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Tid och plats Kl. 17:00 måndagen den 14 december 2015, Övergransalen, Kommunhuset, 
Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Carina Lund (M), Ordförande 
Liselotte Grahn Elg (M), 1:e vice ordförande 
Leif Zetterberg (C) 
Christian Nordberg (MP) 
Christer Staaf (C) tjänstgör för Håkan Welin (L) 
Fred Rydberg (KD) 
Agneta Hägglund (S) 
Lars-Göran Bromander (S) 
Eva Staake (S) 
Fredrik Anderstedt (S) 
Werner Schubert (S) 
Michael Rubbestad (SD) 
Owe Fröjd (Båp) 

Övriga närvarande  

Ersättare Tommy Rosenkvist (M) 
Sabine Noresson (MP) 
Bengt Björkman (SD) 
Leif Lindqvist (V) 
Helene Cranser (S) 
Johan Tolinsson (S) 

  
Tjänstemän Johan Utter, kommunsekreterare  

Jonas Eliasson, kanslichef 
  

Justering  
Justerare Agneta Hägglund (S) och Christian Nordberg (MP) 

Tid och plats Torsdagen den 17 december 2015, Övergransalen 

Justerade paragrafer §§ 214 och 216 
  
Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Johan Utter  

Ordförande 
 

  

Carina Lund (M)  
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Justerare 
 

 

Agneta Hägglund (S) 

 
 

 

Christian Nordberg (MP) 
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen §§ 214 och 216 

Sammanträdesdatum 2015-12-14 

Datum för 
anslags uppsättande 2015-12-18 

Datum för 
anslags nedtagande 2016-01-11 

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliet, Håbo kommun 
  

Underskrift   

 Johan Utter  
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Innehållsförteckning 
§ 214 Dnr 62699 

Fastställande av dagordning .......................................................................................... 5 

§ 215 Dnr 2015/00357 
Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn och 
ungdomar år 2016 .................................................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 216 Dnr 2015/00172 
Delegation till ordförande - Hamnanläggning i Toresta, tillstånd till 
vattenverksamhet samt miljöfarlig verksamhet på Toresta 4:1 och Spånga 
1:9 .................................................................................................................................. 8 
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§ 214 Dnr 62699  

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen för dagens sammanträde med 
tillägg enligt nedan.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen för dagens sammanträde.  

Beslutsunderlag 
Utsänd föredragningslista 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Carina Lund (M) föreslår att ett nytt ärende läggs till 
dagordningen: 

Delegation till ordförande - Hamnanläggning i Toresta, tillstånd till 
vattenverksamhet samt miljöfarlig verksamhet på Toresta 4:1 och Spånga 
1:9 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen fastställer utsänd dagordning, med 
tillägg enligt eget förslag, och finner att så sker.  

______________ 
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§ 215 Dnr 2015/00357  

Överenskommelse om mottagande av 
ensamkommande barn och ungdomar år 2016 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att teckna avtal med migrationsverket om 
90 asylplatser och 20 PUT-platser för 2016 att gälla från den 15 januari 
2016. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att förklara paragrafen omedelbart justerad.  

Sammanfattning  
Håbo kommuns föredelningstal för mottagande av ensamkommande barn 
2016 är 110. Mot denna bakgrund föreslås att ett så kallat blandavtal tecknas 
med migrationsverket innefattande 90 asylplatser och 20 platser för 
ensamkommande som beviljats permanent uppehållstillstånd (PUT). 

Migrationsverkets prognos för platsbehovet när det gäller ensamkommande 
barn är 40 000 platser 2016. Uppsala län har tilldelats ett fördelningstal om 
drygt 1 300 barn varav Håbo kommun har ett fördelningstal om 110 barn. 
Förvaltningens bedömning är att finns möjligheter till ett mer planerat 
mottagande om avtalet tecknas på ungefär den nivå som migrationsverket 
förväntar sig eftersom anvisningarna ändå kommer att ske utifrån de behov 
som finns i riket i stort.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-12-07 
Utredning 2015-12-07 
Avtalsförslag 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar att beslutspunkt nr 2 i förvaltningens förslag ska 
utgå och i övrigt bifall till förslaget. 

Michael Rubbestad (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag.      

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller Owe 
Fröjds (Båp) yrkande eller Michael Rubbestads (SD) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Owe Fröjds (Båp) yrkande.   
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Reservation 
Michael Rubbestad (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande.      

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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§ 216 Dnr 2015/00172  

Delegation till ordförande - Hamnanläggning i Toresta, 
tillstånd till vattenverksamhet samt miljöfarlig 
verksamhet på Toresta 4:1 och Spånga 1:9 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens ordförande 
delegation att överklaga Mark- och Miljödomstolens dom i rubricerat 
ärende, med krav om inhibition, i det fall domen går kommunen emot.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen yttrade sig i rubricerat ärende 2015-10-26 § 157. 
Kommunstyrelsens yttrande innebär i korthet att ansökan från NCC Roads 
AB ska avslås, alternativt att ett eventuellt tillstånd förenas med en rad krav 
för verksamheten. 

Huvudförhandling i målet har nu hållits och dom förväntas meddelas den 22 
december. Om domen går kommunens yttrande emot så avser 
kommunstyrelsen överklaga domen. För att detta ska kunna hanteras 
smidigt föreslås att ordförande ges delegation att skriva under och skicka in 
överklagandet, med krav på inhibition.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens ordförande 
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