun beslutade om inför valen 2014 mellan 1000 och 2000 

röstberättigade, varför förvaltningen föreslår att distrikten ska kvarstå även 

vid 2018 års val. Valdistrikten i Håbo kommun föreslås därmed bli följande:  

- Mansängen 

- Skörby 

- Eneby 

- Råby 

- Fånäs 

- Västerängen 

- Åsenområdet 

- Ekillaområdet 

- Övergran 

- Skokloster 

Beslutsunderlag 

KS 2017-09-11 § 180 

Valnämnden 2017-08-28 § 3 

KF § 74 2013-09-23 

Bilaga: Karta, valdistriktsindelning 2014 

Valgeografi – information från valmyndigheten 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Valnämnden för kännedom 

Länsstyrelsen i Uppsala Län 
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§ 101 Dnr 2017/00450  

Entledigande från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige, ersättare i valnämnden, ledamot i 
barn- och utbildningsnämnden och god man enligt 
fastighetsbildningslagen, samt fyllnadsval och 
begäran om ny sammanräkning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Ulrika Wallin (MP) från uppdrag som 

ersättare i kommunfullmäktige.  

2. Kommunfullmäktige entledigar Ulrika Wallin (MP) från uppdrag som 

ersättare i valnämnden.  

3. Kommunfullmäktige entledigar Ulrika Wallin (MP) från uppdrag som 

ledamot i barn- och utbildningsnämnden.  

4. Kommunfullmäktige entledigar Ulrika Wallin (MP) från uppdrag som 

god man enligt fastighetsbildningslagen.  

5. Kommunfullmäktige hemställer hos länsstyrelsen om en ny 

sammanräkning utifrån 2014 års allmänna val, för att utse en ersättare i 

kommunfullmäktige i Ulrika Wallins (MP) ställe.    

6. Kommunfullmäktige utser Mats Bergengren (MP) till ny ersättare i 

valnämnden i Ulrika Wallins (MP) ställe.   

7. Kommunfullmäktige utser Christian Nordberg (MP) till ny ledamot i 

barn- och utbildningsnämnden i Ulrika Wallins (MP) ställe. 

8. Kommunfullmäktige utser Nihad Hodzic (C) till ny god man enligt 

fastighetsbildningslagen i Ulrika Wallins (MP) ställe.  

Sammanfattning  

Ulrika Wallin (MP) har begärt entledigande från samtliga uppdrag i Håbo 

kommun. Ulrika Wallin är förtroendevald på följande poster: 

- Ersättare i fullmäktige 

- Ersättare i valnämnden 

- Ledamot i barn- och utbildningsnämnden 

- God man enligt fastighetsbildningslagen. 

Valberedningen föreslår att Mats Bergengren (MP) utses till ny ersättare i 

valnämnden, Christian Nordberg (MP) utses till ny ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden samt att Nihad Hodzic (C) utses till ny god man enligt 

fastighetsbildningslagen i Ulrika Wallins ställe.  
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Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens ordförande Fred Rydberg (KD) presenterar 

valberedningens nomineringar.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Ulrika Wallin (MP) 

Valda 

Barn- och utbildningsnämnden 

Valnämnden 

Länsstyrelsen, Uppsala län 

Lantmäteriet, Uppsala 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 
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§ 102 Dnr 2017/00508  

Entledigande från uppdrag som revisor samt 
fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till nästa sammanträde.  

Sammanfattning  

Eva Hellberg (S) har begärt entledigande från uppdraget som revisor.  

I alla val av revisor är det grundläggande att revisorn ska stå fri från den/de 

som ska granskas och inte själv ha ett ansvar i verksamheten. Revisorns 

oberoende bör vara så tydligt och oinskränkt som möjligt för att uppnå 

förtroende och kontinuitet. Detta regleras också genom valbarhetsreglerna i 

kommunallagen (KL kap 4 § 6a).  

Den som väljs till revisor kan, för att revisorns oberoende ska kunna 

garanteras, därmed inte ha uppdrag som ledamot eller ersättare i 

fullmäktige, nämnd eller styrelse för kommunalt bolag. Likaså kan den som 

väljs till revisor inte kan ha en anhörig som antingen har uppdrag i styrelser 

och nämnder eller har en ledande befattning med ett redovisningsansvar 

inom kommunen.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse 2017-08-24 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Ulf Winberg (M) konstaterar att det ännu inte finns förslag till 

ny revisor och föreslår därför att ärendet bordläggs till nästa sammanträde.  

Beslutsgång 

Ordförande Ulf Winberg (M) frågar om kommunfullmäktige beslutar att 

bordlägga ärendet och finner att så sker.  

______________ 
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§ 103 Dnr 2017/00535  

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

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Anna Wiberg (M) från uppdrag som 

ledamot i kommunfullmäktige.  

2. Kommunfullmäktige hemställer hos Länsstyrelsen om en ny 

sammanräkning utifrån 2014 års allmänna val för att utse en ledamot i 

kommunfullmäktige i Anna Wibergs (M) ställe.  

Sammanfattning  

Anna Wiberg (M) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse daterad 2017-08-29 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Anna Wiberg (M) 

Länsstyrelsen 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 
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§ 104 Dnr 2017/00550  

Entledigande från uppdrag som 1:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen samt fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Liselotte Grahn Elg (M) från uppdrag 

som 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.  

2. Kommunfullmäktige utser Björn Ehrling (M) till ny ledamot i 

kommunstyrelsen i Liselotte Grahn Elgs (M) ställe.    

3. Kommunfullmäktige utser Leif Zetterberg (C) till ny 1:e vice ordförande i 

kommunstyrelsen i Liselotte Grahn Elgs (M) ställe.  

Sammanfattning  

Liselotte Grahn Elg (M) har begärt entledigande från uppdraget som 1:e 

vice ordförande i kommunstyrelsen. 

Valberedningens föreslår att Björn Ehrling (M) utses till ny ledamot i 

kommunstyrelsen och att Leif Zetterberg (C) utses till ny 1:e vice 

ordförande i kommunstyrelsen i Liselotte Grahn Elgs ställe.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens ordförande Fred Rydberg (KD) lämnar valberedningens 

nomineringar vid sammanträdet.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Liselotte Grahn Elg  

Valda 

Kommunstyrelsen 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 
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§ 105 Dnr 2017/00578  

Anmälan av ny motion: Subventionerade resor för våra 
pensionärer 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning.  

Sammanfattning  

Agneta Hägglund (S) har lämnat in en motion med förslag om att 

kommunen ska tillhandahålla tätortskort till kommunens pensionärer till en 

självkostnad av 100 kr.  

Beslutsunderlag 

Motion 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 
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Kommunfullmäktige  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 106 Dnr 2017/00582  

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande 
angående tillagningskök på Västerängsskolan 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Frågan ställs och 

besvaras vid dagens sammanträde.  

Sammanfattning  

Agneta Hägglund (S) ställer en enkel fråga till kommunstyrelsens 

ordförande Carina Lund (M) angående status för byggandet av ett 

tillagningskök på Västerängsskolan. Beslut om detta fattades i samband med 

att 2015 års budget antogs.  

Beslutsunderlag 

Enkel fråga 

______________ 
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§ 107 Dnr 2017/00583  

Anmälan av ny motion: Skolavslutningar i kyrkan 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning.  

Sammanfattning  

Linnea Bjuhr (SD) har lämnat in en motion där det föreslås att kommunen 

uppmuntrar samtliga kommunala skolorna att anordna skolavslutningar i 

kyrkan och att kommunen vid behov är behjälplig vad gäller administrering 

och liknande för att skolavslutningarna så enkelt som möjligt ska kunna 

genomföras i kyrkor.  

Beslutsunderlag 

Motion 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 
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§ 108 Dnr 2017/00585  

Anmälan av ny motion: Säkrare trafikmiljö i Idealbyn 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning.  

Sammanfattning  

Fredrik Anderstedt (S) har lämnat in en motion med förslag om att utreda 

möjligheterna till att bygga en gångväg på södra sidan av Slottsskogsleden, 

från busshållplatsen och in på Kardinalvägen.  

Beslutsunderlag 

Motion 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 
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§ 109 Dnr 2017/00584  

Anmälan av ny motion: Miljövecka 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning.  

Sammanfattning  

Fredrik Anderstedt (S) har lämnat in en motion med förslag om att 

miljöveckan återinförs i kommunen från och med 2018.  

Beslutsunderlag 

Motion 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 
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