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Tid och plats Kl. 19:00 måndagen den 13 juni 2016, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Ulf Winberg (M), Ordförande 
Owe Fröjd (Båp), 1:e vice ordförande 
Gunilla Gustavsson (S), 2:e vice ordförande 
Carina Lund (M) 
Rasmus Kraftelid (M) 
Carl-Johan Torstenson (M) 
Anna Wiberg (M) 
Björn Hedö (M) 
Tommy Rosenkvist (M) 
Göran Eriksson (C) 
Leif Zetterberg (C) 
Sara Ahlström (C) 
Håkan Welin (L) 
Anders Cyrillus (L) 
Christian Nordberg (MP) 
Marie Nordberg (MP) 
Fred Rydberg (KD) 
Agneta Hägglund (S) 
Werner Schubert (S) 
Lars-Göran Bromander (S) 
Helene Cranser (S) 
Fredrik Anderstedt (S) 
Nina Manninen (S) 
Johan Tolinsson (S) 
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 Bjuhr (SD) 
Peter Björkman (Båp) 
Leif Lindqvist (V), närvarar §§ 55-70 

Övriga närvarande  

Ersättare Bo Johnson (M), tjänstgör för Catherine Öhrqvist (M) 
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Cecilia Lidén (M), tjänstgör för Liselotte Grahn Elg (M) 
Roger von Walden (M), tjänstgör för Nils-Åke Mårheden (M) 
Björn Fredriksson (M) 
Bertil Brifors (M) 
Lisbeth Bolin (C) 
Gunilla Alm (L) 
Ingvar Nilfjord (L) 
Sabine Noresson (MP) 
Helén Embretsén (KD) 
Arvo Väisänen (KD) 
Kurt Hedman (S), tjänstgör för Akasya Randhav (S) 
Maria Annell (S) 
Ariel Pardo (S) 
Hariette Nordström (S) 
Pirjo Thonfors (-), tjänstgör för Robert Kohlström (SD) 
Linnéa Hellberg (SD) 
Sjunne Green (Båp) 

  
Tjänstemän Per Nordenstam, kommundirektör 

Sara Widströmer, nämndsekreterare  
 

  

Justering  
Justerare Gunilla Gustavsson (S), Marie Nordberg (MP) 

Tid och plats Torsdagen den 16 juni 2016, kommunhuset 

Justerade paragrafer §§ 55-81 
  
Ajournering § 56, § 66, § 70 
  
Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Sara Widströmer  

Ordförande 
 

  

Ulf Winberg  

Justerare 
 

 

Gunilla Gustavsson 

 
 

 

Marie Nordberg 
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2016-06-13 

Datum för 
anslags uppsättande 2016-06-17 

Datum för 
anslags nedtagande 2016-07-09 

Förvaringsplats 
för protokollet Kommunhuset, Håbo kommun 
  

Underskrift   

 Sara Widströmer  
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§ 55 Dnr 64643  

Mötets öppnande 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige utser Gunilla Gustavsson (S) och Marie Nordberg 
(MP) till justerare av dagens protokoll. Protokollet justeras fredagen den 17 
juni. 

2. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande dagordning med tillägg 
enligt nedan, samt konstaterar att kungörelse har skett i laga ordning. 

- Tillägg: Anmälan av ny motion om säkra busshållplatser i hela 
kommunen. 

- Tillägg: Anmälan av ny motion om ritualslaktat kött i kommunens 
verksamheter. 

- Tillägg: Anmälan av nytt medborgarförslag om kostpolicy 

- Tillägg: Enkel fråga om föreningslokal till Håkan Welin 

- Tillägg: Anmälan av ny motion om reformerat kösystem för Håbohus 

- Tillägg: Anmälan av ny motion om lokal kontanthantering 

- Tillägg: Anmälan av ny motion om kommunal hyresgaranti 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige förrättar upprop, väljer två ledamöter att jämte 
ordförande justera protokollet, samt fastställer dagordningen för dagens 
sammanträde.  
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§ 56 Dnr 2014/00060  

Svar på medborgarförslag: Förbättra möjligheten för 
kommunens barn, ungdomar och vuxna med 
funktionsnedsättning att ta sig till habiliteringen i 
Bålsta 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att återemittera ärendet till 
kommunstyrelsen för vidare utredning genom kontakt med habiliteringen 
och brukarna.  

Sammanfattning  
I medborgarförslaget föreslås en ny rutt för UL:s buss 304, den så kallade 
Mjuka linjen. Denna nya sträckning skulle göra det lättare för ungdomar 
med funktionsnedsättning att ta sig till habiliteringen i Draget.  

Kollektivtrafikförvaltningen anser att om Mjuka linjen även skulle trafikera 
hållplatsen vid Draget skulle såväl den upplevda som den faktiska restiden 
på linjen öka. Då linjen redan är lång och krokig vore detta inte att 
rekommendera. Dessutom håller kollektivtrafikförvaltningen på att se över 
möjligheterna att förlänga Mjuka linjen till Frösundavik. Detta sammantaget 
gör att kollektivtrafikförvaltningen bedömer att det inte är aktuellt att 
förlänga Mjuka linjen så att den också trafikerar hållplatsen Draget.  

På grund av ovan nämnda bedömning bör medborgarförslaget avslås.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2016-05-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-10 
Tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag (KS2014/60, KS nr 2014.978)  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Michael Rubbestad (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras för att 
kommunstyrelsen ska ta kontakt med habiltieringen och brukarna.  

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras för partiöverläggningar 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till Michael Rubbestads (SD) yrkande 
om återremiss.  
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och 
finner att ärendet återremitteras.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren – för kännedom 
Kommunstyrelsens kansli – för kännedom och åtgärd 
Plan- och utvecklingsavdelningen – för kännedom 
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§ 57 Dnr 2013/00052  

Svar på medborgarförslag: Skatepark i Skokloster 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget genom den 
plana, asfalterade yta som anläggs i Skokloster.  

Sammanfattning  
Förslagsställaren föreslår att en skatepark ska inrättas i Skokloster. I första 
hand en park helt i betong, men alternativt kan en plan betong- eller 
asfaltyta fungera. Gatu- och parkenheten konstaterade att en skatepark i 
betong såväl som en slät betongyta är för kostsamt att anlägga. Efter 
kontakter med bygg- och miljöförvaltningen och exploateringsenheten samt 
med Slottsskogens samfällighet och förslagsställaren själv, har gatu- och 
parkenheten låtit asfaltera den plana yta som kvarstod sedan paviljongerna 
för Slottsbackens förskola tagits bort. Skateboardåkarna har kunnat provåka 
ytan och frakta dit sina redskap. Ytterligare ett lager asfalt behöver läggas 
på innan ytan blir tillräckligt slät för att fungera ordentligt. Detta kommer 
göras under 2016. Medborgarförslaget bifalls därmed.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2016-05-23 
Tekniska utskottet 2016-05-10 
Tjänsteskrivelse, 2016-03-30 
Medborgarförslag, 2013-04-08 
______________ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren – för kännedom 
Tekniska avdelningen  
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§ 58 Dnr 2015/00229  

Svar på medborgarförslag angående belysning längs 
gång-/cykelväg mellan norra och södra Eneby 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till förvaltningens svar 
är medborgarförslaget därmed besvarat.  

Sammanfattning  
Förslagsställaren föreslår en utbyggnad av gångvägsbelysningen mellan 
Norra och Södra Eneby. Gatu- och parkenheten instämmer i behovet av 
belysning på den föreslagna sträckan. Det finns i dagsläget inte medel för att 
genomföra förslaget utan det får tas i beaktande i arbetet med 2018 års 
budget.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2016-05-23 
Tekniska utskottet 2016-05-10 
Medborgarförslag 2015-09-04 
Tjänsteskrivelse, 2016-04-20 
______________ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Tekniska avdelningen 
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§ 59 Dnr 2015/00168  

Svar på medborgarförslag angående cykelväg/gångväg 
mellan Bålsta och Hjälstaviken 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till förvaltningens svar 
är medborgarförslaget därmed besvarat. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att verka 
för att cykelvägen ska lyftas in i den regionala länstransportplanen.  

Sammanfattning  
Det har inkommit ett medborgarförslag med önskemål om att anlägga en 
cykelväg/gångväg mellan Bålsta och Hjälstaviken alternativt bredda 
befintlig väg. Förslagsställaren menar att många gärna skulle välja att cykla 
till naturreservatet i Hjälstaviken i stället för att ta bilen om möjligheten 
fanns. Det påstås att det är alltför farligt att ta cykeln dit eftersom den 
aktuella vägsträckan saknar vägren på långa sträckor och hastigheten är hög. 
En separat cykelväg/gångväg skulle värna både miljön och trafiksäkerheten. 

Tekniska avdelningen föreslår att kommunen inom ramen för det regionala 
samarbetet tar upp medborgarförslaget men anser att det är cykelvägen över 
Ekolsunds banvall som bör prioriteras i första hand.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2016-05-23 
Tekniska utskottet 2016-05-10 
Medborgarförslag 2015-05-12  
Tjänsteskrivelse, 2016-04-20 
______________ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren – för kännedom 
Plan- och utvecklingsavdelningen – för åtgärd 
Tekniska avdelningen – för kännedom 
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§ 60 Dnr 2016/00114  

Svar på medborgarförslag: Utökning och förbättring av 
parkeringar Granåsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda 
om parkeringarna vid Granåsen kan och behöver utökas liksom om 
belysning kan byggas. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att frågan ska tas i beaktande vid arbetet 
med 2018 års budget, om utredningen visar att parkeringarna vid Granåsen 
kan och behöver utökas.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget därmed anses 
besvarat.  

Sammanfattning  
Förslagsställaren föreslår att parkeringarna vid Granåsen ska utökas samt att 
belysning vid parkeringarna ska byggas för att parkeringarna ska räcka till 
för antalet besökare på vintersäsongerna. Kommunstyrelsens förvaltning, 
gatu- och parkenheten, instämmer i behovet av att förbättra parkeringarna 
och arbetar redan med att organisera om befintliga parkeringar, vilket 
kommer vara färdigt till vintern 2016/2017.  

Om parkeringarna, trots kommunens nuvarande arbete, behöver utökas 
måste det utredas om det kan göras. Detta med tanke på att Granåsen är ett 
naturreservat. Likaså måste det utredas om belysning kan byggas. Om 
parkeringarna kan och behöver byggas ut enligt förslagets önskemål innebär 
detta kostnader som måste tas i beaktande vid arbetet med 2018 års budget.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2016-05-23 
Tekniska utskottet 2016-05-10 
Medborgarförslag, 2016-02-19 
Tjänsteskrivelse, 2016-04-18 
______________ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren – för kännedom 
Gatu- och parkenheten – för åtgärd 
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§ 61 Dnr 2015/00332  

Svar på medborgarförslag: Gång/cykelväg efter 
Råbyleden  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att en gång/cykelväg längs Råbyleden ska 
byggas men att det inte kan ske förrän gatu- och parkenheten har fått medel 
tilldelade för detta ändamål. Frågan ska tas i beaktande i kommande års 
budgetarbete. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget därmed anses 
besvarat.  

Sammanfattning  
Förslagsställaren föreslår en gång/cykelväg längs Råbyleden för att förbättra 
säkerheten för gång- och cykeltrafikanter. Kommunstyrelsens förvaltning, 
gatu- och parkenheten, instämmer i behovet av en gång/cykelväg på 
sträckan. Dock finns i dagsläget inte medel för att bygga en sådan väg. 
Därför behöver frågan ses över i kommande års budgetarbete.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2016-05-23 
Tekniska utskottet 2016-05-10 
Medborgarförslag, 2014-07-01 
Tjänsteskrivelse, 2016-04-18 
 
______________ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren – för kännedom 
Gatu- och parkenheten för åtgärd 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(42) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-06-13  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 62 Dnr 2015/00336  

Svar på medborgarförslag: Skylt/informationstavla vid 
järnvägsparken  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget genom att en 
informationsskylt/informationstavla ska uppföras i Järnvägsparken.  

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit, med förslag om att en skylt ska sättas 
upp längs promenadslingan runt dammen i den nu restaurerade 
järnvägsparken. Skylten ska, enligt förslaget, berätta med ord och bild om 
parkens historia och om vad som finns i parken efter restaurationen.  

Gatu- och parkenheten anser att medborgarförslaget är ett bra förslag. 
Tanken från början var att motsvarande informationsskylt/informationstavla 
skulle tagits fram redan i samband med restaureringen. Dock fanns vid 
tillfället för restaureringen varken personella eller ekonomiska resurser för 
att också ta fram en informationstavla. Informationstavlan bör mot 
ovanstående bakgrund tas fram så snart som möjligt och i samarbete med 
Styret Gamla Bålstabor, som deltagit i framtagandet av andra liknande 
skyltar i kommunen. Dock ryms inte informationstavlan inom 2016 års 
budgetram, men bör kunna tas fram under 2017.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2016-05-23 
Medborgarförslag, 2015-06-01  
Tjänsteskrivelse, 2016-04-18 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till medborgarförslaget.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren – för kännedom 
Gatu- och parkenheten – för åtgärd 
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§ 63 Dnr 2009/00083  

Svar på medborgarförslag - om förbättringar vid 
Aronsborgs båtplats 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige bifaller delvis medborgarförslaget, med hänvisning 
till förvaltningens bedömning.  

Sammanfattning  
I medborgarförslaget föreslås anläggandet av en gästbrygga eller gästhamn i 
anslutning till Håbo Båtklubb i Aronsborg, en orienteringstavla i samma 
område samt farthinder längs vägen från Aronsborgsrondellen fram till 
båtklubben.  

Förvaltningen bedömer att en gästhamn eller gästbrygga behövs, men att 
detta behöver utredas vidare och hanteras inom det pågående 
planeringsarbetet för Gröna Dalen. Förvaltningen instämmer vidare i 
behovet av en orienteringstavla i området, vilket bör kunna uppföras innan 
planeringsarbetet för Gröna Dalen är klart. Dock bör inte farthinder 
anläggas på ovan nämnda vägsträcka, då detta skulle försämra 
framkomligheten för räddningstjänsten.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2016-05-23 
Tekniska utskottet 2016-05-10 
Medborgarförslag, 2009-07-07 
Tjänsteskrivelse, 2016-03-30 
Kommunstyrelsens beslut, 2014-06-11 § 96, ”Förtydligande av uppdrag – 
Detaljplaneprogram för Gröna Dalen, Bålsta, Håbo kommun”  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren – för kännedom 
Gatu- och parkenheten – för åtgärd 
Plan- och utvecklingsavdelningen – för åtgräd 
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Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 64 Dnr 2016/00220  

Delårsuppföljning per mars 2016 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämnden ska 
åtgärda prognostiserat underskott, vilket ska redovisas i delårsbokslutet per 
augusti. 

2. Kommunfullmäktige godkänner delårsuppföljning för mars.  

Sammanfattning  
Delårsrapporten per mars ska redovisa om verksamheten och ekonomin 
följer den budget som fastställts i kommunfullmäktige för året. 

Tidigare års delårsrapport per mars har fokuserat på ekonomin. I år 
redovisas även verksamheten med bedömd trolig måluppfyllelse samt mått 
på hur verksamheten bedrivs utifrån resursbehov, produktion och kvalitet. 

Prognosen för kommunens ekonomiska utfall för året är ett resultat som är 
11,2 mkr bättre än det budgeterade resultatet på 26,1 mkr. Totalt 
prognostiseras resultatet till 37,3 mkr vilket utgör 3,6 procent av 
skattenettot. Detta kommer att överträffa målsättningens resultat på 2 % och 
bidrar till att kommunens finansiella situation förbättras och att lånebehovet 
minskar. 

Socialnämnden redovisar överskott med 11,9 mkr, vilket är den största 
orsaken till det förbättrade resultatet. Överskottet är dock mycket osäkert på 
grund av den förändrade flyktingsituationen. Alla nämnder och styrelser 
utom barn- och utbildningsnämnden prognostiserar att hålla budgetram vid 
årets slut.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2016-05-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-10 
Tjänsteskrivelse 
Delårsuppföljning mars 2016 
Nämndernas protokoll 
 
______________ 

Beslutet skickas till: 
Ekonomienheten 
Tekniska avdelningen 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  
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 Sammanträdesdatum  
 2016-06-13  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 65 Dnr 2016/00256  

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet 
Uppsala län 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige noterar överlämnad årsredovisning från 
Samordningsförbundet i Uppsala län avseende verksamhetsåret 2015. 

2. Kommunfullmäktige beviljar, för Håbo kommuns del, ansvarsfrihet för 
styrelsen och dess ledamöter avseende verksamhetsåret 2015.  

Sammanfattning  
Samordningsförbundet i Uppsala län har inkommit med årsredovisning för 
verksamhetsåret 2015 samt revisionsberättelse och granskningsrapport. 
Samordningsförbundet begär medlemmarnas ställningstagande gällande 
ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. 

Revisionen bedömer att verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt 
ekonomiskt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit 
tillräcklig. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och 
upprättade i enlighet med lag och god redovisningssed. Därmed tillstyrker 
revisionen att ansvarsfrihet beviljas.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2016-05-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-10 
Tjänsteskrivelse 
Årsredovisning 2015 
Revisionsberättelse 2015 
Granskningsrapport 2015 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Samordningsförbundet Uppsala län 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  
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 Sammanträdesdatum  
 2016-06-13  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 66 Dnr 2016/00292  

Budget 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Fullmäktige fastställer kommunalskatten för år 2017 till 21:34 kr. 

2. Fullmäktige fastställer mål på fullmäktigenivå för styrelser och nämnder. 

3. Fullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till nettokostnadsramar 
tkr, totalt för driftbudgeten år 2017, enligt följande: 

Kommunfullmäktige   1 196 
Stöd till politiska partier  1 000 
Valnämnd     7 
Revision     1 151 
Kommunstyrelse   145 911 
Räddningstjänst   19 900 
Anslag för resultatreglering  1 000 
Anslag för lönesatsning  819 
Anslag för gemensamma projekt  1 250 
Överförmyndare   1 828 
Bygg- och miljönämnd  21 737 
Barn- och utbildningsnämnd  545 141 
Socialnämnd    59 128 
Vård- och omsorgsnämnden  235 612 

4. Räddningstjänstens anslag om 19 900 tkr beslutas under förutsättning att 
Enköpings kommun fattar ett likalydande beslut om utökningen av sin andel 
för år 2017. 

5. Kommunfullmäktige fastställer budgetstyrprinciper för styrelsen och 
nämnder. 

6. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till 
investeringsramen totalt för investeringsbudget år 2017 om 239 305 tkr, 
enligt nedan. 

Skattefinansierade verksamheter 
Kommunstyrelsen   148 061 tkr 
Barn- och utbildningsnämnden  6 245 tkr 
Exploateringsverksamhet  18 060 tkr 
Citybanan     11 210 tkr 
Vård- och omsorgsnämnden  2 529 tkr 
Socialnämnden   130 tkr 
Taxefinansierade verksamheter 
Va-verksamhet   51 500 tkr 
Avfallsverket    1 570 tkr 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  
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 Sammanträdesdatum  
 2016-06-13  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

7. Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt 
att nyupplåna, d.v.s öka kommunens skulder under år 2017, med totalt 98,0 
mkr. 

8. Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt 
att omsätta lån, d.v.s låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller 
till betalning under år 2017 och vid omförhandling/omplacering av 
kommunens befintliga lån mellan olika kreditinstitutioner. 

9. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Håbohus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 
040,0 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

10. Kommunfullmäktige beslutar att ta ut en borgensavgift av Håbohus AB 
enligt lagstiftningen om allmännyttan. 

11. Kommunfullmäktige godkänner att kommunstyrelsen beslutar om vad 
som anses som marknadsmässigt borgensavgift. 

12. Kommunfullmäktige beslutar att flytta kostenheten, från 
kommunstyrelsens förvaltning till barn- och utbildningsförvaltningen, från 
och med den 1 januari 2017. 

13. Kommunfullmäktige beslutar att driftbudget och investeringsbudget för 
kostenheten, preliminärt 32 452 tkr respektive 445 tkr, förs över från 
kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden för år 2017.  

Sammanfattning  
Förslag till ekonomiska ramar för driftbudgeten utgår bl. a. ifrån analys av 
förändringar i befolkningens sammansättning, behov, förändringar i lagar 
och förordningar samt politiska prioriteringar. Budgeterat resultat för år 
2017 uppgår till 21 133 tkr eller 2,0 procent av skattenettot.  Nämndernas 
budgetramar har utökats med 53 131 tkr eller med 5,4 procent i jämförelsen 
med budget 2016. Budgeterade resultat för åren 2018 och 2019 uppgår till 
ca 13,0 mkr eller 1,2 procent år 2018 respektive ca 12,1 mkr eller 1,1 
procent år 2019. 

Kommunövergripande mål  
Kommunfullmäktiges inriktningsmål är fasta under mandatperioden. 
Eventuella förändringar av nämndmål och nyckelindikatorer kan komma att 
justeras under höstens budgetarbete och rapporteras till kommunfullmäktige  
i december. 

Investeringsbudget 
Förslag till investeringsbudgeten uppgår till ca 157,0 mkr för 
skattefinansierade verksamheter och till 53,1 mkr för taxefinansierade 
verksamheter. I övrigt uppgår exploateringsbudgeten till 18,1 mkr och 
utbetalningen av medfinansieringen av Citybanan till 11,2 mkr för år 2017. 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  
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 Sammanträdesdatum  
 2016-06-13  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

Med föreliggande investeringsförslag uppgår upplåningsbehov för år 2017 
till ca 101,0 mkr. 

Organisationsförändring avseende kosten enhetens tillhörighet 
Förvaltningen föreslår att kostenheten från och med 1 januari överförs från 
kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden. Omorganisationen av 
kostenheten från kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden 
medför att den beräknade driftbudgeten och investeringsbudgeten för 
enheten föreslås överföras och är justerad i föreslagna ekonomiska ramarna 
ovan. Driftbudgeten uppgår preliminärt till 32 452 tkr år 2017 och 
kostenheten har en föreslagen investeringsbudget för inventarier på 445 tkr 
för år 2017.  Eventuella ytterligare justeringar av budgetbeloppen kommer 
att redovisas i höstens återrapportering av budget 2017.   

Förvaltningen får i uppdrag att utreda följande under år 2017 

- Lokaleffektivisering  
- Koncernsamordning av kommunens fastigheter 
- Utreda möjligheter till ytterligare planläggning av kommunens mark för 
exploateringsändamål 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2016-05-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-10 
Budgetunderlag år 2017 och plan år 2018-2019, daterat 2016-04-04 
PM skatteprognos 2016-04-29 
Budgetförslag Alliansen 
Budgetförslag Socialdemokraterna, Bålstapartiet och vänsterpartiet 
Budgetförslag Sverigedemokraterna 
Samrådsprotokoll Räddningstjänsten Enköping – Håbo kommuner 
Protokoll KomSam 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carina Lund (M) yrkar bifall till Håboalliansens budget.  

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Vänsterpartiets 
och Bålstapartiets budget. 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budget 

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och 
Bålstapartiets budget 

Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till Håboalliansens budget 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras för presidieöverläggningar. 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  
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 Sammanträdesdatum  
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Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar först om beslutspunkt 1 och 2 kan antas och finner att så 
sker. Ordförande frågar därefter om fullmäktige kan besluta att flytta 
kostenheten från kommunstyrelsens förvaltning till barn- och 
utbildningsförvaltningen i enlighet med beslutspunkt 1 och 2 i 
tjänsteskrivelse med dok. nr. 67122 och finner att så sker.  

Ordföranden konstaterar därefter att det föreligger tre kompletta förslag till 
beslut rörande drift- och investeringsbudget - Håboalliansens budgetförslag, 
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Bålstapartiets budgetförslag samt 
Sverigedemokraternas budgetförslag. Ordföranden utser Håboalliansens 
budgetförslag till huvudförslag.  

Ordföranden ställer därefter Sverigedemokraternas budget mot 
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Bålstapartiets budget för att utse 
motförslag till huvudförslaget och finner att fullmäktige beslutar att anta 
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Bålstapartiets  budget som 
motförslag. Ordföranden ställer Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och 
Bålstapartiets budget mot Håboalliansens budget och finner att 
Håboalliansens budget antas.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 
Följande omröstningsordning fastställs: Ja-röst för bifall till Håboalliansens 
budget, Nej-röst för bifall till Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och 
Bålstapartiets budget.  

Ja-röst lämnas av:  
Carina Lund (M), Bo Johnsson (M), Ulf Winberg (M), Cecilia Lidén (M), 
Rasmus Kraftelid (M), Carl-Johan Torstensson (M), Roger von Walden 
(M), Anna Wiberg (M), Björn Hedö (M), Tommy Rosenkvist (M), Göran 
Eriksson (C), Leif Zetterberg (C), Sara Ahlström (C), Håkan Welin (L), 
Anders Cyrillus (L), Christian Nordberg (MP), Marie Nordberg (MP), Fred 
Rydberg (KD) 

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), Johan Tolinsson (S), Kurt Hedman (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), Leif 
Lindkvist (V) 

Följande avstår från omröstningen:  
Michael Rubbestad (SD), Bengt Björkman (SD), Kristian Leinonen (SD), 
Linnea Bjuhr (SD) Pirjo Thonfors (-) 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  
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Således lämnas 18 ja-röster och 18 nej-röster samt 5 som avstår. 
Ordförandes utslagsröst avgör därmed ärendet och fullmäktige bifaller 
Håboalliansens budget.  

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), 
Gunilla Gustavsson (S), Lars-Göran Bromander (S), Helene Cranser (S), 
Fredrik Anderstedt (S), Nina Manninen (S), Johan Tolinsson (S), Kurt 
Hedman (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), Leif Lindkvist (V), Michael Rubbestad (SD), 
Bengt Björkman (SD), Kristian Leinonen (SD), Linnea Bjuhr (SD) och Pirjo 
Thonfors (-). 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Ekonomienheten 
Barn- och utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  
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 Sammanträdesdatum  
 2016-06-13  
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§ 67 Dnr 2016/00236  

Remiss om vissa frågor i samband med likvidationen 
av Regionförbundet Uppsala län 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige tillstyrker att regionförbundet Uppsala län avvecklas 
genom likvidation den 31 december 2016, under förutsättning att erforderlig 
lagändring träder ikraft. 

2. Kommunfullmäktige tillstyrker att regionförbundets egna kapital, 
tillgångar, skulder och åtaganden per den 31 december 2016 i sin helhet 
överförs till Region Uppsala.  

Sammanfattning  
Regionförbundet Uppsala län har inkommit med en remiss och förfrågan till 
länets kommuner och landstinget gällande regionförbundets likvidation i 
samband med inrättandet av Region Uppsala. Under förutsättning att 
riksdagen fattar beslut om den lagändring som krävs för att landstinget i 
Uppsala län ska få bilda region den 1 januari 2017, så ska regionförbundet 
samtidigt upphöra den 31 december 2016.  

Förutsättningarna för regionförbundets likvidation finns i 
förbundsordningen och innebär i korthet att varje medlems fullmäktige 
måste godkänna likvidationen. Utöver detta önskar även regionförbundet att 
varje medlems fullmäktige godkänner att förbundets egna kapital, tillgångar, 
skulder och åtaganden per den 31 december 2016 överförs till Region 
Uppsala.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2016-05-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-10 
Tjänsteskrivelse 
Regionförbundets remiss 2016-04-05 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut med tillägg att regionens namn ska bytas till Region Uppland.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar först om kommunstyrelsens föreslag till beslut kan antas 
och finner att så sker.  

Ordförande frågar därefter om Michael Rubbestads (SD) tilläggsyrkande 
kan antas eller om det ska avslås och finner att tilläggsyrkandet avslås.  

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  
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Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 
Följande omröstningsordning fastställs: Ja-röst för avslag på 
tilläggsyrkandet, nej-röst för bifall till tilläggsyrkandet,  

Ja-röst lämnas av:  
Carina Lund (M), Bo Johnsson (M), Ulf Winberg (M), Cecilia Lidén (M), 
Rasmus Kraftelid (M), Carl-Johan Torstensson (M), Roger von Walden 
(M), Anna Wiberg (M), Björn Hedö (M), Tommy Rosenkvist (M), Göran 
Eriksson (C), Leif Zetterberg (C), Sara Ahlström (C), Håkan Welin (L), 
Anders Cyrillus (L), Christian Nordberg (MP), Marie Nordberg (MP), Fred 
Rydberg (KD), Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Gunilla 
Gustavsson (S), Lars-Göran Bromander (S), Helene Cranser (S), Fredrik 
Anderstedt (S), Nina Manninen (S), Johan Tolinsson (S), Kurt Hedman (S), 
Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Sven-Olov Dväring (S), Hillevi Anderstedt 
(S), Marcus Carson (S), Inger Wallin (S),  

Nej-röst lämnas av:  
Michael Rubbestad (SD), Bengt Björkman (SD), Kristian Leinonen (SD), 
Linnea Bjuhr (SD), Pirjo Thonfors (-), Owe Fröjd (Båp), Peter Björkman 
(Båp),  

Följande avstår från omröstningen:  
Leif Lindkvist (V) 

Således lämnas 33 ja-röster och 7 nej-röster samt 1 som avstår. Därmed 
avslår kommunfullmäktige tilläggsyrkandet.  

Reservation 
Michael Rubbestad (SD), Bengt Björkman (SD), Kristian Leinonen (SD), 
Linnea Bjuhr (SD) och Pirjo Thonfors (-) reserverar sig mot beslutet att 
avslå tilläggsyrkandet. Skriftlig reservation inkommer.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Regionförbundet Uppsala län 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(42) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-06-13  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 68 Dnr 2016/00235  

Tilläggsbudget för extra statsbidrag flyktingsituationen 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen fördelar 
tilläggsbudget år 2016 med 10 280 tkr till nämnderna med anledning av 
extra statsbidrag för flyktingssituationen.  

Sammanfattning  
Riksdagen beslutade i december om att ge kommunsektorn 9,8 miljarder 
kronor i form av ett tillfälligt stöd. Det tillfälliga stödet utbetalades 2015 
men avses även täcka kostnader som förvänts uppstå 2016. Av proposition 
2015/16:47 framgår att syftet är ”För att hantera den rådande 
flyktingsituationen med ett stort antal asylsökande och minska trycket på 
den kommunala ekonomin, föreslår regeringen ett tillfälligt stöd”  

Bidraget utbetalades till kommunerna i december och Håbos andel är 11 047 
715 kr. Eftersom bidraget klassas som generellt statsbidrag fördelas bidraget 
till nämnder och verksamheter i form av en tilläggsbudget som ges till de 
nämnder som får del av bidraget. 

I december fördelades 767 tkr av bidraget ut i form av budget till barn- och 
utbildningsnämnden 657 tkr och socialnämnden 109 tkr för år 2015. För år 
2016 återstår 10 280 tkr att fördela och det planeras att användas till 
specificerade insatser inom barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden 
och kommunstyrelsen. 

Det finns osäkerheter i hur flyktingssituationen ser ut år 2016, hur den 
påverkar kommunens verksamhet, vilka kostnader som uppstår och vad som 
kan finansieras från ordinarie statsbidrag för flyktingar och asylsökande. 

Föreslås därför att budgeten på 10 280 tkr tillförs kommunstyrelsen som får 
besluta om fördelning av budget till övriga nämnder. Fördelningen sker vid 
delårsbokslutet och årsbokslutet, när de definitiva kostnaderna är kända. 
Återrapportering till kommunfullmäktige sker i samband med delårsbokslut 
och årsredovisning.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2016-05-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-10 
Tjänsteskrivelse 
Barn- och utbildningsnämnden 2016-03-23 
Regeringsbeslut om tillfälligt stöd 
______________ 
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Beslutet skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Teknisk chef 
Kulturchef 
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§ 69 Dnr 2016/00279  

Höjning av högsta avgiften för äldreomsorg 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa den högsta avgiften för 
hemtjänst, dagverksamhet, hälso- och sjukvård och särskilt boende enligt 
hyreslagen per månad till en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa den högsta avgiften för bostad 
i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen till en tolftedel av 0,5539 
gånger prisbasbeloppet.  

Sammanfattning  
Genom en lagändring i socialtjänstlagen ges möjlighet för kommunerna att 
höja den högsta avgiften inom äldreomsorgen från och med den 1 juli 2016. 
För en brukare boende på särskilt boende eller med hemtjänst om 20 timmar 
eller mer och med ett tillräckligt betalningsutrymme innebär det en 
avgiftsökning för 2016 med 218 kronor per månad. Kommunfullmäktige 
föreslås fatta ett beslut om att höja högsta avgiften till den nivå som är satt 
av lagstiftarna.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2016-05-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-10 
Vård- och omsorgsnämnden 2016-05-03 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 
______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Socialförvaltningen 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(42) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-06-13  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 70 Dnr 2015/00257  

Utvärdering och revidering av arvodesregler för Håbo 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade arvodesregler för Håbo 
kommun, att gälla från och med den 1 juli 2016. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att tidigare arvodesregler samtidigt upphör 
att gälla. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att under 
hösten 2017 starta arbetet med att ta fram nya arvodesregler för nästa 
mandatperiod.  

Sammanfattning  
I samband med att kommunfullmäktige antog nu gällande arvodesregler 
2014-12-15 § 76 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att utvärdera 
arvodesreglerna och återkoppla till fullmäktige senast under juni månad år 
2016. 

Kommunstyrelsen inrättade 2016-02-08 § 13 en arbetsgrupp för detta 
ändamål bestående av samtliga gruppledare. Kommunstyrelsens ordförande 
utsågs till sammankallande. Arbetsgruppen har sedan dess träffats vid fyra 
tillfällen och ett förslag till reviderade arvodesregler har tagits fram.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2016-05-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-10 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till reviderade arvodesregler 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Linnea Bjuhr (SD) yrkar att ärendet återremitteras för att utvärdera tidigare 
arvodesregler.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar att ersättningsnivån för socialnämndens ordförande 
ska kvarstå enligt tidigare regler. 

Carina Lund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.   

Beslutsgång 1 
Ordförande frågar först om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och 
finner att det ska avgöras idag.  

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(42) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-06-13  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras för presidieöverläggning. 

Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag kan antas eller om Owe 
Fröjds (Båp) reviderade förslag kan antas och finner att kommunstyrelsens 
förslag kan antas.  

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Michael Rubbestad (SD), Bengt Björkman (SD), 
Kristian Leinonen (SD), Linnea Bjuhr (SD), Pirjo Thonfors (-) och Owe 
Fröjd (Båp).  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Gruppledarna 
Ordförande i nämnderna 
Kommunala bolag 
Löneadministration 
Nämndsekreterare 
Hemsidan 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(42) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-06-13  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 71 Dnr 2013/00126  

Antagande av detaljplan för del av Väppeby 6:1 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för del av Väppeby 6:1 
enligt 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen (2010:900).  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen beslutade 2015-08-31 (KS 2015-08-31, § 135) om 
uppdrag för detaljplan för del av Väppeby 6:1. Eftersom beslutet togs efter 
den 2 maj 2011 handläggs detaljplanen enligt nya plan- och bygglagen (PBL 
2010:900) i dess lydelse från 2 januari 2015. 

Syftet med detaljplanen är att förbättra möjligheterna att bebygga den 
aktuella delen av Väppeby 6:1. Området är en fortsättning på befintlig 
bebyggelsestruktur inom Väppeby äng. Planförslaget medger byggrätt för 
flerbostadshus. För området planeras minst en byggnad med boende enligt 
LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Bebyggelsen 
föreslås hålla en skala om en till fyra våningar, där de högre husen placeras i 
norr och de lägre i söder. Totalt beräknas området rymma ca 86 lägenheter 
samt 6-12 lägenheter i LSS-boende. En buffertzon på 7m i form av mark 
som inte får bebyggas föreslås hållas mot befintlig villabebyggelse i söder.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2016-05-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-10 
Tjänsteskrivelse 
Plankarta upprättad i april 2016 
Planbeskrivning upprättad i april 2016 
Illustrationsplan 20160128 
Utlåtande 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(42) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-06-13  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 72 Dnr 2016/00284  

Investeringsmedel för ny gång-/ och cykelväg till 
Frösundavik 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att under 2016 tilldela kommunstyrelsen 
900 tkr i investeringsmedel för att möjliggöra anläggning av en ny gång- 
och cykelväg till Frösundavik under innevarande år. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen ska ske via upplåning.  

Sammanfattning  
I Frösundavik, där en ny cirkulationsplats har byggts, saknas det en cirka 
200 meter lång koppling mellan befintligt gång- och cykelvägnät och 
Frösundaviks nya gång- och cykelvägnät. Eftersom denna länk i gång- och 
cykelvägnätet inte kunde rymmas inom projektet Frösundavik så har Gatu- 
och parkenheten planerat och äskat investeringsmedel för att projektera 
2016 och bygga denna gång- och cykelväg under 2017.  

Nu finns önskemål om att tidigarelägga anläggandet av denna gång- och 
cykelvägslänk. Bland annat vill skolan att gång- och cykelvägen helst står 
klar till hösten. I annat fall kan skolan komma att få höga kostnader för 
skolskjuts. Även Småa är mycket angelägna om att gång- och cykelvägen 
står klar 2016.  

Tekniska avdelningen föreslår att kommunstyrelsen, genom 
ekonomienheten, tidigarelägger upplåning av investeringsmedel i syfte att 
möjliggöra anläggning av en ny gång- och cykelväg så att den kan stå klar 
2016.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2016-05-23 
Tekniska utskottet 2016-05-10 
Tjänsteskrivelse, 2016-04-25 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Tekniska avdelningen 
Ekonomienheten 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(42) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-06-13  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 73 Dnr 2016/00242  

VA-taxa 2016 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige antar förslag till ny va-taxa enligt bilaga 1 a, att 
gälla från 1 juli 2016. Taxeförändringen gäller förbrukningsavgifterna som 
höjs med 14 % medan anläggningsavgifterna är oförändrade.  

Sammanfattning  
Verksamhetens resultat 
Budgeten för Va-verket är till 100 procent taxefinansierad och redovisas 
separat i kommunens budget och bokslut. Enhetens kostnader ska 
finansieras av taxor för vatten, avlopp och dagvatten. 

En VA-huvudman får inte gå med vinst enligt Vattentjänstlagen och uttaget 
av VA-avgifterna får endast täcka nödvändiga kostnader. VA-huvudmannen 
ska göra ett nollresultat under max ett treårsintervall. 

Kommunstyrelsens förvaltning har gjort en utredning kring 
resultatutveckling inom VA-verksamheten från år 2010 – 2015. Av tabellen 
nedan framgår att det totala ackumulerade underskottet uppgår till 2 767 tkr 
för perioden. Beroende på att Va-verket hade negativt eget kapital om 471 
tkr år 2014 och ett underskott om 2 296 tkr år 2015. 

 
Balansräkning Resultaträkning 

     
År 

Skuld till  
skattekollektivet 

Fordran från  
skattekollektivet Överskott Underskott 

2010 -645 0 0 0 
2011 0 +925 +1570 0 
2012 -2410 0 0 -3335 
2013 -2901 0 0 -491 
2014 -471 0 +2430 0 
2015 -2767 0 0 -2296 
 

Va-verksamheten lyder under vattentjänstlagen och regleras även i 
kommunallagens självkostnadsbegrepp. Tillfälliga överuttag och underskott 
i verksamheten ska återföras till Va-kollektivet de närmaste 3 åren. I arbetet 
med att hantera eventuella överuttag och underskott i verksamheten måste 
både balans- och resultaträkningen bearbetas för att uppnå rättvisa och 
skäliga taxor. I balansräkningen redovisas det ackumulerade upparbetade 
resultatet som eget kapital. I tabellen ovan benämns det negativa kapitalet 
som skuld till skattekollektivet och positiv eget kapital som fordran av 
skattekollektivet. Vid 2015 års utgång var det egna kapitalet för VA-
verksamhet negativt -2 767 tkr. 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33(42) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-06-13  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

Investeringar och underhållsbehov 
I likhet med andra kommuner har Håbo stora utmaningar framför sig för att 
klara vattenförsörjning och hantering av spillvatten. Det är dels att hantera 
åldrande utrustning och anläggningar dels att öka kapaciteten både i Bålsta 
och Skokloster för orternas expansion.  

Investeringsbehoven för åren 2016-2019 uppgår till ca 173,0 mkr enligt 
tabellen nedan. Kapitalkostnaderna det vill säga avskrivningar på 
anläggningar och ränta på investeringsutgiften påverkar Va-verksamhetens 
resultaträkning årligen i takt med att investeringar färdigställs. Dessa 
kostnader måste finansieras genom taxeuttaget från VA-kollektivet. 

År Investeringsbehov, tkr 
2016 65 464 
2017 51 500 
2018 36 000 
2019 20 000 

Summa 172 964 
 

Uppdrag till förvaltningen avseende VA-verksamhet 
Eftersom kommunen är i expansionsfas måste en översyn/genomlysning 
göras om vad som är effektivast för VA-kollektivet så att skäliga taxor kan 
tas ut i framtiden. Tekniska utskottet har föreslagit kommunstyrelsen att 
besluta att ge förvaltningen i uppdrag att: 

Genomlysa en total översyn av VA-verksamhetens nuvarande verksamhet 
(kalkyler med intäkter och kostnader) samt framtida VA-försörjning, 
organisation inkluderande koppling till Käppala och Norrvatten med dess 
ekonomiska konsekvenser för kommunen. Översynen genomförs under åren 
2016-2017. 

Ekonomiska konsekvenser 
På grund av redovisade anledningar enligt ovan finns ett behov av att höja 
taxan för förbrukningsavgifterna med 14 %. Taxehöjningen innebär att VA-
verksamheten lämnar ett nollresultat för verksamhetsåret 2016 och efter en 
mindre indexreglering 2017 kunna reglera av det negativa egna kapitalet för 
verksamheten. Taxehöjningen innebär att brukarens kostnad för en liter 
vatten går från 5,1 öre till 5,8 öre. 

Med denna taxehöjning blir det även möjligt att klara av underhåll av 
befintliga anläggningar och möjliggöra kapacitetshöjningar inom Va-verket.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2016-06-13 
Förslag till ny VA-taxa from 1 juli 2016 enligt bilaga 1 a 
Bilaga 2, Svensk vattens Hållbarhetsindex för kommunernas Va-verksamhet 
Bilaga 3, Svensk vattens kommentarer till 2015 års VA-taxor.  

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34(42) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-06-13  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut 

______________ 

Beslutet skickas till: 
VA-enheten 
Ekonomienheten 
 
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35(42) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-06-13  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 74 Dnr 2016/00344  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Skolskjuts 
oktober-mars  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning.  

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.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Kansliet – för åtgärd 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36(42) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-06-13  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 75 Dnr 2016/00355  

Anmälan av ny motion om säkra busshållplatser i hela 
kommunen  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning  
Linnea Bjuhr (SD) och Robert Kohlström (SD) har lämnat in en motion till 
fullmäktige med förslaget att kommunen ska verka för att säkra 
busshållsplatser (busskurer) anläggs på de platser i kommunen där det 
saknas idag. Bland annat hänvisas till att barn i många fall får stå i 
dikeskanter, samt att inget regnskydd finns.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivesle 
Motion 
______________ 

Beslutet skickas till: 
Motionären 
Kansliet – för åtgärd 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37(42) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-06-13  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 76 Dnr 2016/00356  

Anmälan av ny motion om ritualslaktat kött i 
kommunens verksamheter 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning  
Linnea Bjuhr (SD) har lämnat in en motion till fullmäktige med förslag till 
förbud mot servering av ritualslaktat kött i kommunens verksamheter, samt 
att de som önskar denna typ av kost istället erbjuds vegetariska alternativ. I 
motionen hänvisas bland annat till djurskyddsfrågor samt skollagens 
bestämmelser om icke-konfessionell utbildning.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Motion 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Motionären 
Kansliet – för åtgärd 
Kostenheten – för kännedom 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38(42) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-06-13  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 77 Dnr 2016/00377  

Anmälan av nytt meborgarförslag: Ta fram en 
kostpolicy inför kommande livsmedelsupphandling 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen. I medborgarförslaget 
föreslås att Håbo kommun ska ta fram en kostpolicy inför kommande 
livsmedelsupphandling samt att kommunen ska stödja bland annat 
klimatsmart, närodlad mat som producerats enligt svenska miljö- och 
naturskyddslagar och att onödiga tillsatser ska undvikas. Vidare föreslås att 
budgetmedel avsätts för detta ändamål.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Motionären 
Kansliet – för åtgärd 
Kostenheten – för kännedom 
Upphandlingsenheten – för kännedom 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39(42) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-06-13  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 78 Dnr 2016/00381  

Enkel fråga om föreningslokal till ordförande i 
kommunstyrelsens kultur- och livsmiljöutskott 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Frågan ställs och 
besvaras vid dagens sammanträde.  

Sammanfattning  
Fredrik Anderstedt (S) ställer en enkel fråga till kultur- och 
livsmiljöutskottets ordförande Håkan Welin (L). I korthet berör frågan 
tillgången till lokaler för föreningar och huruvida lokalerna anpassas efter 
föreningarnas behov.  

Beslutsunderlag 
Enkel fråga 

______________ 

Beslutet skickas till: 
-  
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40(42) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-06-13  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 79 Dnr 2016/00384  

Anmälan av ny motion: Reformerat kösystem Håbohus 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning  
En motion har lämnats in av Fredrik Anderstedt (S). I korthet föreslår 
motionen att nya ägardirektiv för Håbohus ska tas fram i syfte att reformera 
det nuvarande kösystemet så att missgynnade grupper kan ansöka om extra 
kötid.  

Beslutsunderlag 
Motion 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Motionären 
Kansliet – för åtgärd 
Håbohus – för kännedom 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41(42) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-06-13  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 80 Dnr 2016/00383  

Anmälan av ny motion: Lokal kontanthantering 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning  
Fredrik Anderstedt (S) har lämnat in en motion om lokal kontanthantering, 
där det i korthet föreslås att Håbo kommun ska ställa krav på möjlighet till 
lokal kontanthantering vid upphandlingar av banktjänster.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Motionären 
Kansliet – för åtgärd 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 42(42) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-06-13  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 81 Dnr 2016/00382  

Anmälan av ny motion: Kommunal hyresgaranti 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning  
Fredrik Anderstedt (S) har lämnat in en motion, där det föreslås att Håbo 
kommun ska införa kommunal hyresgaranti som ska gälla såväl i Håbohus 
som hos privatvärdar. Detta i syfte att ge stöd till hushåll som har svårt att 
etablera sig på hyresmarknaden.  

Beslutsunderlag 
Motion 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Motionären 
Kansliet – för åtgärd 
Håbohus – för kännedom 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  
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