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§ 110   

Mötets öppnande KF 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser Tommy Rosenkvist (M) och Helene Cranser 

(S) till justerare av dagens protokoll.  

2. Kommunfullmäktige fastställer justeringssammanträdet till torsdagen den 

2 november kl. 16:00 i konferensrum Glasburen, kommunhuset.  

3. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande dagordning med 

nedanstående tillägg samt konstaterar att kungörelse skett i laga ordning.  

 Entledigande från uppdrag som ledamot i styrelsen för Håbo 

Marknads AB, samt fyllnadsval 

 Entledigande från uppdrag som ledamot i samordningsförbundet 

Uppsala län samt fyllnadsval 

 Interpellation till tekniska utskottets ordförande Christian Nordberg 

(MP) om stängning av stationsbyggnad  

 Anmälan av nytt medborgarförslag: Låt ensamkommande unga bo 

kvar i kommunen efter att de fyllt 18 år 

 Anmälan av nytt medborgarförslag: Ompröva beslut om indraget 

busskort för flyktingar som fyllt 18 och inte fått asyl  

 Anmälan av ny motion: Öppna café Fridegård på kvällar och helger 

 Anmälan av nytt medborgarförslag: Förbättra busskommunikation 

från Frösundavik mot Viby och Futurum  

 Entledigande från uppdrag som ersättare i Vård- och 

omsorgsnämnden, ledamot i Kommunfullmäktiges valberedning och 

ersättare i Kommunfullmäktige samt fyllnadsval och begäran om ny 

sammanräkning 

 Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige samt 

begäran om ny sammanräkning 

 

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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§ 111 Dnr 2017/00623  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Bygg ut 
skateparken mellan Fridegård och ishallen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning.   

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 

skateparken vid ishallen i Bålsta ska byggas ut.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 
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§ 112 Dnr 2017/00603  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Parkering på 
Skeppsvägen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning.   

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 

parkering ska tillåtas på Skeppsvägen 14-A till F i färdriktning mot centrum. 

Detta i syfte att tillskapa fler parkeringar i området.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 
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§ 113 Dnr 2017/00644  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Gång- och 
cykelväg mellan Björbackavägen och Fläsanvägen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning.   

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att en 

gång- och cykelväg mellan Björkbackavägen och Fläsanvägen ska byggas.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 
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§ 114 Dnr 2017/00292  

Svar på medborgarförslag: Utomhusgym i Skokloster 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget under förutsättning att 

Slottsskogens samfällighet ställer sig positiv till anläggandet av ett 

utomhusgym och tar på sig att sköta gymmet.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av ett eventuellt 

utomhusgym hanteras inom ramen för investeringsbudgeten 2018.  

3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att påbörja diskussioner med 

Slottsskogens samfällighet om anläggandet av ett utomhusgym.  

Sammanfattning  

I medborgarförslaget föreslås att ett utomhusgym ska anläggas i Skokloster. 

Förvaltningen konstaterar att detta är en god idé men att medel för ett sådant 

saknas. Vidare är det Slottsskogens samfällighet som sköter alla 

gemensamma ytor i Skokloster. Detta innebär att samfälligheten måste 

godkänna placeringen av ett utomhusgym och också ta på sig ansvaret för 

att sköta det.  

Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen ges i 

uppdrag att påbörja diskussioner med Slottsskogens samfällighet om 

anläggandet av ett utomhusgym. Om samfälligheten ställer sig positiv får 

frågan om finansiering hanteras i kommande års budgetarbetet.  

Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-16 § 198 att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta i enlighet med förvaltningens bedömning.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2017-10-16 § 198 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 2017-10-02 § 65 

Tjänsteskrivelse 2017-08-17 

Medborgarförslag 2017-04-05 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att beslutspunkt två ändras enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av ett eventuellt utomhusgym 

hanteras inom ramen för investeringsbudgeten 2018 

Werner Schubert (S) yrkar bifall till Owe Fröjds förslag.  
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Beslutsgång 

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

avseende beslutspunkterna 1 och 3, samt att två förslag till beslut föreligger 

när det gäller beslutspunkt 2.  

Ordförande frågar först om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

förslag avseende beslutspunkt 1 och 3 och finner att så sker. 

Därefter frågar ordförande om kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag avseende beslutspunkt 2 eller om 

kommunfullmäktige bifaller Owe Fröjds (Båp) förslag avseende 

beslutspunkt 2. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller Owe 

Fröjds (Båp) förslag.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förslagsställaren – för kännedom 

Gatu- och parkenheten – för åtgärd 

Kommunstyrelsens kansli – för uppföljning och till hemsidan 
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§ 115 Dnr 2016/00454  

Svar på medborgarförslag: Åtgärdsförslag för ökad 
trafiksäkerhet (södra in-/utfarten väg 545/840 Bålsta) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att genom ett antal 

mindre åtgärder som kan rymmas inom budget för 2017 och 2018 höja 

trafiksäkerheten på väg 545/840 utmed bostadsområdet Kalmarsand och 

Hälledagsvägen. 

3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att vidare utreda 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 545/840 utmed bostadsområdet 

Kalmarsand och Hälledagsvägen med hänsyn tagen till övriga planer i 

området.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställarna föreslår att Håbo 

kommun vidtar åtgärder för ökad trafiksäkerhet vid södra in-/utfarten till 

Bålsta, väg 545/840. Bland annat föreslås fartdämpande åtgärder i form av 

utökad skyltning och anläggande av farthinder. 

Tekniska avdelningen föreslår att bifalla medborgarförslaget. Genom ett 

antal åtgärder som kan rymmas inom befintlig budget kan trafiksäkerheten 

höjas i viss mån. Längre fram i tiden kan utökade åtgärder samt alternativa 

vägsträckningar studeras.  

De åtgärder som gatu- och parkenheten kan genomföra inom befintlig 

budget är justering av de två befintliga fartguppen till erforderlig standard, 

flytta skyltningen inför fartguppen samt ansöka om en förberedande 

skyltning om 40 km/h hos Trafikverket. 

Sträckan vid den södra infarten till väg 545 är en bred väg som inbjuder till 

höga hastigheter. Där föreslås hastighetssänkande åtgärder som gör 

gaturummet anpassat för hastigheten. Dessa åtgärder måste utredas vidare 

och finansieras inom kommande investeringsbudgetar.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2017-10-16 § 199,  

Kommunstyrelsens tekniska utskott 2017-10-02 § 67 

Tjänsteskrivelse 2017-09-07 

Rapport från ÅF, ” Trafikmiljöåtgärder på Stockholmsvägen vid 

Kalmarsand, Håbo kommun.”  

Medborgarförslag: Åtgärdsförslag för ökad trafiksäkerhet 
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______________ 

Beslutet skickas till: 

Förslagsställaren – för kännedom 

Gatu- och parkenheten – för åtgärd 

Kommunstyrelsens kansli – för uppföljning och till hemsidan 
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§ 116 Dnr 2017/00265  

Svar på medborgarförslag: Rengöra och måla 
Bildningscentrum Jan Fridegårds fasad 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-03, § 52, att överlämna 

medborgarförslag om rengöring och målning av Bildningscenter Jan 

Fridegårds fasad till kommunstyrelsen för beredning.  

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och kan konstatera att en 

målning och rengöring av fasaden redan är beställd som del av fastighetens 

ordinarie underhållsplan. Det kommer att genomföras så snart kommunens 

avtalade entreprenör har mankraft och tid att behandla kommunens 

beställning. 

Eftersom den åtgärd som medborgarförslaget efterfrågar är beställd och 

väntar på att bli utförd så föreslår kommunstyrelsens förvaltning att 

förslaget bifalls.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2017-10-16 § 200,  

Kommunstyrelsens tekniska utskott 2017-10-02 § 69 

Tjänsteskrivelse 2017- 09-15 

Medborgarförslag 2017-03-27 

Kommunfullmäktige 2017-04-03, § 52 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förslagsställaren – för kännedom 

Fastighetsenheten – för åtgärd 

Kommunstyrelsens kansli – för uppföljning och till hemsidan 
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§ 117 Dnr 2017/00402  

Svar på motion: införande av verksamhetsbesök 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till 

kommunstyrelseförvaltningens bedömning.  

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. 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-11 att föreslå fullmäktige att avslå 

motionen.  

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-09-25 bordlades ärendet i 

avvaktan på att motionären skulle närvara vid ärendets behandling.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2017-09-11 § 175 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-29 § 120 

Tjänsteskrivelse 

Motion 2017-06-12 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag (avslag till 

motionen).  

Beslutsgång 

Ordförande Ulf Winberg (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller eller 

avslår motionen och finner att motionen avslås.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Motionären – för kännedom 

Kansliet – till hemsidan 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(44) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-10-30  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 118 Dnr 2017/00283  

 Svar på motion: Uppmuntra kontakt mellan skolor och 
föreningar för att främja ungas hälsa 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till barn- och utbildningsnämnden att 

verkställa motionen.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige överlämnade 2017-04-03, § 54, inkommen motion: 

uppmuntra kontakt mellan skolor och föreningar för att främja ungas hälsa 

från Linnea Bjuhr (SD) till kommunstyrelsen för beredning. I motionen 

påtalas att skolorna bör samverka med idrottsföreningar i syfte att främja 

ungas hälsa. I motionen hänvisas också till den s.k. ”Bunkeflomodellen” 

som framgångsrikt genom elevers ökade fysiska aktivitet också utvecklade 

bättre skolresultat. Med hänvisning till denna modell yrkar motionären att 

lämplig nämnd uppmuntrar kommunens skolor att bjuda in det lokala 

föreningslivet att komma till skolorna och berätta om sin verksamhet, 

och/eller ge eleverna möjlighet att pröva på denna. 

Kommunstyrelsen remitterade 2017-04-13 motionen till barn- och 

utbildningsnämnden för yttrande. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 

2017-06-14, § 61, att ställa sig positiv förslaget i motionen. 

Kommunstyrelsens förvaltning har ingenting att erinra mot barn- och 

utbildningsnämndens ställningstagande och finner inga skäl till att 

ifrågasätta nämndens beslut. Förvaltningen föreslår därför att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-16 § 201 att föreslå att 

kommunfullmäktige att bifalla motionen.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2017-10-16 § 201,  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-03 § 133 

Tjänsteskrivelse 2017-09-15 

Motion 2017-04-03 

Delegationsbeslut 2017-04-13 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-06-14, § 61 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut.  
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______________ 

Beslutet skickas till: 

Barn- och utbildningsnämnden för åtgärd 

Kansliet – för uppföljning och till hemsidan 
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§ 119 Dnr 2017/00395  

Svar på motion: Inrättande av lokal förmedling av 
arbetskraft 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till 

förvaltningens bedömning.  

Sammanfattning  

Bengt Björkman (SD) har lämnat in en motion med förslag om att 

kommunen ska se över möjligheten att inrätta en egen 

arbetskraftsförmedling, som etablerar kontakter med företagen i kommunen 

i syfte att hjälpa dem att hitta personal. Vidare föreslås att kommunen ska 

inrätta en sådan förmedling om utredningen visar att det är genomförbart.  

Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att kommunallagen, som reglerar 

kommunens befogenheter, inte lämnar utrymme för kommunen att inrätta en 

arbetskraftsförmedling av detta slag. Detta då den typen av arbetsuppgifter 

har tilldelas staten enligt speciallagstiftning. Därmed får kommunen inte lov 

att också utföra sådana uppgifter.  

Även om lagen om arbetslöshetsnämnd reglerar att alla kommuner ska ha en 

arbetslöshetsnämnd och vissa kommuner dessutom vidtar vissa 

sysselsättningsfrämjande åtgärder har kommunen inte möjlighet att inrätta 

en sådan arbetskraftsförmedling som motionen föreslår. Kommunens 

insatser på området får främst handla om att hjälpa människor som står långt 

ifrån arbetsmarknaden och som behöver extra stöd för att hitta arbete. Det är 

dock inte den typen av insatser som föreslås i motionen. 

Eftersom kommunen inte får lov att genomföra motionens innehåll föreslås 

att motionens förslag avslås.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2017-10-16 § 202,  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-03 § 134 

Tjänsteskrivelse 2017-09-15 

Motion 2017-05-30 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Motionären – för kännedom 

Kansliet – till hemsidan 
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§ 120 Dnr 2016/00133  

Svar på motion: Behov av korttidsboende i Håbo 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.  

Sammanfattning  

Eva Staake (S) och Agneta Hägglund (S) har i motion daterad 2016-02-24 

föreslagit att kommunen snarast ska påbörja projektering av ett nytt 

korttidsboende, samt att i samband med detta undersöka möjligheterna till 

integrering av rehablokaler.  

Kommunfullmäktige överlämnade 2016-02-29 § 26 motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet 

till vård- och omsorgsnämnden för yttrande.  

I nämndens yttrande, vilket inkom 2017-01-11, kan i sammanfattning 

följande utläsas: 

Socialförvaltningens samlade bedömning är att det utifrån rådande 

förutsättningar inte är ekonomiskt försvarbart att i dagsläget bygga 

alternativt hyra moduler för att tillskapa fler korttidsplatser. Behovet av 

korttidsplatser är tillgodosett genom den upphandling som nyligen 

genomförts. Dessutom planeras ytterligare 7-8 platser för korttidsvård i det 

nya äldreboendet vid Kyrkcentrum. Förvaltningens bedömning är därmed 

att det finns tillräckligt många platser, nuvarande och i planering för 

framtiden. 

Yttrande har även inhämtats från kommunala pensionärsrådet och 

handikapprådet. Råden vill påtala att behovet av äldreboendeplatser och 

korttidsplatser har tagit upp i det kommunala pensionärsrådet under en 

längre tid och att processen kring detta därmed har varit alldeles för 

långsam. Ledamöterna i de båda rådens arbetsutskott framför att de ställer 

sig kritiska till hanteringen av frågan om korttidsboende generellt och 

konstaterar att kommunen starkt bör prioritera att tillräckligt antal 

korttidsplatser ska finnas inom kommunen. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-03, § 38, att genom 

kommunallagens bestämmelser om minoritetsåterremiss återremittera 

förslaget till kommunstyrelsen för en konsekvensbeskrivning och utredning 

av de ekonomiska konsekvenserna av att genomföra motionen. 

Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med socialförvaltningen och 

bygg- och miljöförvaltningen genomfört en utredning om de ekonomiska 

konsekvenserna med ett bifall av motionen. 
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Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-10-03 § 135 att lämna 

ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-16 § 203 att föreslå fullmäktige att 

bifalla motionen.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2017-10-16 § 203,  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-03 § 135 

Tjänsteskrivelse 2017-09-28 

Utredning om projektering av korttidsboende i Håbo kommun, 2017-09-25 

Kommunstyrelsen 2017-09-11 § 165 

Kommunfullmäktige 2017-04-03 § 38 

Kommunstyrelsen 2017-03-20 § 68  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-07 § 51 

Tjänsteskrivelse 2017-02-01 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-01-10, § 2 

Motion 2016-02-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen.  

Göran Eriksson (C) yrkar att motionen avslås.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Werner Schubert (S) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen.   

Fredrik Anderstedt (S) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Carina Lund (M) yrkar att motionen avslås.   

Beslutsgång 

Ordförande Ulf Winberg (M) ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag 

och finner att fullmäktige avslår förslaget.  

Omröstning begärs.   

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för att avslå 

motionen, nej- röst för att bifalla motionen.  

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

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

(M), Nils-Åke Mårheden (M), Roger von Walden (M), Björn Hedö (M), 
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Tommy Rosenkvist (M), Göran Eriksson (C), Leif Zetterberg (C), Sara 

Ahlström (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), Sixten Nylin (S), Akasya Randhav (S), 

Sven Erkert (S), Maria Annell (S), Sven-Olov Dväring (S), Hillevi 

Anderstedt (S), Marcus Carson (S), Inger Wallin (S), Michael Rubbestad 

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

Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Leif Lindqvist (V) 

Med 19 ja-röster och 22 nej-röster bifaller fullmäktige motionen.  

Reservation 

Carina Lund (M), Bo Johnsson (M), Ulf Winberg (M), Liselotte Grahn Elg 

(M), Rasmus Kraftelid (M), Carl-Johan Torstensson (M), Nils-Åke 

Mårheden (M), Roger von Walden (M), Björn Hedö (M), Tommy 

Rosenkvist (M), Göran Eriksson (C), Leif Zetterberg (C), Sara Ahlström 

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

Nordberg (MP) och Fred Rydberg (KD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Motionärerna – för kännedom 

Vård- och omsorgsnämnden – för åtgärd 

Kansliet – för uppföljning och till hemsidan 
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§ 121 Dnr 2017/00380  

Förtydligande av ansvar för Håbo Marknads AB 
avseende försäljning och inköp av kommersiell 
etableringsmark 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner nedanstående ansvarsfördelning att gälla 

för HMAB istället för det som står angivet om exploateringsverksamhet i 

Håbo Marknads AB:s ägardirektiv och bolagsordning till dess att nya 

sådana antas av kommunfullmäktige.  

Sammanfattning  

På kommunstyrelsen anmäldes ett nytt ärende gällande förtydligande av 

ansvar för Håbo Marknads AB avseende försäljning och inköp av 

kommersiell etableringsmark för kommunen. Ett förtydligande av 

ansvarsfördelningen presenteras nedan:  

Marknadsbolagets roll 

- Ansvara för att aktivt marknadsföra, utgöra kontaktyta mot samtliga 

kunder rörande näringslivsetablering samt att bereda och ansvara för 

samtliga ärenden rörande försäljning- och inköp av markområden avsedda 

för verksamhetsetablering inklusive förhandling med tilltänkt slutkund.                                                                               

- Ansvara för samtliga näringslivsstrategiska frågor och att i samverkan med 

förvaltningsorganisationen arbeta för kommunens långsiktiga mål. I 

uppdraget ingår att snarast presentera ett underlag till näringslivsstrategi.  

- Samordna avtalsskrivande med externa aktörer och förvaltning. 

- Framlägga förslag till beslut samt nödvändiga beslutsunderlag till 

kommunstyrelsen avseende ärenden rörande näringslivsetablering samt 

försäljning och inköp av markområden avsedda för verksamhetsetablering.  

Kommunen/ Förvaltningens roll 

- Hantera detaljplanearbetet. 

- Hantera markjuridiska frågor och ansvar som följer av markägarskapet. 

- Bereda ärenden som lyfts fram av Håbo marknadsbolaget till 

kommunstyrelsen. 

Gemensamt 

- Tillsammans med (privata) markägare diskutera hur framtida behov av 

etableringsmark hanteras, även hur mycket mark som behöver vara 

detaljplanerad, och när i tiden. I uppdraget ingår att presentera en 

markförsörjningsstrategi/planberedskapsplan. 
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Det är även viktigt att båda partner hittar former för dialog dels mellan 

tjänstemännen i bolaget och kommunen samt mellan bolags- och 

kommunstyrelsen.    

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2017-10-16 § 205 

Tjänsteskrivelse 2017-10-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-03 § 136 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16 § 95 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Håbo Marknads AB 
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§ 122 Dnr 2015/00195  

Antagande av detaljplan för del av Katrinedal 3:70 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan 415, del av Katrinedal 

3:70 enligt 5 kap. 29§ Plan- och bygglagen.  

Sammanfattning  

Miljö- och tekniknämnden beslutade i september 2010 (MTN 2010-09-28 § 

66) om uppdrag för detaljplan för del av Katrinedal 3:70. Planen har 

handlagts enligt normalt planförfarande och enligt plan- och bygglagen 

1987:10.  

 

Syftet med planen är att planlägga aktuellt område för åtta bostadstomter i 

Övergran kyrkby med väganslutning på del av Katrinedal 3:70. Även 

fastigheten Katrinedal 3:17 ingår i planområdet och detaljplanen kommer då 

att bilda nio nya bostadstomter. 

 

Stora delar av Övergran ligger inom riksintresset för kulturmiljövården och 

många hus i området är utpekade i Håbo kommuns kulturmiljöprogram. I 

Håbo kommuns översiktsplan, från 2006, anges att målet för Övergran är att 

kulturmiljövärdena ska bevaras och att de värdefulla gårds- och bymiljöerna 

ska skyddas mot störande bebyggelse. För området runt Övergrans kyrka 

gäller även områdesbestämmelser som bland annat säger att all ny 

bebyggelse i området ska utformas med särskild hänsyn till områdets 

egenart. Inom området förekommer bebyggelse av mycket olika åldrar och 

utförande, denna bebyggelse skapar bilden av kyrkbyn som trots 

blandningen av olika byggnadsstilar upplevs som en helhet. Nya byggnader 

inom planområdet ska uppföras i träpanel och gärna i röd kulör för att passa 

in i omgivningen. Nya byggnader ska anpassas i storlek till befintliga 

byggnader och i placering av tomter, varför planbestämmelser är inlagda för 

att styra detta. 

 

Då åkermarken runt planområdet brukas ska det sparas en ridå av skog 

mellan den nya bebyggelsen och åkermarken. Detta för att skapa ett skydd 

mot damm och liknande samtidigt som landskapsbilden bevaras.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2017-10-16 § 192 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-03 § 129 

Tjänsteskrivelse 2017-08-02 

Plankarta, daterad 2017-07-12 

Planbeskrivning, daterad 2017-07 

Granskningsutlåtande, daterat 2017-05-26 

Exploateringsavtal, daterad 2017-07 
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______________ 

Beslutet skickas till: 

Sökande 

Bygg-  och miljöförvaltningen 

Plan- och utvecklingsavdelningen 
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§ 123 Dnr 2017/00496  

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
SoL och LSS, kvartal 2 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 2 år 2017. Enligt dessa lagar ska sådan 

redovisning delges kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2017-10-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-03 § 138 

Tjänsteskrivelse 2017-09-18 

Socialnämnden 2017-05-09 § 22 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-05-09 § 41 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Socialnämnden – för kännedom 

Vård- och omsorgsnämnden – för kännedom 
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§ 124 Dnr 2017/00558  

Riktlinjer för sponsring 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar föreslagna riktlinjer för sponsring att gälla för 

kommunens verksamheter, bolag och förbund undantagna, från och med 1 

december 2017.  

Sammanfattning  

Alla aktiviteter i Håbo kommun som rör sponsring och angränsande 

områden ska följa gällande lagar, förordningar, rättspraxis, skatteregler, 

reglementen och anvisningar. Grundläggande i alla beslut som rör eventuell 

sponsring är att kommunens innevånare ska känna fullt förtroende för 

kommunens verksamheter. Inga aktiviteter får förekomma som på något sätt 

kan rubba det förtroendet. Riktlinjer för att underlätta bedömningen och 

hanteringen både när Håbo kommun ger och får sponsring har tagits fram 

enligt kommunfullmäktiges beslut 2016-09-29 § 97.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2017-10-16 § 210 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-03 § 141 

Tjänsteskrivelse 2017-09-18 

Riktlinjer för sponsring, KS 2017/00558 nr 77404 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommundirektör 

Samtliga nämnder 

Kansliet – till hemsidan 
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§ 125 Dnr 2017/00561  

Delårsbokslut 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att åtgärda/minimera 

redovisade underskott i prognosen för helåret.   

Sammanfattning  

Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommunen årligen upprätta 

minst en delårsrapport för verksamheten från räkenskapsårets början. 

Delårsrapporten ska innehålla en redogörelse för verksamheten och 

resultatet för perioden. Uppgifter ska också lämnas för samma period 

föregående år. Kommunen har upprättat delårsrapport per 31 augusti med en 

helårsprognos. 

Prognos för årets resultat 
Prognosen är att årets resultat blir 23,7 miljoner kronor. Det är 11,7 miljoner 

bättre än det budgeterade resultatet på 12,0 miljoner. Resultatet utgör 2,2 

procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Två av nämnderna visar underskott och övriga nämnder visar nollprognos 

eller överskott. Kommunfullmäktige uppmanade nämnderna vid 

delårsuppföljningen per mars, att vidta åtgärder/minimera underskott och 

redovisa det till delårsrapporten per augusti. De berörda nämnderna måste 

intensifiera sitt arbete med att åtgärda underskotten. 

Barn- och ungdomsnämndens prognos har försämrat prognosen till under-

skott på 12,6 miljoner kronor jämfört med 7,3 miljoner vid förra uppfölj-

ningen per mars. Underskottet återfinns inom grundskolans verksamhet med 

högre personalkostnader som huvudsaklig orsak. Förvaltningschefen har 

beslutat att omgående vidta arbete med att analysera organisationen för 

respektive skola. 

Överförmyndarnämnden prognostiserar underskott med 462 000 kronor 

vilket är en minskning sedan prognosen per mars. Orsaken är främst ändrade 

regler för statlig ersättning för ensamkommande barn.  Kostnader i samband 

med verksamhetsövergång till länsgemensam förvaltning har också uppstått. 

Kommunstyrelsen redovisar överskott med 2,7 miljoner kronor, främst inom 

de tekniska verksamheterna, kommunens medlemsavgifter, kommungemen-

samma projekt och den gemensamma administrationen. Verksamheter inom 

kultur och livsmiljö prognostiserar underskott med 1,0 miljon kronor. 

Bygg- och miljönämnden prognostiserar överskott med 3,1 miljoner kronor 

främst till följd av personalvakanser inom flera verksamheter. Det är svårt 

att rekrytera och konsultinsatser ökar främst inom plan och exploatering. 
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Socialnämnden prognostiserar överskott med 7,2 mkr, främst till följd av att 

kostnaderna för ensamkommande barn är lägre än ersättningen från 

migrationsverket. Kostnader för missbruksvård har minskat kraftigt vilket 

också bidrar till överskottet. Prognosen är förbättrad från ett underskott med 

100 000 kronor i mars. 

Vård- och omsorgsnämnden redovisar överskott med 2,5 miljoner kronor. 

De största överskotten finns inom köp av hemtjänst, köp av korttidsvård, 

dagverksamhet och köp av särskilt boende. De största underskotten 

redovisas inom den kommunala hemtjänsten och personlig assistans. 

Pensions- och upplupna lönekostnader beräknas överstiga budget med 4 

miljoner kronor. 

Exploatering och reavinster har kostat 2,6 miljoner kronor per 31 augusti 

främst till följd av ersättning till Skokloster Udde AB enligt avtal godkänt i 

kommunstyrelsen. Prognosen för året baseras på detta utfall. 

Senaste skatteintäktsprognosen daterad 2017-08-17 från Sveriges 

kommuner och landsting (SKL), visar att intäkterna väntas bli 3,0 miljoner 

kronor högre än budget. Då inkluderas välfärdsmiljarden men inte 

byggstimulansbidraget. Räntenivån för långfristiga skulder är fortfarande 

låg och ett överskott om cirka 7,8 miljoner kronor redovisas. 

Investeringar 
Investeringsbudgeten för året uppgår till 216,4 miljoner kronor inklusive 

ombudgeteringar från föregående år. Investeringsbudgeten reviderades ner 

från 348,3 miljoner kronor i samband med delårsuppföljningen i mars, 

främst för att många investeringar senarelagts. Per 31 augusti har 72,1 

miljoner kronor investerats och prognosen är att 152,1 miljoner kommer att 

investeras till årets slut. Av det förväntade överskottet på 64,3 miljoner 

kronor planeras 64,2 miljoner överföras till nästa år främst till följd av 

senarelagda investeringar. 

Inom kommunstyrelsens verksamhet föreslås omfördelning av budget inom 

investeringsramen. 

Inom exploateringsverksamheten har 63,8 miljoner kronor investerats per 31 

augusti i anläggningar för gator och VA. Prognosen är att dessa 

investeringar uppgår till 75,6 mkr vid årets slut. 

Måluppfyllelse 

Flera av nyckelindikatorerna saknar resultat vid delårsuppföljningen vilket 

gör att bedömningen av måluppfyllelsen för helåret 2017 delvis är osäker, 

framförallt inom barn- och utbildningsnämnden. För fem mål saknas data 

för flera avgörande nyckelindikatorer och en bedömning har inte kunna 

göras avseende måluppfyllnad. I övriga fall där en eller flera nyckel-
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indikatorer saknar data har bedömningar gjorts men då på en rimlig/låg nivå 

snarare än en överskattning. 

Bedömningen av måluppfyllnad vid delårsrapporteringen pekar på en 

relativt låg måluppfyllnad vid årets slut inom tre av kommunfullmäktiges 

fyra målområden. Dock visar beskrivningarna av nämndernas bedömningar 

på osäkerheter då flera nyckelindikatorer ännu inte är redovisade. En trolig 

utveckling är att ett antal av dessa kommer påverka måluppfyllnaden 

positivt och ytterligare några mål kommer att nås vid årets slut. Endast ett 

fåtal mål bedöms redan nu som ej nåbara vid årets slut. Två av dessa 

återfinns inom målområdet Kvalitativa och effektiva Håbo och handlar om 

Håbo kommun som en attraktiv arbetsgivare. Högst måluppfyllnad finns 

inom målområdet för Hållbara Håbo där fem av sju mål förväntas nås vid 

årets slut. Lägst måluppfyllnad finns inom målområdet Attraktiva Håbo där 

tre av åtta mål förväntas nås vid årets slut.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-03 § 143 

Tjänsteskrivelse 2017- 09-14 

Delårsbokslut aug 2017 

Protokoll och delårsbokslut från nämnd 

Beslutsgång 

Delårsbokslutet debatteras.  

Ordförande Ulf Winberg (M) frågar därefter om kommunfullmäktige 

bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.  

Protokollsanteckning 

Werner Schubert (S) önskar få följande antecknat till protokollet:   

När fullmäktige diskuterade årsredovisningen i april för 2016 så hade jag 

ett antal frågor till kommunstyrelsens ordförande Carina Lund och jag har 

fortfarande inte fått något svar.  

Frågorna jag ställde var gällande avvikelser och det gällde 

- Offentliga arrangemang – 175 000 

- Föreningsbidrag – 509 000 

- Och föreningslokaler – 576 000  

Hur kan det komma sig och vad beror det på. Dessa frågor blev obesvarade. 

När det gäller föreningslokalerna så har dessutom för 2017 i 

delårsbokslutet visat sig öka till – 807 000 . Flera lokaler har inte blivit 

uthyrda som planerat och då är vår undran  

Varför då?? Vi vet alla att det är lokalbrist i vår kommun och vad beror det 

här underskottet på. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33(44) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-10-30  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Fritidsgårdar visar ett underskott på – 453 000 

Och kultur och livsmiljös administration ett underskott – 141 000. 

Vi hade förväntat oss att efter de synpunkter som lämnades för 2016 så 

skulle kommunledningen vidtagit åtgärder med de ökande underskotten 

inom kultur och livsmiljö. 

Jag har också synpunkter på hanteringen av ersättningsplan för Björkvallen 

och ny plan med tältlösning. 

Vid samma fullmäktige så yrkade jag och beslutet blev att ”4,7 mkr överförs 

och ”öronmärks” till att med omedelbar verkan starta projektering av en ny 

fotbollsplan med tältlösning i samarbete med berörda föreningar”. Har 

projekteringen startat? och om ja hur långt är den kommen och hur ser 

tidsplanen ut?   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Ekonomienheten 

Samtliga nämnder 
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§ 126 Dnr 2017/00508  

Entledigande från uppdrag som revisor samt 
fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Eva Hellberg (S) från uppdrag som 

revisor.  

2. Kommunfullmäktige utser Christine Storbacka (S) till ny revisor i Eva 

Hellbergs (S) ställe.  

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. 

Då kandidat till revisorsposten saknades vid fullmäktiges sammanträde 

2017-09-25 bordlades ärendet.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse 2017-08-24 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens ordförande Fred Rydberg presenterar valberedningens 

nominering.       

______________ 

Beslutet skickas till: 

Eva Hellberg 

Vald 

Revisionen 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 
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§ 127 Dnr 2017/00602  

Entledigande från uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen, ersättare i räddningstjänsten 
Enköping/Håbo och ledamot i tekniska utskottet samt 
fyllnadsval  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Tommy Rosenkvist (M) från uppdrag 

som ersättare i kommunstyrelsen, och därmed även från uppdrag som 

ledamot i tekniska utskottet.  

2. Kommunfullmäktige entledigar Tommy Rosenkvist (M) från uppdrag 

som ersättare i Räddningstjänsten Enköping/Håbo.  

4. Kommunfullmäktige utser Jan Sundling (M) till ny ersättare i 

kommunstyrelsen i Tommy Rosenkvists (M) ställe. 

5. Kommunfullmäktige utser Roger von Valden (M). till ny ersättare i 

räddningstjänsten Enköping/Håbo i Tommy Rosenkvists (M) ställe.  

6. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att förrätta fyllnadsval 

till posten som ledamot i tekniska utskottet.  

Sammanfattning  

Tommy Rosenkvist (M) har begärt entledigande från följande uppdrag:  

- Ersättare i kommunstyrelsen 

- Ersättare i räddningstjänsten Enköping/Håbo 

- Ledamot i tekniska utskottet     

Beslutsunderlag 

Avsägelse   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens ordförande Fred Rydberg presenterar valberedningens 

nominering. 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tommy Rosenkvist (M) 

Valda 

Kommunstyrelsen 

Räddningstjänsten 

Tekniska utskottet 
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§ 128 Dnr 2017/00653  

Entledigande från uppdrag som ledamot i styrelsen för 
Håbo Marknads AB, samt fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Ariel Pardo (S) från uppdrag som 

ledamot i Håbo Marknads AB styrelse.  

2. Kommunfullmäktige entledigar Harry Lövstav (S) från uppdrag som 

ersättare i Håbo Marknads AB styrelse.  

3. Kommunfullmäktige utser Harry Lövstav till ny ledamot i Håbo 

Marknads AB styrelse i Ariel Pardos (S) ställe.    

Sammanfattning  

Ariel Pardo (S) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i 

styrelsen för Håbo Marknads AB.     

Beslutsunderlag 

Avsägelse   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens ordförande Fred Rydberg presenterar valberedningens 

nominering.     

______________ 

Beslutet skickas till: 

Ariel Pardo (S) 

Vald 

Håbo Marknads AB 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 
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§ 129 Dnr 2017/00665  

Entledigande från uppdrag som ledamot i 
samordningsförbundet Uppsala län samt fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

som ledamot i Samordningsförbundet Uppsala läns styrelse.  

2. Kommunfullmäktige utser Bertil Brifors (M) till ny ledamot i Liselotte 

Grahn Elgs (M) ställe.    

Sammanfattning  

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

ledamot i Samordningsförbundet Uppsala läns styrelse.     

Beslutsunderlag 

Avsägelse   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens ordförande Fred Rydberg presenterar valberedningens 

nominering.      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Liselotte Grahn Elg (M) 

Vald 

Samordningsförbundet Uppsala län 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 
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§ 130 Dnr 2017/00666  

Interpellation till tekniska utskottets ordförande 
Christian Nordberg (MP) om stängning av 
stationsbyggnad  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.   

Sammanfattning  

Owe Fröjd (Båp) har överlämnat en interpellation till tekniska utskottets 

ordförande Christian Nordberg (MP). Interpellanten talar om att 

stationsbyggnaden stängts då den ska rivas och att de två företag som varit 

där är uppsagda sedan årsskiftet 2016/17, samt att öppning och stängning av 

vänthallen inte fungerat som det ska sedan dess och frågar om detta är god 

ekonomisk hushållning, ett bra bemötande av företagare och bra service till 

personer som reser kollektivt. Likaså frågar interpellanten vad denna 

stängning har kostat i förlorade hyresintäkter, utökad bevakning och 

jourverksamhet.  

Christian Nordberg (MP) återkommer med svar på interpellationen vid 

kommande sammanträde.   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Christian Nordberg (MP) 
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§ 131 Dnr 2017/00668  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Låt 
ensamkommande unga bo kvar i kommunen efter att 
de fyllt 18 år 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för 

beredning.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit, där det föreslås att ensamkommande 

unga ska få bo kvar i kommunen efter att de fyllt 18 år.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 
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§ 132 Dnr 2017/00669  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Ompröva beslut 
om indraget busskort för flyktingar som fyllt 18 och 
inte fått asyl  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för 

beredning.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit, där det föreslås att flyktingar som fyllt 

18 år och inte fått asyl även fortsättningsvis ska ha möjlighet till 

kostnadsfritt busskort.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 
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§ 133 Dnr 2017/00670  

Anmälan av ny motion: Öppna café Fridegård på 
kvällar och helger 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för 

beredning.  

Sammanfattning  

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

Fridegård ska vara öppet på kvällar och helger för att ge ungdomar 

någonstans att träffas under dessa tider.  

Beslutsunderlag 

Motion      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 
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§ 134 Dnr 2017/00672  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Förbättra 
busskommunikation från Frösundavik mot Viby och 
Futurum  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för 

beredning.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit med flera alternativa lösningar för 

förbättrad busskommunikation från Frösundavik mot Viby och Futurum.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 
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§ 135 Dnr 2017/00673  

Entledigande från uppdrag som ersättare i Vård- och 
omsorgsnämnden, ledamot i Kommunfullmäktiges 
valberedning och ersättare i Kommunfullmäktige samt 
fyllnadsval och begäran om ny sammanräkning  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Ingvar Nilfjord (L) från uppdrag som 

ersättare i kommunfullmäktige. 

2. Kommunfullmäktige entledigar Ingvar Nilfjord (L) från uppdrag som 

ersättare i vård- och omsorgsnämnden. 

3. Kommunfullmäktige entledigar Ingvar Nilfjord (L) från uppdrag som 

ledamot i kommunfullmäktiges valberedning. 

4. Kommunfullmäktige hemställer hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning 

utifrån 2014 års allmänna val för att utse en ny ersättare i 

kommunfullmäktige i Ingvar Nilfjords (L) ställe.  

5. Kommunfullmäktige utser Anette Jivenius (L) till ny ersättare i vård- och 

omsorgsnämnden i Ingvar Nilfjords (L) ställe.  

6. Kommunfullmäktige utser Gunilla Alm (L) till ny ledamot i 

kommunfullmäktiges valberedning i Ingvar Nilfjords (L) ställe.    

Sammanfattning  

Ingvar Nilfjord (L) har begärt entledigande från uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktiges valberedning, ersättare i kommunfullmäktige och 

ersättare i vård- och omsorgsnämnden.      

Beslutsunderlag 

Avsägelse   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens ordförande Fred Rydberg presenterar valberedningens 

nomineringar.       

______________ 

Beslutet skickas till: 

Ingvar Nilfjord (L) 

Valda 

Länsstyrelsen 

Vård- och omsorgsnämnden  
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§ 136 Dnr 2017/00675  

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

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Jaesun Johansson (MP) från uppdrag som 

ersättare i kommunfullmäktige.  

2. Kommunfullmäktige hemställer hos Länsstyrelsen om en ny 

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

kommunfullmäktige i Jaesun Johanssons (MP) ställe.   

Sammanfattning  

Jaesun Johansson (MP) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot 

i kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Avsägelse daterad 2017-10-27   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Jaesun Johansson (MP) 

Länsstyrelsen 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

 

 


