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Tid och plats Kl. 19:00 måndagen den 12 december 2022, Övergransalen, Kommunhuset, 
Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Michael Rubbestad (SD), Ordförande 
Fredrik Anderstedt (S), 2:e vice ordförande 
Agneta Hägglund (S) 
Helene Cranser (S) 
Lars-Göran Bromander (S) 
Inger Wallin (S) 
Christer Persson (S) 
Sven Erkert (S) 
Maria Annell (S) 
Owe Fröjd (Båp) 
Sjunne Green (Båp) 
Peter Björkman (Båp) 
Helene Zeland Bodin (C) 
Per Widén (C) 
Susanna Kraftelid (HD) 
Rasmus Kraftelid (HD) 
Frida Herman (HD) 
Somir Sinha Ray (L) 
Anna Söder Rytterholm (MP) 
Stefan Häggmark (M) 
Björn Erling (M) 
Roger von Walden (M) 
Christian Nordberg (M) 
Nils-Åke Mårheden (M) 
Carl-Johan Torstenson (M) 
Anders Thonfors (M) 
Tommy Lövgren (SD) 
Zinaida Belonoshko (SD) 
Petri Piiroinen (SD) 
Paul Ohvanainen (SD) 
Daniel Rumack (SD) 
Alexander Slussnäs (SD) 
Robin Jande (V) 

Övriga närvarande  

Ersättare Jonny Ekblom (S), ersättare för Pyry Niemi (S) 
Harry Lövstav (S), ersättare för Carolina Cranser (S) 
Solweig Lundkvist (S), ersättare för Eva Staake (S) 
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Andrea Moroni (Båp), ersättare för Owe Fröjd (Båp) under § 211 
Lisbeth Bolin (C), ersättare för Helene Zeland Bodin (C) under § 211 
Rickard Dahlin (HD), ersättare för Susanna Kraftelid (HD) under § 211 
Marcus Ström (HD) 
Helén Embretsén (KD), ersättare för Fred Rydberg (KD) 
Mikaela Klaesson (KD), ersättare för Tony Klaesson (KD) 
Ralph Abrahamsson (L), ersättare för Somir Sinha Ray (L) under § 211 
Ulrika Lundblad (MP), ersättare för Anna Söder Rytterholm (MP) under § 211 
Björn Hedö (M), ersättare för Catherine Öhrqvist (M) 
Johan Fogelström (M), ersättare för Ulf Winberg (M) 
Tommy Rosenkvist (M), ersättare för Roger von Walden (M) under § 211 
Per-Arne Öhman (M), ersättare för Christian Nordberg (M) under § 211 
Max Örell (SD), ersättare för Stefan Reinerdahl (SD) 
Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), ersättare för Robin Jande (V) under § 211 

  
Tjänstemän Teresa Zetterblad, kommundirektör, Robert Jägare, kanslichef, Jessica Thorsell, 

kommunsekreterare, Linda Apelqvist, kommunsekreterare.   
 

  

Justering  
Justerare  

Tid och plats Kl. 15.30 fredagen den 16 december 2022, Övergransalen 

Justerade paragrafer 
Direktjusterade 
paragrafer 

§§ 198-209, 211-215, 218-235, 237-239 
 
§§210, 216, 217, 236 

  
Ajournering §223 21:02-21:10, §226 21:16-21:19 
  
Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Linda Apelqvist  

Ordförande 
 

  

Michael Rubbestad  
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 Jonny Ekblom § 211 
 
 
 

 

 Stefan Häggmark § 211 
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§ 198 Dnr 2022/00278  

Mötets öppnande   

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige utser Christan Nordberg (M) och Helene Cranser 
(S) till justerare av dagens protokoll. 

Kommunfullmäktige fastställer dagordningen och konstaterar att kungörelse 
skett i laga ordning.   

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige låter kontrollera närvaro och utser två justerare att 
jämte ordförande justera protokollet. Dagordningen fastställs med tillägg 
och ändringar enligt nedan.  

Tillägg 

Val till Avfall Sveriges Styrelse och revision.  

Val, nominering av ledamöter till styrelsen för Kommuninvest Ekonomisk 
förening. 

Fyllnadsval av ledamot i styrelsen för Håbohus AB för perioden 2019-2023. 

Val av lekmannarevisorer och ersättare i Håbohus AB för tiden från 
ordinarie bolagsstämma 2023 till dess att motsvarande stämma hålls 2027. 

Beslutsunderlag 
 Föreliggande dagordning.    

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet     
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§ 199 Dnr 2022/01597  

Anmälan av medborgarförslag: Betongsugga vid 
Sandstensvägen och Porfyrvägen i Skörby Skog vid 
gång-/cykelväg. 

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

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 
kommunen sätter upp betongsuggor vid en gång-/cykelväg för att förhindra 
att bilar använder vägen.    

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag   

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.    

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kansliavdelningen, Kommunledningsförvaltningen 
Hemsida 
Uppdragslista 
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§ 200 Dnr 2022/01589  

Anmälan av medborgarförslag: Bygg vackrare hus  

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

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där föredragsställaren önskar att det ska 
byggas vackrare hus.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag   

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.    

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kansliavdelningen, Kommunledningsförvaltningen 
Hemsida 
Uppdragslista 
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§ 201 Dnr 2022/01588  

Anmälan av medborgarförslag: Sätt upp belysning vid 
Draget avfarten från Stockholm till Bålsta 

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

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar att 
kommunen sätter upp belysning vid Dragetavfarten från Stockholm till 
Bålsta då den är svår att se när det är mörkt.   

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag   

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.     

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kansliavdelningen, Kommunledningsförvaltningen 
Hemsida 
Uppdragslista 
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§ 202 Dnr 2021/00412  

Medborgarförslag: Fler utegym i våra parker 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat med hänvisning 
till Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning.    

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
gällande förslag om fler utegym i våra parker. Förvaltningen föreslår att i 
pågående fleråriga projekt fortsätter sin plan där utegym ingår.   

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-10-20   

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
 
Förslagsställaren 
Kansliet  
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§ 203 Dnr 2021/00331  

Medborgarförslag: Ny lekpark i Skokloster 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat med hänvisning till 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning.     

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
gällande förslag på byggnation av lekplats i Skokloster. Förvaltningen 
ställer sig positiva till förslaget med förutsättning att överenskommelse görs 
med Slottsskogens samfällighetsförening 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-08-29   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rasmus Kraftelid (HD) yrkar bifall till motionen.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet ska anses som besvarat eller bifalla 
motionen och finner att motionen anses som besvarad. 
  
Reservation från HD.   
 

______________ 

Beslutet skickas till: 
 
 
Förslagsställaren 
Kansliet  
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§ 204 Dnr 2021/00330  

Medborgarförslag - Frisbeegolfbana i Skokloster 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat med hänvisning till 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning.  

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
gällande anläggande av frisbeegolfbana i Slottsskogen, Skokloster. 
Förvaltningen föreslår fortsatt dialog med samfälligheten om omfattningen 
av åtgärder för att kunna anlägga en bana.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-08-26   

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.    

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
 
 
Förslagsställaren 
Kansliet  
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§ 205 Dnr 2021/00260  

Medborgarförslag: Skyltning vid Lillsjövägen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslagets förslag med hänvisning till 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning.  

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
gällande nytt vägmärke, som visar att det är en gångväg, i slutet av 
Lillsjövägen i Bålsta. Skylten ska hindra biltrafik i slutet av Lillsjövägen.   

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-05-19   

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.   

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
 
 
Förslagsställaren 
Kansliet  
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§ 206 Dnr 2021/00174  

Medborgarförslag: Skatepark och Lifs i Skörby 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslagets förslag med hänvisning till 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning.     

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
angående Skatepark och möjlighet till Lifs-butik vid Balders Hage.   

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-04-14   

Förslag till beslut på sammanträdet 
 Rasmus Kraftelid (HD) yrkar på återremiss för att ge boende och 
ungdomsrådet en möjlighet att komma till tals.      

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras i dag och 
finner att ärendet ska avgöras idag.   

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.     

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
 
 
Förslagsställaren 
Kansliet  
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§ 207 Dnr 2021/00449  

Medborgarförslag: Prövning av ansvarsfrågan för de 
styrelseledamöter som ej beviljades ansvarsfrihet i 
årsredovisningen för HMAB 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till 
förvaltningens bedömning.     

Sammanfattning  
 På kommunfullmäktige den 8 november 2021 anmäldes ett 
medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att kommunfullmäktige ska 
pröva de styrelseledamöter som ej beviljats ansvarsfrihet i årsredovisningen 
för Håbo Marknads AB (HMAB) 2019. 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2020, § 114, att uppdra till 
stämmoombudet för HMAB att på bolagsstämma ej bevilja ansvarsfrihet för 
de styrelseledamöter i bolaget som deltog i beslutet, vid 
styrelsesammanträdet den 30 augusti 2019, om att ge VD en högre 
ersättning än den som stöddes av dennes anställningsavtal. Ledamöter som 
inte deltog i beslutet ska beviljas ansvarsfrihet. På HMAB:s årsstämma den 
26 oktober 2020 beslutade man i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.  

Enligt medborgarförslaget föreslås fullmäktige pröva de styrelseledamöter 
som ej beviljats ansvarsfrihet i årsredovisningen för HMAB 2019. De 
lagrumshänvisningar som görs är kommunallagen kap. 4 §10 och kap. 5 § 
25b (hänvisningarna gäller den tidigare kommunallagen). Då 
kommunfullmäktiges ansvarsfrihetsprövning gäller förtroendevalda och inte 
t ex styrelseledamöter i kommunala bolag kan inte ansvarsutkrävande ske 
enligt kommunallagen. Möjligheten som återstår är då att väcka 
skadeståndstalan enligt aktiebolagslagen (2005:551). För att en 
skadeståndstalan ska kunna väckas krävs följande: 

* Kommunfullmäktige måste ha uppdragit till stämmoombudet för HMAB 
att vid bolagsstämman ej bevilja ansvarsfrihet. 

* Bolagsstämman måste ha beslutat enligt detta (7 kap. 11 § 
aktiebolagslagen)  

* Det får inte ha gått mer än ett år från det att beslutet togs på 
bolagsstämman om att inte bevilja ansvarsfrihet till det att skadeståndstalan 
väcks (29 kap. 10 § aktiebolagslagen) 

* Bolaget i fråga måste fortfarande vara aktivt.   
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Då bolaget HMAB är likviderat (januari 2022) och det gått nästan två år 
sedan beslutet om att ej bevilja ansvarsfrihet togs av bolagsstämman saknas 
förutsättningar för bolaget att väcka en skadeståndstalan mot 
styrelseledamöterna som inte beviljades ansvarsfrihet. Det ska också för 
tydlighets skull påpekas att det redan var för sent att väcka skadeståndstalan 
räknat från det datum då medborgarförslaget anmäldes. Förvaltningen 
föreslår därför att medborgarförslaget avslås.   

Beslutsunderlag 
– Medborgarförslag 2021-11-08 

– Protokoll årsstämma HMAB 2020-10-26 m fl handlingar   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Hägglund (S), Christian Nordberg (M), Harry Lövstav (S), Tommy 
Rosenkvist (M) anmäler jäv och lämnar mötesrummet. 
 
Mötet beslutar att endast ha en vald justerare Helene Cranser (S) jämte 
ordföranden på denna punkt. 
 
Rasmus Kraftelid (HD) meddelar en protokollsanteckning om att HD avstår 
från att rösta i ärendet.  
 
Anna Söder Rytterholm (MP) meddelar en protokollsanteckning om att MP 
avstår från att rösta i ärendet.     

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.     

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
 
 
Förslagsställaren 
Kansliet  
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§ 208 Dnr 2021/00142  

Medborgarförslag: Plaskdamm 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslagets förslag med hänvisning till 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning.     

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
angående upprättande av plaskdamm i kommunen.   

Beslutsunderlag 
– Medborgarförslag 2021-04-06 

– Bild  

– Plaskdamm   

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.     

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
 
 
Förslagsställaren 
Kansliet  
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§ 209 Dnr 2021/00275  

Medborgarförslag: Miljön runt viken Aronsborg/Fånäs 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat med hänvisning till 
samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning.     

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren har synpunkter på 
miljön i viken Aronsborg/Fånäs. Medborgarförslaget utmynnar i tre 
önskemål: 

* Större och bättre gästbrygga 

* Två stycken trädäck 

* Fontän, placerad i närheten av bäcken som rinner intill viken 

Ett beslutsunderlag har inhämtats från planavdelningen av vilket följande 
framgår. Området som medborgarförslaget behandlar (dock ej Fånäs) är 
sedan tidigare på planavdelningens agenda och man kommer i närtid att ta 
fram ett förslag till planprogram för Bista verksamhetsområde. Här kommer 
man bl a att titta på förslaget om en ny och större gästbrygga.  

När det gäller förslaget om en fontän, placerad i närheten av bäcken, är detta 
direkt olämpligt av följande skäl. Bäcken är egentligen ett dike för dagvatten 
som går genom Gröna Dalen. Gröna Dalens topografiska läge gör att det är 
ett tillrinningsområde för stora delar av Bålstas dagvatten som leds genom 
bäcken ned ut i Kalmarviken/Prästfjärden. En av funktionerna med ett 
dagvattendike är att de föroreningar som dagvattnet för med sig 
sedimenteras i botten av diket under färden ned till viken. Med en fontän 
riskerar man att föroreningar inte sedimenteras i botten utan istället förs ned 
i Kalmarviken i större utsträckning än idag.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår med hänvisning till ovanstående att 
medborgarförslaget ska anses besvarat.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2022-02-28   

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.   
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______________ 

Beslutet skickas till: 
 
 
Förslagsställare 
Planavdelningen – för kännedom 
Hemsida 
Uppdragslista  
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§ 210 Dnr 2022/01479  

Revidering av reglementen - politisk organisation 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Reviderat förslag till reglemente för socialnämnden och vård- och 
omsorgsnämnden fastställs att gälla från 2023-01-01.  

2. Reviderat förslag till reglemente för nämnder i Håbo kommun fastställs 
att gälla från och med 2023-01-01. 

3. Reviderat förslag till reglemente för kommunstyrelsen fastställs att gälla 
från och med 2023-01-01.  

4. Reviderat förslag till reglemente för Krisledningsnämnden fastställs att 
gälla från 2023-01-01.  

5. Reglemente för vård- och omsorgsnämnden, fastställt 2022-11-07 § 153, 
upphör att gälla från 2023-01-01. 

6. Reglemente för socialnämnden, fastställt 2020-06-29, § 58, upphör att 
gälla från 2023-01-01. 

7. Reglemente för nämnder i Håbo kommun, fastställt 2020-04-14, § 37, 
upphör att gälla från 2023-01-01.  

8. Reglemente för kommunstyrelsen, fastställt 2021-12-13, § 178, upphör att 
gälla. från 2023-01-01. 

9. Reglemente för krisledningsnämnden, fastställt KF 2018-12-10, §174, 
upphör att gälla från 2023-01-01.  

10. Paragrafen justeras omedelbart.         

Sammanfattning  
Gruppledarna i kommunfullmäktige har inför mandatperioden 2023-2026 
analyserat den politiska organisationen. Kommunfullmäktige tar den 7 
november ställning till ett antal förslag som har blivit resultatet av dessa 
överläggningar. Kommunledningsförvaltningen föreslår ändringar i fem 
reglementen till följd av de förda diskussionerna om uppdragens omfattning 
och arbetsformer.        

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.        
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______________ 

Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder i Håbo kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
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§ 211 Dnr 2022/01480  

Revidering av arvodesregler 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige antar reviderat förslag till arvodesregler och 
reviderat förslag till uppdragsbeskrivning för kommunalråd och 
gruppledare, frånsett gruppledare utan rådspost, att gälla från 2023-01-01. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att tidigare arvodesregler, antagna 2018-12-
10, § 165, upphör att gälla från 2023-01-01. 

3. Arvodena för gruppledare utan rådspost ändras till 12 procent i grundstöd, 
samt till 2 procent i rörligt mandatstöd, och ändras i förslaget till nya 
arvodesregler. 

4. Arvodet till ordförande i valnämnden ändrats till 4 % och vice ordförande 
i valnämnden till 2 %. För ordförande och vice ordförande i valnämnden 
utgå sammanträdesarvode/förättningsarvode. 
 
5. Ökade kostnader för gruppledararvodet finansieras inom ramen för 
Kommunstyrelsens budget för att inte belasta övriga verksamheter.   

Sammanfattning  
Gruppledarna i kommunfullmäktige har inför mandatperioden 2023-2026 
gått igenom arvodesreglerna. Kommunfullmäktige har behandlat ett ärende 
där ett antal förslag till förändringar diskuterades och har uppdragit åt 
kommunstyrelsen att ta fram förslag till nödvändiga förändringar för 
fastställande i kommunfullmäktige. Efter ytterligare överläggningar mellan 
gruppledarna har ett förslag till förändringar tagits fram.      

Beslutsunderlag 
– Reviderat förslag till arvodesregler 

– Reviderad uppdragsbeskrivning för kommunalråd, oppositionsråd och 
gruppledare   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Hägglund (S), Helene Cranser (S), Christer Persson (S), Owe Fröjd 
(Båp), Michael Rubbestad (SD), Fredrik Anderstedt (S), Christian Nordberg 
(M), Anna Söder Rytterholm (MP), Owe Fröjd (Båp), Helene Zeland Bodin 
(C), Robin Jande (V), Roger von Walden (M), Somir Sinha Ray (L), 
Susanna Kraftelid (HD), Sven Erkert (S), Tommy Lövgren (SD) anmäler jäv 
och lämnar mötesrummet. 
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Lars-Göran Bromander (S) utses som ålderspresident att leda mötet. 
 
Jonny Ekblom (S) och Stefan Häggmark (M) utses som justerare för  
punkten. 
 
Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), yrkar på ett oppositionsråd med 
ersättning på 100 % där fördelningen bestäms av oppositionen, och ett 
kommunalråd på 110 %.  
 
Rasmus Kraftelid (HD), yrkar bifall till Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) 
förslag. 
 
Per Widen (C), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Yrkar 
på en redaktionell ändring där ordet oppositionsråd ska strykas i punkt 1 i 
förslag till beslut.         

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så är fallet.  

Votering begärd. 

Med 29 ja-röster och 5 nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Reservation från HD och V. 

Protokollsanteckning från Håboalliansen.  

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta att anta den 
redaktionella ändringen och finner att så är fallet.  

Omröstningsresultat 
 Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Nej-röst för att 
bifalla Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) förslag till beslut. 

Ja-röst lämnas av: Stefan Häggmark (M), Björn Erling (M), Nils-Åke 
Mårheden (M), Carl-Johan Torstensson (M), Björn Hedö (M), Anders 
Thonfors (M), Johan Fogelström (M), Tommy Rosenkvist (M), Per-Arne 
Öhman (M), Per Widen (C), Lars-Göran Bromander (S), Inger Wallin (S), 
Maria Annell (S), Zinaida Belonoshko (SD), Petri Piiroinen (SD), Paul 
Ohvanainen (SD), Daniel Rumack (SD), Alexander Slussnäs (SD), Max 
Örell (SD), Andrea Moroni (Båp), Ulrika Lundblad (MP), Solweig 
Lundkvist (S), Harry Lövstav (S), Jonny Ekblom (S), Mikaela Klaesson 
(KD), Helene Embretsen (KD), Lisbeth Bolin (C), Sjunne Green (Båp), 
Peter Björkman (Båp). 
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Nej-röst lämnas av: Rasmus Kraftelid (HD), Frida Herman (HD), Charlotta 
Bjälkebring Carlsson (V), Richard Dahlin (HD), Ralph Abrahamsson (L).   

Protokollsanteckning 
 Protokollsanteckning från Håboalliansen 
Ärende 14 revidering av arvodesregler. 

Mot bakgrund av det ekonomiska läge som vi befinner oss i med en 
ansträngd ekonomi är detta beslut inte helt självklart för Alliansen.  

Men vi vill möta oppositionens yrkande för att vi ser att genom detta så 
stärker vi demokratin i vår kommun. 

Beslutet att höja gruppledararvodet innebär att de mindre partierna ges 
möjlighet att i större utsträckning kunna vara delaktiga i möten och tillvarata 
sina intressen. 
 

Så för att stärka demokratin i Håbo kommun vill Alliansen bifalla Owe 
Fröjds yrkande på Kommunstyrelsen 2022-12-12 om höjning av 
gruppledararvode. 

     

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
 
 
Gruppledarna för samtliga partier i fullmäktige 
Löneenheten 
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§ 212 Dnr 2022/01355  

Val av kommunalråd för mandatperioden 2023-01-01- 
2026-12-31 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser Agneta Hägglund (S) på 100 % och Tommy 
Lövgren (SD) på 50 % till kommunalråd för mandatperioden 2023-01-01- 
2026-12-31.   

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-11 § 66 om politisk organisation 
för mandatperioden enligt vilken kommunen ska ha två oppositionsråd. Vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-12 § 211 beslutades att 
kommunen ska tillsätta två kommunalråd istället för oppositionsråd. 
Kommunfullmäktige har att utse detta.    

Beslutsunderlag 
-   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Anderstedt (S) nominerar Agneta Hägglund (S) till kommunalråd på 
100 %. 
Petri Piiroinen (SD) nominerar Tommy Lövgren (SD) till kommunalråd på 
50%. 
     

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt nomineringar 
och finner att så är fallet.    

______________ 

Beslutet skickas till: 
 
 
Vald 
Förtroendemannaregister 
Lönefunktionen  
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§ 213 Dnr 2022/01595  

Val av Gode män till Lantmäteriförrättning för 
mandatperioden 2023-01-01 - 2026-12-31 

Kommunfullmäktiges beslut 
 1. Kommunfullmäktige utser tre (3) stycken gode män till 
lantmäteriförrättning.  

2. Kommunfullmäktige utser Sven-Erik Svensson (C), Göran Svensson (C) 
och Sven Erkert (S) till gode män till lantmäteriförrättning för 
mandatperioden 2023-01-01- 2026-12-31.      

Sammanfattning  
Gode män utses genom val av kommunfullmäktige och väljs på en tid av 
fyra år.    

Beslutsunderlag 
  – Underlag från lantmäteriet.     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Häggmark (M) nominerar Sven-Erik Svensson (C) och Göran 
Eriksson (C) till gode män till lantmäteriförrättning. 
 
Fredrik Anderstedt (S) nominerar Sven Erkert (S) till gode man till 
lantmäteriförrättning.     

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt 
nomineringarna och finner att så är fallet.     

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
 
 
Valda 
Registrator, Lantmäteriet 
Förtroendemannaregister 
Lön 
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§ 214 Dnr 2022/01643  

Val till Avfall Sveriges Styrelse och revision 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige nominerar Tommy Rosenkvist (M) till Avfall 
Sveriges styrelse.  

2. Kommunfullmäktige nominerar Tommy Rosenkvist (M) till Avfall 
Sveriges revision.     

Sammanfattning  
Avfall Sveriges valberedning har översänt intresseförfrågan för 
nomineringar till Avfall Sveriges styrelse och revision. 

Håbo kommun ges tillfälle att nominera personer som valberedningen, efter 
sin beredning, kan föreslå till att ingå i styrelse eller revison för Avfall 
Sverige. Mandattiden för styrelseledamöter är två år och för revisorer och 
deras ersättare ett år. Val sker på avfall Sveriges årsmöte den 30-31 maj 
2023.   

Beslutsunderlag 
Angående val till Avfall Sveriges styrelse och revision, med bilaga   

Förslag till beslut på sammanträdet 
 Stefan Häggmark (M) nominerar Tommy Rosenkvist (M) i första hand som 
ledamot till Avfall Sveriges styrelse och i andra hand som ledamot till 
Avfall Sveriges revision.    

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt nomineringar 
och finner att så är fallet.     

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
 
 
Valberedningen, Avfall Sverige 
Förtroendemannaregister 
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§ 215 Dnr 2022/01672  

Val, nominering av ledamöter till styrelsen för 
Kommuninvest Ekonomisk förening 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige nominerar Catherine Öhrqvist (M) som ledamot och 
Agneta Hägglund (S) som ersättare till styrelsen för Kommuninvest 
Ekonomisk förening.   

Sammanfattning  
Valberedningen för Kommuninvest Ekonomisk förening inbjuder 
medlemmarna i föreningen att nominera en eller flera personer att väljas till 
föreningsstyrelsen. Styrelsen består för närvarande av 15 ordinarie 
ledamöter och 15 suppleanter. 

Valet av styrelseledamöter sker vid den ordinarie föreningsstämman 
torsdagen den 30 mars 2023.   

Beslutsunderlag 
Inbjudan till nominering av ledamöter till styrelsen för Kommuninvest 
Ekonomisk förening   

Förslag till beslut på sammanträdet 
 Christian Nordberg (M) nominerar Catherine Öhrqvist (M) som ledamot 
och Agneta Hägglund (S) som ersättare till styrelsen för Kommuninvest 
Ekonomisk förening.     

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt nomineringar 
och finner att så är fallet.     

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
 
 
Nominerade 
Kommuninvest Ekonomisk förening  
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§ 216 Dnr 2022/01337  

Förkortad mandatperiod för ledamöter och ersättare i 
styrelsen för Håbohus AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige förkortar mandatperioden för ledamöter och 
ersättare i styrelsen för Håbohus AB till 2022-12-31.  

2. Mandatperioden för nya ledamöter och ersättare i styrelsen för Håbohus 
AB beslutas att börja gälla 2023-01-01. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att paragrafen justeras omedelbart.  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige fattade 2022-12-05 § 176 beslut om ledamöter och 
ersättare i styrelsen för Håbohus AB. Fredrik Anderstedt (S) väcker frågan 
om mandatperiodens tid.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.    

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Håbohus AB 
Nuvarande ledamöter och ersättare i Håbohus AB 
Valda ledamöter och ersättare i Håbohus AB 
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§ 217 Dnr 2022/01663  

Fyllnadsval av ledamot i styrelsen för Håbohus AB för 
perioden 2019-2023 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Stefan Reinerdahl från uppdraget som 
styrelseledamot i Håbohus AB.  

2. Kommunfullmäktige utser Tommy Lövgren (SD) till ny styrelseledamot i 
Stefan Reinerdahl ställe. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att paragrafen justeras omedelbart.   

Sammanfattning  
Stefan Reinerdahl (SD) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot 
i styrelsen från Håbohus AB.  

Håbohus AB är ett helägt kommunalt bolag. Kommunfullmäktige ska därför 
utse samtliga styrelseledamöter i bolaget. Enligt 8 kap. 14 § 
aktiebolagslagen (2005:551) har då kommunfullmäktige också befogenhet 
att anmäla att ett visst eller samtliga uppdrag som styrelseledamot i bolaget 
ska upphöra i förtid     

Beslutsunderlag 
Avsägelse   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Petri Piiroinen (SD) nominerar Tommy Lövgren (SD)      

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.          

______________ 

Beslutet skickas till: 
Vald 
Avgående 
Håbohus AB 
Förtroendemannaregistret 
Säkerhetschef 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33(69) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-12-12  

Kommunfullmäktige    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 218 Dnr 2022/01339  

Val av lekmannarevisorer och ersättare i Håbohus AB 
för tiden från ordinarie bolagsstämma 2023 till dess att 
motsvarande stämma hålls 2027 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige utser Ann-Sofie Borg (HD) till lekmannarevisor 
(ledamot) för Håbohus AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2023 till 
dess att motsvarande stämma hålls 2027.  

2. Kommunfullmäktige utser Karl Axel Boström (M) till lekmannarevisor 
(ersättare) för Håbohus AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2023 till 
dess att motsvarande stämma hålls 2027 

Sammanfattning  
Enligt bolagsordningen för Håbohus AB ska kommunfullmäktige utse två 
(2) lekmannarevisorer för samma mandatperiod som gäller för bolagets 
styrelse.  

Beslutsunderlag 
Bolagsordning Håbohus AB (bifogas ej)  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
 
 
Håbohus AB 
Valda 
Förtroendemannaregister 
Lönefunktionen  
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§ 219 Dnr 2022/01086  

Godkännande av tilläggsavtal till Exploateringsavtal 
Viby Äng etapp E 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner tilläggsavtal ”Tillägg till Exploateringsavtal 
Viby Äng etapp E” med Bålsta Småstadsutveckling AB, 556964-0112.  

Sammanfattning  
Exploateringsavtal för Viby Äng etapp E träffades mellan kommunen och  

exploatören 2015-03-12 avseende genomförandet av detaljplan för Viby 
Äng etapp E, Läddersta 4:1 och 6:1 mfl. (plan nummer 371), laga kraft 
vunnen 2008-04-23. Detaljplanens genomförandetid är 10 år efter att 
detaljplanen vann laga kraft och har därmed gått ut.  

I detaljplanen har inte allmän plats lokalgata lagts ut för vändplan i ett av 
bostadskvarteren. Drift- och underhållsfordon saknar därmed möjlighet att 
vända. I exploateringsavtalet reglerades hantering av utbyggnad av vägdelen 
fram till dess att planändring genomförs. I samband med nu kommande 
planläggning av detaljplan för del av Broby 1:1, Viby Äng kvarter I och K 
plan nummer 388, föreslås område 4 av Viby 3:151 som omfattar 
vändplanen att ingå i planområdet och planläggas som allmän plats 
lokalgata. Ett tillägg till exploateringsavtalet föreslås därmed tecknas. 

Tilläggsavtalet upphäver stycket Avtalsservitut i § 7 Fastighetsbildning i 
exploateringsavtalet och ersätts med stycket Fastighetsreglering i tillägget. I 
stycket fastighetsreglering anges att från Håbo Viby 3:151 överförs hela 
område 4 till kommunens fastighet Håbo Viby 3:152. 

Utdrag ut förslag till detaljplan för del av Broby 1:1, Viby Äng kvarter I och 
K: 

Beslutsunderlag 
– Förslag till Tilläggsavtal ”Tillägg till Exploateringsavtal Viby Äng etapp 
E” 

Exploateringsavtal Viby Äng etapp E med Bålsta Småstadsutveckling AB, 
556964-0112, tecknat 2015-03-12 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.     
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______________ 

Beslutet skickas till: 
 
 
Projektenheten  
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§ 220 Dnr 2022/00588  

Avgift för toalett vid resecentrum 

Kommunfullmäktiges beslut 
 1. Kommunfullmäktige beslutar att toalettbesök i resecentrum 
avgiftsbeläggs. Beslutet gäller med omedelbar verkan. 

2. Kommunfullmäktige fastställer avgiften till fem (5:-) kronor 

3. Kommunfullmäktige beslutar att betalningsmetod ska vara möjlig både 
genom betalkort och med kontanter.     

Sammanfattning  
I resecentrum finns tre toaletter avsedda för besökare till fastigheten. För att 
möjliggöra att god ordning och hygien kan hållas avgiftsbeläggs besöken. 
Betalningen sker digitalt med blipp. En funktion som finns på vanligen 
förekommande bankkort. Systemet används på flera mindre och större 
besöksanläggningar och köpcentrum med goda erfarenheter.  

Beslutsunderlag 
-   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Robin Jande (V) yrkar avslag på punkt 3.     

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 
beslut i punkt 1-2 och finner att så är fallet.  
 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bifalla punkt 3 och finner 
att så är fallet.    
 

______________ 

Beslutet skickas till: 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
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§ 221 Dnr 2022/01459  

Avfallstaxa 2023 - ändringar och tillägg 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att utreda om 
höjningen av taxan är nödvändig när hushållen i kommunen redan har en 
ansträngd ekonomi.   

Sammanfattning  
Med anledning av lagändringar som skett efter att nuvarande avfallstaxa 
beslutades så föreslås nu några mindre ändringar i avfallstaxan. Även några 
förtydliganden har gjorts samt att indexreglering föreslås ske 1 ggr/år utan 
föregående beslut i ansvarig nämnd, på samma sätt som plan- och 
bygglovtaxan.  

De ändringar som föreslås är bland annat: 

- Ny text om Bygg- och rivningsavfall punkt 1.7.4 

- Borttagen text under punkt 1.9, indexuppräkning av taxan 

- Tillägg under punkt 3.2 att flerbostadshus med högst 6 lägenheter får 
använda fyrfackskärl. 

- Punkt 3.3.1 tillägg gällande extra säck 

- Ändring av begrepp och tar nu bort ”hushållsavfall”, som ändras till mat- 
och restavfall  

Alla ändringar är markerade i bilagan, Håbo Avfallstaxa 2023 med 
ändringar.    

Beslutsunderlag 
– Håbo Avfallstaxa 2023 

Håbo Avfallstaxa 2023 med markerade ändringar 

Förslag till beslut på sammanträdet 
 Björn Erling (M) yrkar på återremiss för att se om en höjning avfallstaxan 
är nödvändig med hänsyn till den rådande ansträngda ekonomin för 
hushållen i kommunen. 
 
Somir Sinha Ray (L), Rasmus Kraftelid (HD), Lars-Göran Bromander (S) 
och Tommy Lövgren (SD) yrkar bifall till Björn Erling (M) 
återremissyrkande.      
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras i dag och 
finner att ärendet ska återremitteras.    

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
 
 
Avfallsenheten 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomiavdelningen 
Kommunfullmäktige 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39(69) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-12-12  

Kommunfullmäktige    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 222 Dnr 2022/00483  

Avfallsplan 2023-2030 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till ny avfallsplan för Håbo 
kommun, inklusive bilagor och miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 
Avfallsplanen gäller från och med 1 januari 2023.  

2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till avfallsföreskrifter enligt 
bilaga. Avfallsföreskrifterna gäller från och med 1 januari 2023. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att avfallsplan för Håbo kommun, antagen 
2016-02-29, §8, upphör att gälla den 31 december 2022.  

4. Kommunfullmäktige beslutar att avfallsföreskrifter för Håbo kommun, 
antagen 2020-06-29, § 60, upphör att gälla den 31 december 2022.  

Sammanfattning  
Föreliggande förslag till ny avfallsplan har tagits fram i samverkan med 
Sigtuna, Knivsta och Upplands-Bro kommuner. Förslaget har varit utställt 
för samråd med fastighetsägare, berörda myndigheter, organisationer och 
allmänheten. Inkomna synpunkter och hantering av synpunkterna redovisas 
i bilaga 1, samrådsredogörelse.  

Förslag till nya avfallsföreskrifter innehåller endast ändringar som följer av 
ändrad lagstiftning, ändring av begreppet hushållsavfall till ”avfall under 
kommunalt ansvar” och tillägg av text om invasiva arter. Det är endast 
sådana ändringar som inte föranleder krav på utställning för samråd om 
föreskrifterna, utan förslag till föreskrifter föreslås antas utan föregående 
samråd för att få aktuella föreskrifter i förhållande till gällande lagstiftning.   

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-26 

– Förslag till ny avfallsplan 2023-2030 

– Bilaga 1 – 7 till avfallsplanen, varav bilaga 6 utgör MKB 

– Samrådsredogörelse 

– Förslag till nya föreskrifter 

Förslag till nya föreskrifter med markerade ändringar   
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
 
 
Kommunfullmäktige 
Avfallsenheten 
Samhällsbyggnadschefen 
Planeringsavdelningen 
Bygg- och miljöavdelningen 
Gata - parkavdelningen  
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§ 223 Dnr 2022/01533  

VA-taxa 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att kontrollera 
om en höjning av Va-taxan är nödvändig.   

Sammanfattning  
VA-verksamheten skall finansieras av VA-taxan. Ökade kostnader inom 
flera områden påverkar drift- och kapitalkostnader i verksamheten. VA-
taxan behöver revideras för att undvika ett ekonomiskt underskott 2023. I 
revideringen föreslås att anläggningsavgifterna höjs med 30 procent, 
brukningsavgifterna höjs med 20 procent. Vidare föreslås justeringar för att 
följa Svenskt Vattens normalförslag för kommunal VA-taxa, P120.   

Beslutsunderlag 
– Bilaga 1. Förslag till ny VA-taxa 2023 

– Bilaga 2. Redovisning av förändringar i ny VA-taxa.  

– Prislista för tilläggstjänster för Vatten och avlopp 

– Svenskt vattens taxerapport 2022. 

VA-taxa 2019   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Somir Sinha Ray (L) yrkar på återremiss för att se om en höjning av taxan är 
nödvändig.   
 
Lars-Göran Bromander (S), Rasmus Kraftelid (HD), Owe Fröjd (Båp), 
Anna Söder Rytterholm (MP), Robin Jande (V) yrkar på bifall till Somir 
Sinha Ray (L) återremissyrkande. 
 
Helene Zeland Bodin (C) och Björn Erling (M) yrkar bifall till förslag till 
beslut.  
 
Tommy Lövgren (SD) begär ajournering. 
 
Ajournering: 21:02-21:10.   

Beslutsgång 
 Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras i dag och 
finner att ärendet ska avgöras idag.  
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Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.   

Votering begärd. 

Med 21 ja-röster och 20 nej-röster finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet enligt lagen om 
minoritetsåterremiss.  

Protokollsanteckning från Håboalliansen.     

Omröstningsresultat 
 Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Nej-röst för 
återremiss. 

Ja-röst lämnas av: Stefan Häggmark (M), Björn Erling (M), Nils-Åke 
Mårheden (M), Carl-Johan Torstensson (M), Björn Hedö (M), Anders 
Thonfors (M), Johan Fogelström (M), Per Widen (C), Zinaida Belonoshko 
(SD), Petri Piiroinen (SD), Paul Ohvanainen (SD), Daniel Rumack (SD), 
Alexander Slussnäs (SD), Max Örell (SD), Mikaela Klaesson (KD), Helene 
Embretsen (KD), Lisbeth Bolin (C), Michael Rubbestad (SD), Tommy 
Lövgren (SD), Helene Zeland Bodin (C), Roger von Walden (M). 

Nej-röst lämnas av: Somir Sinha Ray (L), Agneta, Hägglund (S), Helene 
Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Lars-Göran Bromander (S), Inger 
Wallin (S), Christer Persson (S), Sven Erkert (S), Maria Annell (S), Robin 
Jande (V), Anna Söder Rytterholm (S), Susanna Kraftelid (HD), Frida 
Herman (HD), Richard Dahlin (HD), (L), Solweig Lundkvist (S), Harry 
Lövstav (S), Jonny Ekblom (S), Peter Björkman (Båp), Sjunne Green (Båp), 
Owe Fröjd (Båp).    

Protokollsanteckning 
Protokollsanteckning från Håboalliansen: 
Protokollsanteckning Ärende 22 VA-taxan 2023 

Svenskt vatten har gjort en taxerapport, den ligger med i handlingarna i 
ärendet. Där konstaterar man bland annat att taxornas nivå och utformning 
är en rejäl framtidsutmaning. 

Kriget i Ukraina har förändrat säkerhetsläget och påverkar till viss del 
arbetssättet men framförallt har alla priser gått i höjden, förseningar och 
brist på viktiga komponenter. 

Kommunalt VA finansieras av avgifter, som vi benämner taxor, inte av 
kommunalskatt. De delas upp i löpande brukningsavgifter och en 
anläggningsavgift som betalas vid inträde i VA-kollektivet. Som boende i 
Håbo kommun och ansluten till kommunalt vatten och avlopp är man en del 
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av vårt VA-kollektiv. Det betyder att man tillsammans med andra anslutna 
gemensamt äger de allmänna VA-anläggningarna.  

Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige får varken gå med vinst eller 
förlust utan ska alltid ha ett nollresultat. VA-verksamheten är en monopol 
verksamhet som styrs av självkostnadsprincipen, vilket betyder att den helt 
finansieras av anslutna kunder genom VA-taxan.  

Vår kommun har en komplicerad infrastruktur med alla dessa små 
satelitbyar runt om centralorterna och det påverkar VA-kostnaderna. 

Det här är lite bakgrund att bära med sig när vi resonerar om 
taxehöjningarna av VA-taxan. 

Det är aldrig trevligt att ta upp taxehöjningar och vi är övertygade inom 
Alliansen att man på VA-avdelningen gör allt för att inte behöva öka 
taxorna för VA-kollektivet och efter att ha läst handlingarna om 
taxehöjningarna är Alliansen är trotsallt övertygad om vi behöver höja 
taxorna för 2023. Vi ser hellre att vi höjer nu i ett förhållandevis litet steg 
om man ser vad man i Svenskt vatten förordar istället för att vi får en 
chockhöjning senare. 

Helene Zeland Bodin (C) 

Per Widén (C) 

Stefan Häggmark (M) 

Björn Erling (M) 

Roger von Waldén (M) 

Christian Nordberg (M) 

Nils-Åke Mårheden (M) 

Carl-Johan Torstensson (M) 

Anders Thonfors (M) 

Björn Hedö (M) 

Johan Fogelström (M) 

Helén Embretsén (KD) 

Mikaela Klaesson (KD) 
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______________ 

Beslutet skickas till: 
 
 
Kommunfullmäktige 
VA-avdelningen 
Samhällsbyggnadschefen 
Ekonomiavdelningen 
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§ 224 Dnr 2022/01499  

Tilläggsbudget statsbidrag "tillfälligt stöd till 
kommuner med anledning av kriget i Ukraina" 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar barn-och utbildningsnämnden 
tilläggsbudget med 400 000 kronor, endast för år 2022 avseende ökade 
kostnader med anledning av mottagande av elever från Ukraina 

2.Kommunfullmäktige finansierar tilläggsbudgeten med det ökade generella 
statsbidraget. 

Sammanfattning  
I regleringsbrev för Migrationsverket, ändringsbeslut 2022-06-02 anslag 
1:9, anges att statsbidrag ska betalas ut till kommuner för kostnader under 
2022 och 2023 som avser mottagandet av personer som har beviljats 
tillfälligt skydd i Sverige på flykt från Ukraina. Håbo kommun har tilldelats 
1,2 miljoner kronor varav 445 000 kronor avser 2022.  

Massflyktsdirektivet, som EU beslutade om i mars 2022, innebär bland 
annat att personer från Ukraina kan få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, d 
v s ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. Barn och ungdomar som har 
ansökt om eller fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd har inte 
skolplikt, men de har samma rätt till utbildning i Sverige som asylsökande 
barn och ungdomar. 

Barn- och utbildningsnämnden har 2022-10-05 §146 beslutat att ansöka om 
tilläggsbudget om 400 000 kronor för extra kostnader för berörda personer 
under 2022. 

För höstterminen finns det inom verksamheterna inskrivna barn/elever från 
Ukraina i förskola 12 barn, grundskola 22 elever och gymnasiet 1 elev. 

För verksamheten grundskola finns extra kostnader dels för en volymökning 
på 16 elever fler än budgeterat och dels för extratillägget för 
förberedelseklass för elever från Ukraina. Extratillägget för nivå 1 är 40 000 
kr per elev och år för 2 elever och för nivå 2 är det 80 000 kr per elev och år 
för 20 elever. Total extrakostnad beräknas till 1,3 miljoner kronor. 

Inga extra kostnader uppstår inom förskola och gymnasium. 
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Beslutsunderlag 
– Beslut BoU §146 2022/00213 Ansökan om statsbidrag 

– Tjänsteskrivelse, 2022-09-07, BOU 2022/00213 nr 64611 

Regleringsbrev avseende Migrationsverket 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.     

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden  
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§ 225 Dnr 2022/01285  

Informationsärende: Revisionsrapport, granskning av 
förebyggande arbete för barn och unga inom 
socialtjänsten 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen.   

Sammanfattning  
En granskningsrapport har inkommit från revisionen gällande förebyggande 
arbete för barn och unga inom socialtjänsten. Syftet med granskningen har 
varit att konstatera om kommunen har fungerande rutiner kring 
förebyggande insatser för barn och unga. Socialnämnden har yttrat sig och 
lämnat ärendet till Kommunstyrelsen och kommunrevisionen.    

Beslutsunderlag 
– Granskning av förebyggande insatser för barn och ungdomar inom 
socialtjänsten, Rapport Håbo kommun 

– Socialnämndens protokoll 2022-11-08 § 85 

Socialnämndens yttrande   

Beslutsgång 
 Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.     

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
 
 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Kommunrevisionen, för kännedom 
Kommunstyrelsen 
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§ 226 Dnr 2022/01318  

Inkallelseordning för ersättare i styrelser och nämnder, 
mandatperioden 2023-01-01- 2026-12-31 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar om följande ordning för inkallande av 
ersättare i styrelser och nämnder för mandatperioden 2023-01-01- 2026-12-
31 

För ledamot i partigrupp: 

Inträder ersättare i följande ordning:  

(M) 

(M), (KD), (C), (SD), (S), (MP), (V), (HD), (L), (Båp) 

(C) 

(C), (KD), (M), (MP), (S), (V), (L), (HD), (Båp), (SD) 

(L) 

(L), (Båp), (S), (MP), (V), (HD) 

(MP) 

(MP), (V), (S), (Båp), (L), (HD), (C), (KD), (M), (SD) 

(KD) 

(KD), (C), (M), (SD), (S), (MP), (HD), (L), (V), (Båp) 

(S) 

(S), (Båp), (MP), (L), (V), (HD) 

(V) 

(V), (S), (MP), (L), (Båp), - 

(SD) 

(SD), (KD), (M), (C), (L), (V) 

(Båp) 

(Båp), (S), (L), (HD), (V), (MP) 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 49(69) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-12-12  

Kommunfullmäktige    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

HD 

(HD), (M), (KD), (C), (L), (V), (MP)   

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige behöver fatta beslut om inkallelseordning för ersättare 
i nämnder och styrelser under mandatperioden 2023-01-01- 2026-12-31. 
Respektive parti föreslår själv sin inkallelseordning.    

Beslutsunderlag 
Partiernas förslag till inkallelseordning.    

Förslag till beslut på sammanträdet 
 Rasmus Kraftelid (HD) lämnar in en ny kallelseordning: 
(HD), (M),(KD),( C),( L),(V),(MP)  
 
Somir Sinha Ray (L) lämnar in en ny kallelseordning: 
(L), (Båp),(S),(MP), (V), (HD)    

Beslutsgång 
 Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt 
inkallelseordningarna i handlingarna med justering att de nya yrkade 
inkallelseordningarna från Rasmus Kraftelid (HD) och Somir Sinha Ray (L) 
ska gälla och finner att så är fallet.   

______________ 

Beslutet skickas till: 
 
 
Samtliga nämnder 
Kansliet   
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§ 227 Dnr 2022/01468  

Rapportering ej verkställda gynnande beslut, kvartal 2, 
år 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
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 2022. Enligt dessa lagrum ska sådan 
redovisning delges kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
– Beslut, vård- och omsorgsnämnden 2022-10-04 § 93 

Beslut Socialnämnden 2022-10-04 § 73   

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet .    

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
 
 
Vård- och omsorgsnämnden, för kännedom 
Socialnämnden, för kännedom  
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§ 228 Dnr 2022/01440  

Taxa för kontroll inom livsmedelsområdet 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige antar reviderat förslag till ny taxa för kontroll inom 
livsmedelsområdet, att gälla från den 1 januari 2023. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att taxa för kontroll inom 
livsmedelsområdet, antagen 2016-11-07 § 125 upphör att gälla den 1 januari 
2023.   

Sammanfattning  
Den 1 april 2021 trädde en ny livsmedelsavgiftsförordning i kraft som gör 
att all livsmedelskontroll senast från den 1 januari 2024 ska debiteras i 
efterhand. Miljöenheten har därför tagit fram en ny taxa för 
livsmedelskontroll som föreslås börja tillämpas 1 januari 2023.  

Taxan kommer medföra en del nya administrativa rutiner då all 
livsmedelskontroll ska övergå till att bli efterhandsdebiterad. Om 
förvaltningen inte gör någon tillsyn bir det heller ingen debitering och ingen 
intäkt. Förutsatt att resurser avsätts för den planerade kontrollen beräknas 
den nya taxan leda till något ökade intäkter för livsmedelskontrollen. 

Kostnaderna för livsmedelskontroll består till 80 % av finansiering med 
avgifter, vilken finansieras av verksamhetsutövarna och till 20 % av 
information och rådgivning, vilket finansieras av skattemedel.     

Beslutsunderlag 
– Beslut 2022-09-06 § 85, bygg- och miljönämnden. 

– Förändringstabell 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdena, KF 2016-11-07 § 125   

Beslutsgång 
 Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.   

______________ 

Beslutet skickas till: 
 
Bygg- och miljönämnden  
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§ 229 Dnr 2022/01442  

Revidering av taxa för tillstånd och tillsyn av alkohol, 
tobak och receptfria läkemedel 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige antar reviderad taxa för tillstånd och tillsyn av 
alkohol, tobak och receptfria läkemedel med tillhörande bilagor, att gälla 
från den 1 januari 2023. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att taxa för tillstånd och tillsyn för 
alkoholservering, tobaks- och folkölsförsäljning samt vissa receptfria 
läkemedel, antagen KF 2019-06-17 § 93, upphör att gälla den 1 januari 
2023.   

Sammanfattning  
Taxan för tillstånd och tillsyn av alkohol, tobak och receptfria läkemedel 
togs fram av Socialnämnden 2019 och fortsatte användas av Bygg- och 
miljönämnden då tillsynsansvaret flyttades dit år 2020. Taxan har nu 
reviderats för att förtydliga vilka avgifter som tas ut samt för att en ny 
lagstiftning om tobaksfria nikotinprodukter börjat gälla 2022.  

I revideringen har taxan ändrats från att utgå från fasta belopp som räknas 
fram genom procentsatser av gällande prisbasbelopp, till att baseras på 
timavgifter för handläggning av ärenden. Detta medför att de fasta 
avgifterna för handläggning av ärenden förändrats något, både uppåt men 
även nedåt. Förändringarna i den föreslagna taxan redovisas i en 
förändringstabell. 

De föreslagna förändringarna är kostnadsneutrala. Syftet är att förtydliga 
taxan, och inte att öka intäkterna.   

Beslutsunderlag 
– Taxa för tillstånd och tillsyn för alkoholservering, tobaks- och 
folkölsförsäljning samt vissa receptfria läkemedel, antagen KF 2019-06-17 
§ 93 

– Förändringstabell 

Bygg- och miljönämndens beslut 2022-09-06 § 85   

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.     
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______________ 

Beslutet skickas till: 
 
 
Bygg- och miljönämnden  
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§ 230 Dnr 2022/01305  

Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag 
och motioner, 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen.   

Sammanfattning  
Motioner och medborgarförslag bör, enligt Kommunallagen, beredas så att 
fullmäktige kan fatta beslut i ärendet inom ett år från det att motionen eller 
medborgarförslaget väcktes. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska 
de motioner och medborgarförslag som ännu ej beretts färdigt redovisas en 
gång per år till kommunfullmäktige. 

Ej färdigberedda motioner och medborgarförslag bifogas ärendet i form av 
lista.   

Beslutsunderlag 
– Förteckning, ej färdigberedda motioner 2022 

Förteckning, ej färdigberedda medborgarförslag 2022   

Beslutsgång 
 Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.     

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
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§ 231 Dnr 2022/01011  

Motion: Kameraövervakning på offentliga platser  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag och ger 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda vilka brottsutsatta platser 
som finns.  

Sammanfattning  
En motion har inkommit från Bålstapartiet med förslag om att: 

* Kommunen undersöker de lagliga möjligheterna för offentlig 
kameraövervakning på offentligt utsatta platser inom kommunen 

Kommunen efter detta återkommer till kommunfullmäktige för beslut på 
förslag om platser och finansiering i samband med motionssvaret.        

Beslutsunderlag 
Motion 2022-06-11 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.     

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
 
 
Säkerhetschef 
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§ 232 Dnr 2022/00307  

Motion: Vikingaby 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen.    

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna inkom i februari 2022 med en motion där man yrkade 
att Håbo kommun ska finna lämplig plats för anläggning och återskapandet 
av en mindre vikingaby med djur och hus i tidstypisk arkitektur med fokus 
på det lokala kultur och vikingaarvet. 

Ärendet har remitterats till kultur- och fritidsnämnden. Nämnden hänvisar 
till den utredning av kulturarvsansvaret som har getts i uppdrag till 
samhällsbyggnadsförvaltningens (KS 2022-02-07 §14) och att motionen bör 
hanteras inom ramen för denna utredning.  

Motionen innehåller ett konkret förslag som inte kan genomföras utan en 
dialog mellan flera förvaltningar. En vikingaby i enlighet med motionen 
med till exempel djur kräver personal för skötsel av djuren. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig dock positiva till att beakta 
frågan om en vikingaby, eller liknande kulturmiljö, i utredningen om 
kulturarvsansvaret. Håbo kommun har en rik och varierad kulturmiljö med 
åtskilliga spår i naturen efter tidigare generationers aktiviteter. Fokus på det 
lokala kultur- och vikingaarvet kan behandlas inom pågående uppdrag.     

Beslutsunderlag 
– Motion 2022-02-28 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-06-14 §46   

Beslutsgång 
 Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.     

______________ 

Beslutet skickas till: 
 
 
Motionären 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kultur- och fritidsnämnden  
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§ 233 Dnr 2022/00305  

Motion: Hembygdsgård 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska återremitteras för en 
redogörelse över varför motionen anses som besvarad och ge svar på det 
som motionären har yrkat.   

Sammanfattning  
Sverigedemokraternas lade i november 2021 en motion om att placera en 
hembygdsgård vid området Lillsjön som skulle kompletteras med ett 
friluftsmuseum med syftet att lyfta kommunens kulturarv.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår att frågan bör kompletteras med den 
pågående kulturmiljöutredningen och att motionen i den meningen bifalls. 

Beslutsunderlag 
– Beslut 202200078-KFN- § 47 

Motion: Hembygdsgård Lillsjön   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christer Persson (S) återremissyrkande för att få redogjort vad som gör att 
förslaget anses som besvarat. 
  
Tommy Lövgren (SD) yrkar bifall till motionen i sin helhet.  
 
Owe Fröjd (Båp) återremissyrkande för att få svar på det motionären har 
yrkat.  
 
Anna Söder Rytterholm (MP) yrkar bifall till punkt 3.    

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras i dag och 
finner att ärendet ska avgöras idag.  

Votering begärd. 

Med 24 ja-röster och 17 nej-röster finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med stöd av lagen om 
minoritetsåterremiss. 
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Omröstningsresultat 
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. Nej-röst för återremiss. 

Ja-röst lämnas av: Stefan Häggmark (M), Björn Erling (M), Nils-Åke 
Mårheden (M), Carl-Johan Torstensson (M), Björn Hedö (M), Anders 
Thonfors (M), Johan Fogelström (M), Per Widen (C), Zinaida Belonoshko 
(SD), Petri Piiroinen (SD), Paul Ohvanainen (SD), Daniel Rumack (SD), 
Alexander Slussnäs (SD), Max Örell (SD), Mikaela Klaesson (KD), Helene 
Embretsen (KD), Lisbeth Bolin (C), Michael Rubbestad (SD), Tommy 
Lövgren (SD), Helene Zeland Bodin (C), Roger von Walden (M), Susanna 
Kraftelid (HD), Frida Herman (HD), Rasmus Kraftelid (HD). 

Nej-röst lämnas av: Somir Sinha Ray (L), Agneta, Hägglund (S), Helene 
Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Lars-Göran Bromander (S), Inger 
Wallin (S), Christer Persson (S), Sven Erkert (S), Maria Annell (S), Robin 
Jande (V), Anna Söder Rytterholm (S), Solweig Lundkvist (S), Harry 
Lövstav (S), Jonny Ekblom (S), Peter Björkman (Båp), Sjunne Green (Båp), 
Owe Fröjd (Båp)      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
 
Motionären 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kultur- och fritidsnämnden  
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§ 234 Dnr 2021/00238  

Motion: Bevara och rusta upp "Villa Lydia" 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till 
samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning.   

Sammanfattning  
 Sverigedemokraterna i Håbo har lämnat in en motion med förslag om att 
bevara och rusta upp ”Villa Lydia”. Man menar att byggnaden är en av få 
byggnader som finns kvar av den tidiga egnahemsbebyggelsen i Bålstas 
äldre delar och motionen utmynnar i följande att-satser: 

* Att Håbo kommun skyndsamt utreder möjlighet att tillskjuta de 
ekonomiska medel som behövs för att restaurera och bevara ”Villa Lydia” 
(Bålsta 1:614) 

* Att Håbo kommun efter avslutad utredning tillskjuter nödvändiga medel 
för att restaurera och bevara ”Villa Lydia” (Bålsta 1:614) 

* Att Håbo kommun kulturmärker ”Villa Lydia” (Bålsta 1:614) som ett 
byggnadsminne enligt Plan- och bygglagen (PBL) 8 kap. 13 § 

* Att Håbo kommun i anslutning till fastigheten uppför en informationsskylt 
som berättar om ”Villa Lydias” historia 

År 1999 blev Håbo kommun genom ett markbyte med Banverket ägare till 
del av fastigheten Bålsta 1:614 med tillhörande byggnad kallad ”Villa 
Lydia”. Villan, som byggdes 1933, användes ursprungligen som 
fritidsbostad men har senare brukats som helårsbostad. För förvaltning och 
uthyrning har sedan 1990-talet föreningen Lilla Hagalunds Vänner svarat. 

I juli 2019 upptäcktes äkta hussvamp i byggnaden. Orsaken var enligt PDE 
Konsult AB läckage från taket. Kommunens fastighetsavdelning fick i 
uppdrag att verka för rivning av villan och rivningslov söktes både 2020 och 
2021. Det uppmärksammades dock att byggnaden i detaljplanen antagen 
2005 försetts med skyddsbestämmelsen q, dvs rivningsförbud.  

Till kommunstyrelsens sammanträde 2022-05-30, § 163, skrevs ärendet 
fram med förslag till beslut att motionen skulle avslås. Kommunstyrelsen 
valde i stället att återremittera ärendet för att bl a inhämta en offert för att 
därigenom få en bra kostnadsbild för en renovering av fastigheten. Inför 
ärendets fortsatta politiska behandling har nya underlag tillkommit. Det rör 
sig bl a om kostnadsuppskattning för rivning och sanering, 
kostnadsuppskattning för renovering samt fuktstatusbesiktning med 
åtgärdsförslag.   
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Fuktstatusbesiktningen konstaterar flera allvarliga skador, bl a rötskador och 
hussvamp. Kostnaden för att renovera fastigheten är flera gånger högre än 
motsvarande kostnad för rivning och sanering. Detta därför att både 
nybyggnadskrav och tillgänglighetskrav i boverkets byggregler måste 
beaktas. Mycket talar därför för att fastigheten rivs och motionen därför 
föreslås avslås. Det är också samhällsbyggnadsförvaltningens inställning att 
fastigheten bör rivas. För att en rivning ska vara möjlig måste dock 
fullmäktige upphäva det beslut om rivningsförbud som man tidigare tagit:    

Beslutsunderlag 
– Motion 2021-05-10 

– Kostnadsuppskattning rivning och sanering – Polygon 

– Kostnadsuppskattning bygg-renovering – Öhmans bygg 

– Fuktstatusbesiktning med åtgärdsförslag – Polygon 

– Bilaga 1 mikrobiell analys 

– Bilaga 2 rötskadeanalys 

Tjänsteskrivelse 2022-04-21   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Anderstedt (S) tar över som ordförande i ärendet.  

Björn Erling (M) yrkar bifall till förslag till beslut.   

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
 
 
Förslagsställare 
Samhällsbyggnadsförvaltningen – för kännedom 
Hemsida 
Uppdragslista  
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§ 235 Dnr 2022/01008  

Motion: Flexibelt sport- och höstlov 

Kommunfullmäktiges beslut 
. Kommunfullmäktige anser motionen som besvarad   

Sammanfattning  
Bålstapartiet inkom den 13 juni 2022 med motionen: Flexibelt sport- och 
höstlov med förslaget: ”Att Håbo kommun inför valfrihet för elever och 
föräldrar, att själva välja tid för sina sport och höstlov”. Motionen 
remitterades till kultur- och fritidsnämnden samt barn- och 
utbildningsnämnden som båda föreslår att motionen bör avslås.  

Beslutsunderlag 
– Motion Flexibelt sport- och höstlov 2022-06-13 

– Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-10-04 § 59 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2022-10-05 § 150   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till motionen.  
Carl-Johan Torstensson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.       

Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om motionen ska anses som 
besvarad och finner att så är fallet. 

Votering begärd. 

Med 26 ja-röster, 3 nej-röster och 12 som avstår finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Reservation (Båp) 
     

Omröstningsresultat 
 Ja-röst för att ärendet ska anses som besvarad. Nej-röst för bifall till 
motionen. 

Ja-röst lämnas av: Stefan Häggmark (M), Björn Erling (M), Nils-Åke 
Mårheden (M), Carl-Johan Torstensson (M), Björn Hedö (M), Christian 
Nordberg (M), Anders Thonfors (M), Johan Fogelström (M), Per Widen 
(C), Zinaida Belonoshko (SD), Petri Piiroinen (SD), Paul Ohvanainen (SD), 
Daniel Rumack (SD), Alexander Slussnäs (SD), Max Örell (SD), Mikaela 
Klaesson (KD), Helene Embretsen (KD), Michael Rubbestad (SD), Tommy 
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Lövgren (SD), Helene Zeland Bodin (C), Roger von Walden (M), Susanna 
Kraftelid (HD), Frida Herman (HD), Rasmus Kraftelid (HD), Anna Söder 
Rytterholm (MP), Robin Jande (V). 

Nej-röst lämnas av: Peter Björkman (Båp), Sjunne Green (Båp), Owe Fröjd 
(Båp) 

Avstår: Somir Sinha Ray (L), Agneta, Hägglund (S), Helene Cranser (S), 
Fredrik Anderstedt (S), Lars-Göran Bromander (S), Inger Wallin (S), 
Christer Persson (S), Sven Erkert (S), Maria Annell (S), Solweig Lundkvist 
(S), Harry Lövstav (S), Jonny Ekblom (S)    

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
 
 
Motionären 
Kultur- och fritidsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 236 Dnr 2022/01003  

Motion: Anropsstyrd kollektivtrafik  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att paragrafen justeras omedelbart    

Sammanfattning  
En motion har inkommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen med följande 
förslag:  

Kommunen tar en politisk kontakt med Regionens politiker och påtalar vårt 
önskemål om anropstyrd kollektivtrafik i Krägga och Skokloster, detta i 
syfte att åstadkomma denna bättre lösning.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning i följande förslag är att en 
politisk kontakt och diskussion kan hållas med Region Uppsala med driv 
och initiativ från politikens sida.     

Beslutsunderlag 
Motion anropsstyrd kollektivtrafik 2022-06-09. KS 2022/01003 nr 110162   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp), Lars-Göran Bromander (S) och Björn Erling (M) yrkar 
bifall till motionen.  

Rasmus Kraftelid (HD) yrkar avslag på motionen.  

Robin Jande (V) yrkar på direktjustering av ärendet.       

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta att bifalla motionen 
och finner att så är fallet.  

Reservation från Håbodemokraterna.         

______________ 

Beslutet skickas till: 
Planeringsavdelningen 
Region Uppsala 
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 Sammanträdesdatum  
 2022-12-12  

Kommunfullmäktige    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 237 Dnr 2020/00242  

Motion: Gestaltningsplan 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att utreda och 
bereda båda motionerna och återkomma med enskilda förslag till beslut i 
båda lagda motioner.  

Sammanfattning  
På kommunfullmäktige den 29 juni 2020 anmäldes en motion från Owe 
Fröjd (Båp). I motionen föreslås framtagande av en gestaltningsplan för 
Bålsta tätort och det talas bland annat om att det nu ska vara ”mindre 
småstad och stationssamhälle som bör gälla framöver.” 

Motionen utmynnar i följande att-satser: 

* Besluta om framtagande av en gestaltningsplan för Bålsta tätort enligt 
ovan 

* Att förslaget till gestaltningsplan tas fram i samarbete med samtliga 
gruppledare i Håbo kommun, och med en bred förankring hos Håbos 
medborgare 

* Att den framtagna planen fastställs av kommunfullmäktige, samt 
implementeras i nu gällande styrdokument 

På grund av pandemi och personalsituation kom motionens beredning att 
försenas. När beredningen återupptogs skrevs förslag till beslut fram som 
dock blev återremitterat i kommunstyrelsens arbetsutskott.  

I juni 2022 väckte Bålstapartiet en ny motion med snarlikt innehåll. I denna 
motion hänvisar man i stor utsträckning till innehållet i den tidigare 
motionen och man föreslår fortfarande att en gestaltningsplan ska tas fram. 
Denna motion har beretts och förslag till beslut skrivits fram. Ärendet 
behandlades på kommunstyrelsens möte den 24 oktober, § 291.  

Mot bakgrund av att beredningen av den tidigare motionen blev starkt 
försenad och att den senare motionen nu varit uppe för politisk behandling 
föreslår därför kommunledningsförvaltningen att beredningen av den äldre, 
tidigare motionen nu ska anses avslutad.  

Beslutsunderlag 
Motion 2020-06-29   
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar på återremiss till kommunstyrelsen för att utreda och 
bereda båda motionerna och återkomma med enskilda förslag till beslut i 
båda dessa motioner.  
 
Rasmus Kraftelid (HD) yrkar bifall till Owe Fröjd (Båp) återremissyrkande.  
 
Björn Erling (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.      

Beslutsgång 
 Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras i dag och 
finner att ärendet ska avgöras idag.  

Votering begärd. 

Med 15 ja-röster, 26 nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutar att ärendet ska majoritets återremitteras.   

Omröstningsresultat 
 Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. Nej-röst för återremiss.. 

Ja-röst lämnas av: Stefan Häggmark (M), Björn Erling (M), Nils-Åke 
Mårheden (M), Christian Nordberg (M), Carl-Johan Torstensson (M), Björn 
Hedö (M), Anders Thonfors (M), Johan Fogelström (M), Per Widen (C), 
Mikaela Klaesson (KD), Helene Embretsen (KD), Helene Zeland Bodin (C), 
Roger von Walden (M), Anna Söder Rytterholm (MP), Robin Jande (V). 

Nej-röst lämnas av: Somir Sinha Ray (L), Agneta, Hägglund (S), Helene 
Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Lars-Göran Bromander (S), Inger 
Wallin (S), Christer Persson (S), Sven Erkert (S), Maria Annell (S), Solweig 
Lundkvist (S), Harry Lövstav (S), Jonny Ekblom (S), Peter Björkman (Båp), 
Sjunne Green (Båp), Owe Fröjd (Båp), Michael Rubbestad (SD), Tommy 
Lövgren (SD), Zinaida Belonoshko (SD), Petri Piiroinen (SD), Paul 
Ohvanainen (SD), Daniel Rumack (SD), Alexander Slussnäs (SD), Max 
Örell (SD), Susanna Kraftelid (HD), Frida Herman (HD), Rasmus Kraftelid 
(HD).    

_____________ 

Beslutet skickas till: 
 
 
Förslagsställare 
Stadsarkitekt – för kännedom 
Uppdragslista 
Hemsida  
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§ 238 Dnr 2022/01006  

Motion: Enklare och snabbare bygglov 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag.     

Sammanfattning  
Bålstapartiet inkom den13 juni med motionen ”enklare och snabbare 
bygglov”. Motionen remitterades till bygg- och miljönämnden vilka har 
yttrat sig och bedömer att motionen bör avslås i sin helhet.    

Beslutsunderlag 
– Motion enklare och snabbare bygglov 2022-06-13 

– Bygg- och miljönämndens beslut 2022-10-04 §96 

Bygg- och miljöförvaltningens yttrande   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rasmus Kraftelid (HD) meddelar en protokollsanteckning att HD avstår från 
att rösta i ärendet.      

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.     

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
 
 
 
Motionären 
Bygg- och miljönämnden  
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§ 239 Dnr 2022/01616  

Interpellation till Håbohus Ordförande 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen anses besvarad.  

Sammanfattning  
Fredrik Anderstedt (S) ställer en interpellation till Håbohus ordförande 
Christian Nordberg (M). Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-05 att 
interpellationen får ställas.       

Beslutsunderlag 
Interpellation   

Beslutsgång 
 Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anse interpellationen 
besvarad och finner att så är fallet.       
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