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Liselotte Grahn Elg (M) § 165 jäv 

Jan Sundling (M) 

Ulf Winberg (M) 

Nils-Åke Mårheden (M) 

Bo Johnson (M) 

Björn Hedö (M) 

Leif Zetterberg (C) 

Per Widén (C) 

Helene Zeland Bodin (C) 

Anette Erling Jivenius (L) 

Fred Rydberg (KD) 

Agneta Hägglund (S) § 165 jäv 

Helene Cranser (S) 

Fredrik Anderstedt (S) 

Begonia Randhav (S) 

Lars-Göran Bromander (S) 

Inger Wallin (S) 

Sven Erkert (S) 

Eva Staake (S) 

Sven-Olov Dväring (S) 
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Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) 

Robin Jande (V) 

Marie Nordberg (MP) 

Michael Rubbestad (SD) 

Anders Ekelöf (SD) 

Ann-Sofi Borg (SD) 

Thomas Moore (SD) 

Robert Kohlström (SD) 

Carol Lundahl Moore (SD) 

Tiina Fransson (SD) 

Sjunne Green (Båp) 

Peter Björkman (Båp)  

Per-Arne Öhman (M)  

Roger von Walden (M) 

Gunilla Alm (L)  

Anna Larsson (S)  

Erik Nylén (SD) 

Övriga närvarande  

Ersättare Björn Fredriksson (M) § 165 beslutande ledamot 

Peter Kilger (M) 

Bertil Brifors (M) 

Lisbeth Bolin (C) 
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Roger Norin (L) 

Helén Embretsén (KD) 

Sven Rosendahl (KD) 

Antonio Lopez (S) § 165 beslutande ledamot 

Shiva Samadi (S) 

Jonny Ekblom (S) 

Maria  Kolak Lundeqvist (V) 

Christian Nordberg (MP) 

Sabine Noresson (MP) 

Linnéa Leinonen (SD) 

Kristian Leinonen (SD) 

  

Tjänstemän Tobias Arvidsson, kommundirektör  

Clara Thorgren, kommunsekreterare   

  

Justering  

Justerare Per-Arne Öhman, Helene Cranser 

Tid och plats Kl. 18:00 torsdagen den 13 december 2018, Övergransalen 

Justerade paragrafer §§ 161-192 

  

Ajournering 20:18-20:28, § 165 

  

Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Clara Thorgren   

Ordförande 
 

  

Björn Erling  

Justerare 
 

 

Per-Arne Öhman 
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§ 161 Dnr 64643  

Mötets öppnande 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser Per-Arne Öhman (M) och Helene Cranser (S) 

till justerare av dagens protokoll. Justering äger rum torsdagen den 13 

december kl. 18.00 i kommunhuset. 

2. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande dagordning med följande 

tillägg och konstaterar att kungörelse skett i laga ordning.   

- Motion: Förändrad struktur för kommunal äldreomsorg 

- Motion: Kommunal folkomröstning om Vidablick 

- Motion: Regelverk för arkitektoniskt formspråk 

- Motion: Åtgärda Aronsborgs båtplats 

- Entledigande från uppdrag som ledamot i vård- och omsorgsnämnden samt 

fyllnadsval 

- Entledigande från uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden samt 

fyllnadsval   

- Interpellation från Michael Rubbetad (SD)  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige förrättar upprop och utser två justerare att jämte 

ordförande justera dagens protokoll. Dagordningen fastställs med tillägg för 

sju ärenden och fullmäktige konstaterar att kungörelse skett i laga ordning.  
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§ 162 Dnr 2018/00875  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Trafikljus vid 
Stockholmsvägen 34 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning.   

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att ett 

trafikljus ska placeras vid övergångsstället vid Stockholmsvägen 34.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag   

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansli 
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§ 163 Dnr 2018/00348  

Svar på motion: Håll Håbo rent 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag. 

2. Kommunfullmäktige gör ett tillägg i Håbo kommuns avfallstaxa, i texten 

till grundavgift för flerbostadshus, enligt bilaga 1. Den nya taxan gäller från 

1 januari 2019.  

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna, Robert Kohlström, har inkommit med en motion där 

det föreslås att personer med permanent boende och med sin 

folkbokföringsadress på campingplatser inom kommunen i likhet med 

övriga invånare ges möjligheten att kvittera ut ett personligt passerkort per 

uppställningsplats till återvinningscentralen.  

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och avfallsenheten 

tillstyrker motionen. För att göra förslaget möjligt behöver ett tillägg göras i 

grundavgiften i avfallstaxan. Det är grundavgifterna som finansierar 

kostnaden för kommunens återvinningscentral och det finns i nuläget inte 

någon grundavgift som är tillämpbar för boende på camping. Tillägget i 

avfallstaxan föreslås gälla permanent boende på camping och liknande 

boende. Tillägget innebär att de som är permanent boende på camping eller 

liknande boende, betalar samma grundavgift som boende i flerfamiljshus. I 

nuläget är grundavgiften för boende i flerfamiljshus 1060 kr/hushåll/år. 

Det är fortfarande fastighetsägaren som är betalningsansvarig och även den 

som sköter distributionen av passerkort till sina hyresgäster.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2018-11-26 § 223 

Protokollsutdrag KSAU 2018-11-13 

Tjänsteskrivelse 2018-09-19 

Motion 2018-05-04 

Bilaga 1, Förslag till tillägg i Håbo kommuns avfallstaxa 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Robert Kohlström (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Avfallsenheten, kansli 
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§ 164 Dnr 2015/00321  

Antagande - Detaljplan för Skogsbrynets förskola, 
Eneby 1:55 och 1:61 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till detaljplan för 

Skogsbrynets förskola, Eneby 1:55 och 1:61, enligt 5 kap. 27 § Plan- och 

bygglagen (PBL 2010:900)  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen fattade 68 § 2016-04-11 beslut om både uppdrag och 

samråd för detaljplan för Skogsbrynets förskola 

Planförslaget syftar till att möjliggöra en utbyggnad av dagens förskola. 

Förslaget var ute på samråd under mars och april 2018 samt på granskning 

under september och oktober 2018. Endast Lantmäteriet inkom med 

synpunkter. Efter samrådet justerades förslaget något för att tydliggöra 

åtskillnaden av förskolan och ytan för vägunderhåll samt för att möjliggöra 

annan skolverksamhet än förskola. 

Efter gransknings har inte förslaget ändrats. Därför föreslås förslaget till 

detaljplan nu antas.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2018-11-26 § 219 

Protokollsutdrag KSAU 2018-11-13 § 176 

Tjänsteskrivelse 2018-10-18 

Plankarta Antagande 

Planbeskrivning Antagande 

Samrådsredogörelse 

Granskningsutlåtande 

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsenheten 

Fastighetsenheten  
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§ 165 Dnr 2018/00783  

Inrättande av oppositionsråd samt korrigering av 
arvodesregler inför mandatperioden 2018-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar med upphävande av beslut (KF 2018-06-11 

§ 66 punkt 4) att inrätta en funktion som kommunalråd (tillika 

kommunstyrelsens ordförande) och två oppositionsråd. 

2. Kommunfullmäktige beslutar revidera arvodesreglerna från och med 

2019-01-01 enligt följande:  

Kommunstyrelsens ordförande: 110 % av inkomstbasbeloppet 

Oppositionsråd 1: 100 % av inkomstbasbeloppet 

Oppositionsråd 2: 50 % av inkomstbasbeloppet 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka budget 2019 för kommunstyrelsen 

om 761 tkr och att finansieringen sker genom att kommunens budgeterade 

resultat minskas med 761 tkr 

3. Att under mandatperioden se över arvoderingen för att bättre tillgodose 

partier och partigrupper inför kommande val samt inför ett fast arvode för 

vice ordförandeposterna.  

Sammanfattning  

Inför den nya mandatperioden har det blivit klart att genom valteknisk 

samverkan finns i Håbo kommun tre grupper i kommunfullmäktige, med 17 

respektive 16 och 8 mandat. För att göra det möjligt för dessa grupper att 

aktivt följa och delta i beredningen av viktiga processer i det kommunala 

arbetet inrättas från årsskiftet ytterligare ett oppositionsråd, samtidigt som 

ersättningen för de två övriga råden justeras. De partier som kommer att 

inneha kommunalråd/oppositionsrådsposterna erhåller inget 

gruppledararvode. Innehavarna av respektive rådspost nomineras av 

respektive partigrupp/valsamverkande grupp och utses formellt av 

kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2018-11-26 § 231 

Protokollsutdrag KSAU 2018-11-13 

Skrivelse 2018-10-12 

Arvodesreglering - Ekonomisk uträkning 

 

Anmälan om jäv 
Agneta Hägglund (S) och Liselotte Grahn Elg (M) anmäler jäv och deltar 

inte i hanteringen av ärendet eller beslutet. Björn Fredriksson (M) och 

Antonio Lopez (S) tjänstgör som ledamöter.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(50) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-12-10  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Leif Zetterberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Fredrik Anderstedt (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till attsats 

ett och två. Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till attsats tre.  

Fredrik Anderstedt (S) yrkar att kommunalrådet skall arvoderas 110 % av 

inkomstbasbeloppet samt att oppositionsrådet skall arvoderas 100 % av 

inkomstbasbeloppet. Kommunfullmäktige beslutar att utöka budget 2019 för 

kommunstyrelsen om 313 tkr och att finansieringen sker genom att 

kommunens budgeterade resultat minskas med 313 tkr.  

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens 

förslag till attsats ett och två. Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

attsats tre.  

Anette Erling Jivenius (L) yrkar bifall till Fredrik Anderstedts (S) yrkanden. 

Marie Nordberg (MP) yrkar bifall till Fredrik Anderstedts (S) yrkanden. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar på återremiss till arbetsgruppen för framtagande av 

ett förslag där samtliga partier får vara delaktiga, med motiveringen: Då 

förslaget inte överensstämmer med gällande arbetsordning, samt att 

arbetsgruppen för arvodering, för kommande mandatperiod, som 

Kommunstyrelsen tillsatt på uppdrag av Kommunfullmäktige, inte varit 

delaktiga i framtagande av detta förslag. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar i andrahand att förslaget avslås i sin helhet. 

Michael Rubbestad (SD) yrkar: 

1. Att kommunfullmäktige beslutar med upphävande av beslut (KF 2018-

06-11 § 66 punkt 4) att inrätta en funktion som kommunalråd (tillika 

kommunstyrelsens ordförande) och två oppositionsråd. 

2. Kommunfullmäktige beslutar revidera arvodesreglerna från och med 

2019-01-01 enligt följande: Kommunstyrelsens ordförande: 110 % av 

inkomstbasbeloppet. Oppositionsråd 1: 60 % av inkomstbasbeloppet. 

Oppositionsråd 2: 40 % av inkomstbasbeloppet. 

Michael Rubbestad (SD) yrkar i andrahand bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut.  

Robin Jande (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsgång 1 

Ordförande frågar om fullmäktige avser avgöra ärendet idag eller att 

återremittera det. Ordförande finner att ärendet ska avgöras idag.  
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Votering är begärd och ska genomföras.  

Ordförande fastställer voteringsordningen enligt följande: Ja-röst för 

återremiss, Nej-röst för att avgöras idag. 

Omröstningsresultat 1 

Nej-röst: Björn Fredriksson (M), Björn Erling (M), Jan Sundling (M), Ulf 

Winberg (M), Christofer Bonde (M), Per-Arne Öhman (M), Nils-Åke 

Mårheden (M), Roger Von Walden (M), Bo Johnsson (M), Björn Hedö (M), 

Leif Zetterberg (C), Per Widén (C), Helen Zeland Bodin (C), Anette Erling 

Jivenius (L), Gunilla Alm (L), Fred Rydberg (KD), Marie Nordberg (MP), 

Antonio Lopez (S), Anna Larsson (S), Helene Cranser (S), Fredrik 

Anderstedt (S), Begonia Randhav (S), Lars-Göran Bromander (S), Inger 

Wallin (S) Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Sven-Olov Dväring (S), Maria 

Annell (S), Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Robin Jande (V), Michael 

Rubbetsad (SD), Anders Ekelöf (SD), Ann-Sofi Borg (SD), Thomas Moore 

(SD), Robert Kohlström (SD), Carol Lundahl Moore (SD), Erik Nylén (SD), 

Tiina Fransson (SD) 

Ja-röst: Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman (Båp) 

Ordförande finner att ärendet ska avgöras idag med 38 Nej-röster och 3 Ja-

röster. 

Ajournering  

Ordförande ajournerar mötet kl. 20:18 till 20:28 för överläggning. 

Beslutsgång 2  

Mötet återupptas 20:28.  

 

Ordförande frågar om fullmäktige avslår ärendet. Ordförande finner att 

fullmäktige inte avslår ärendet. 

Ordförande finner att det nu finns tre förslag till beslut och frågar om 

fullmäktige bifaller kommunstyrelses förslag, Fredrik Anderstedts (S) 

förslag eller Michael Rubbestads (SD) förslag. Ordförande finner att 

fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

Votering är begärd och ska genomföras.  

 

Ordförande finner att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. 

Ordförande frågar om fullmäktige beslutar att Fredrik Anderstedts (S) 

förslag är motförslag eller om Michael Rubbestads (SD) förslag är 

motförslag. Ordförande finner att Michael Rubbestads (SD) förslag är 

motförslag.  

Votering är begärd och ska genomföras för att ta fram ett motförslag.  
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Ordförande fastställer voteringsordningen enligt följande: Ja-röst för Fredrik 

Anderstedts (S) förslag, Nej-röst för Michael Rubbestads (SD) förslag.  

Omröstningsresultat 2 

Avstår: Björn Fredriksson (M), Björn Erling (M), Jan Sundling (M), Ulf 

Winberg (M), Christofer Bonde (M), Per-Arne Öhman (M), Nils-Åke 

Mårheden (M), Roger Von Walden (M), Bo Johnsson (M), Björn Hedö (M), 

Leif Zetterberg (C), Per Widén (C), Helen Zeland Bodin (C) Fred Rydberg 

(KD), Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman (Båp) 

Ja-röst: Anette Erling Jivenius (L), Gunilla Alm (L), Marie Nordberg (MP), 

Antonio Lopez (S), Anna Larsson (S), Helene Cranser (S), Fredrik 

Anderstedt (S), Begonia Randhav (S), Lars-Göran Bromander (S), Inger 

Wallin (S) Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Sven-Olov Dväring (S), Maria 

Annell (S), Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Robin Jande (V) 

Nej-röst: Michael Rubbetsad (SD), Anders Ekelöf (SD), Ann-Sofi Borg 

(SD), Thomas Moore (SD), Robert Kohlström (SD), Carol Lundahl Moore 

(SD), Erik Nylén (SD), Tiina Fransson (SD) 

Ordförande finner att Fredrik Anderstedts (S) förslag är motförslag. 16 Ja-

röster, 8 Nej-röster, 17 avstår.  

Omröstningsresultat 3 

Ordförande fastställer voteringsordningen enligt följande: Ja-röst för 

kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Fredrik Anderstedts (S) förslag.  

Ja-röster: Björn Fredriksson (M), Björn Erling (M), Jan Sundling (M), Ulf 

Winberg (M), Christofer Bonde (M), Per-Arne Öhman (M), Nils-Åke 

Mårheden (M), Roger Von Walden (M), Bo Johnsson (M), Björn Hedö (M), 

Leif Zetterberg (C), Per Widén (C), Helen Zeland Bodin (C), Michael 

Rubbetsad (SD), Anders Ekelöf (SD), Ann-Sofi Borg (SD), Thomas Moore 

(SD), Robert Kohlström (SD), Carol Lundahl Moore (SD), Erik Nylén (SD), 

Tiina Fransson (SD) 

Nej-röst: Anette Erling Jivenius (L), Gunilla Alm (L), Marie Nordberg 

(MP), Antonio Lopez (S), Anna Larsson (S), Helene Cranser (S), Fredrik 

Anderstedt (S), Begonia Randhav (S), Lars-Göran Bromander (S), Inger 

Wallin (S) Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Sven-Olov Dväring (S), Maria 

Annell (S), Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Robin Jande (V), Owe Fröjd 

(Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman (Båp) 

Avstår: Fred Rydberg (KD)  

Ordförande finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

till beslut med 21 Ja-röster, 19 Nej-röster, 1 avstår.  
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Protokollsanteckning 

Följande reserverar sig mot beslutet till förmån för sina egna förslag: Anette 

Erling Jivenius (L), Gunilla Alm (L), Marie Nordberg (MP), Antonio Lopez 

(S), Anna Larsson (S), Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Begonia 

Randhav (S), Lars-Göran Bromander (S), Inger Wallin (S) Sven Erkert (S), 

Ava Staake (S), Sven-Olov Dväring (S), Maria Annell (S), Charlotta 

Bjälkebring Carlsson (V), Robin Jande (V), Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green 

(Båp), Peter Björkman (Båp) 

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Lönekontor 

Kansli 

Uppdragslistan 

Samtliga nämnder, förvaltningar och kommunala bolag 
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§ 166 Dnr 2018/00948  

Val av oppositionsråd (50 %) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser Michael Rubbestad (SD) till oppositionsråd på 

50 % från och med 2019-01-01.   

2. Kommunfullmäktige entledigar Michael Rubbestad (SD) från post som 

gruppledare från och med 2019-01-01.   

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen föreslår i beslut KS 2018-11-26 § 231 att fullmäktige ska 

inrätta ett ytterligare oppositionsråd (sedan tidigare har fullmäktige ett 

oppositionsråd, och val till denna post förrättades vid KF 2018-12-03).  

Om fullmäktige, i ärende 2018/00783, beslutar att inrätta ytterligare ett 

sådant råd i enlighet med kommunstyrelsens förslag behöver val till den nya 

oppositionsrådsposten förrättas. Då parti som representeras av kommunalråd 

och oppositionsråd inte ska representeras av gruppledare behöver 

gruppledaren för det parti som får en företrädare utsedd till oppositionsråd, 

entledigas från gruppledareposten.  

Om fullmäktige, i ärende 2018/00783, avslår kommunstyrelsens förslag får 

detta ärende utgå från fullmäktiges dagordning.    

Beslutsunderlag 

KS 2018-11-26 § 231 (se ärende 2018/00783)   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Moore (SD) nominerar Michael Rubbestad (SD).  

Protokollsanteckning 

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Robin Jande (V), Agneta Hägglund (S), 

Anna Larsson (S), Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Begonia 

Randhav (S), Lars-Göran Bromander (S), Inger Wallin (S) Sven Erkert (S), 

Eva Staake (S), Sven-Olov Dväring (S), Maria Annell (S) reserverar sig mot 

beslutet.   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Samtliga nämnder, förvaltningar och kommunala bolag 

Vald  

Förtroendemannaregister  
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§ 167 Dnr 2016/00457  

Arbetsordning för kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för styrdokument i Håbo 

kommun. Enligt dessa riktlinjer ska kommunens styrdokument kontinuerligt 

ses över. Kommunfullmäktiges arbetsordning antogs 2003 och är i flera 

delar inaktuell. Förvaltningen har därför sett över dokumentet och lämnar nu 

förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige. Vid ett möte med 

fullmäktiges presidium har förvaltningen inhämtat presidiets synpunkter på 

förslaget till ny arbetsordning.  

 

Förvaltningens förslag till ny arbetsordning bygger i stora drag på SKL:s 

standardarbetsordning för fullmäktige och har därefter anpassats utifrån 

Håbos aktuella förhållanden. Arbetsordningen har gjorts om från grunden, 

vilket innebär att den ser annorlunda ut jämfört med nuvarande 

arbetsordning. I arbetsordningen har också de beslut avseende fullmäktiges 

arbetssätt som fattats separat bakats in.  

Förändringarna som gjorts innebär bland annat att presidiets arbete regleras 

tydligare samt att vissa delar kring hanteringen av sammanträdena (plats, 

handlingar, protokollsjustering med mera) förändras. Den nya 

arbetsordningen öppnar också för ytterligare digitalisering av 

sammanträdeshanteringen. Eftersom förslaget i stora drag bygger på SKL:s 

underlag är det bilagt handlingarna. I den har paragraferna försetts med 

utförliga kommentarer. Förslag till ny arbetsordning innehåller talartid, 

förslaget är framtaget i likhet med bland annat fullmäktige i Enköping, 

Heby, Knivsta och Uppsala.    

 

Ett förslag till ny arbetsordning återremitterades av kommunstyrelsen 2017-

05-29 § 115 med följande motivering: Ärendet ska återremitteras för vidare 

utredning av hanteringen och utvecklingen av medborgarförslag och 

allmänhetens frågestund. Denna utredning finns presenterad i Bilaga 1.  

 

Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till 

arbetsordning samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2019 

återkomma med förslag på tidsplan och regler för ett eventuellt införande av 

E-förslag.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2018-11-26 § 232 

Protokollsutdrag KSAU 2018-11-13 
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Tjänsteskrivelse 2018-10-16 

Arbetsordning för kommunfullmäktige (nuvarande), Hid nr 2003.2383 

Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige 

Bilaga 1: utredning E-förslag och allmänhetens frågestund  

SKL:s underlag till arbetsordning för lokala bedömningar 

SKL:s E-förslag, steg för steg 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar på återremiss med följande motivering: För att 

anpassa arbetsordningen så att den inte strider mot gällande lagstiftning som 

tillåter vald ledamot att framföra och debattera inom ramen för gällande 

ärende, samt att det rensas bort lagtext som ändå gäller.  

Björn Erling (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Lars-Göran Bromander (S) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) förslag.  

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag och föreslår följande ändring i § 26: Talartid, 5 minuter som första 

anförande, därefter 2 minuter för repliker.   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om fullmäktige avser att avgöra ärendet idag eller att 

återremittera det. Ordförande finner att fullmäktige avgör ärendet idag.  

Votering är begärd och ska genomföras.  

Ordförande fastställer voteringsordningen. Ja-röst för återremiss, Nej-röst 

för att avgöras idag.   

Omröstningsresultat 

 Nej-röst: Liselotte Grahn Elg (M), Björn Erling (M), Jan Sundling (M), Ulf 

Winberg (M), Christofer Bonde (M), Per-Arne Öhman (M), Nils-Åke 

Mårheden (M), Roger Von Walden (M), Bo Johnsson (M), Björn Hedö (M), 

Leif Zetterberg (C), Per Widén (C), Helen Zeland Bodin (C), Anette Erling 

Jivenius (L), Gunilla Alm (L), Fred Rydberg (KD), Marie Nordberg (MP), 

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Robin Jande (V), Michael Rubbetsad 

(SD), Anders Ekelöf (SD), Ann-Sofi Borg (SD), Thomas Moore (SD), 

Robert Kohlström (SD), Carol Lundahl Moore (SD), Erik Nylén (SD), Tiina 

Fransson (SD) 

Ja- röst: Agneta Hägglund (S), Anna Larsson (S), Helene Cranser (S), 

Fredrik Anderstedt (S), Begonia Randhav (S), Lars-Göran Bromander (S), 

Inger Wallin (S) Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Sven-Olov Dväring (S), 

Maria Annell (S), Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman 

(Båp) 
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Ordförande finner att arbetsordningen återremitteras genom en 

minoritetsåterremiss med 14 Ja-röster (1/3 av fullmäktige), 27 Nej-röster.    

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansli  

Uppdragslistan  

Kommundirektör  
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§ 168 Dnr 2018/00729  

Revidering av reglemente för Håbo kommuns 
nämnder, mandatperioden 2018-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar Reglemente för Håbo kommuns nämnder, 

daterad 2018-12-10. 

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare version av Reglemente för Håbo 

kommuns nämnder (dnr. 2017/00625, nr 79273).  

Sammanfattning  

Inför ny mandatperiod behöver kommunens reglementen ses över. 

Reglementet för Håbo kommuns nämnder, det så kallade allmänna 

nämndreglementet uppdaterades nyligen på grund av den nya 

kommunallagen. Dess innehåll är således väl genomgånget och fortsatt 

aktuellt. Dock har kommunfullmäktige 2018-06-11 § 66 beslutat om en 

förändrad politisk organisation, enligt vilken två nya nämnder bildas och 

antalet ledamöter och ersättare i vissa nämnder uppdateras. 

Krisledningsnämnden har också lagts till i listan över nämnder, då denna 

inte fanns med i reglementet sedan tidigare. Reglementet har således setts 

över och korrigerats utifrån dessa premisser, men lämnas i övrigt orört.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2018-11-26 § 233 

Protokollsutdrag KSAU 2018-11-13 

Tjänsteskrivelse 2018-09-27 

Förslag till nytt reglemente för Håbo kommuns nämnder 

Nu gällande reglemente för Håbo kommuns nämnder 

Kommunfullmäktiges beslut § 66 2018 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag 

med ändringen att handikapp i § 3 ändras till funktionsvariation. 

Michael Rubbetad (SD) yrkar bifall till Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) 

förslag.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) 

förslag.  

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) 

förslag.  
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

till beslut med Charlotta Bjälkebring Carlssons (V) ändringsförslag och 

finner att så sker.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Samtliga nämnder  

Författningssamlingen  
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§ 169 Dnr 2018/00725  

Reglemente för kommunstyrelsen mandatperioden 
2018-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar reglemente för kommunstyrelsen att gälla från 

och med 2019-01-01.  

2. Kommunfullmäktige upphäver nu gällande reglemente för 

kommunstyrelsen (KF 2017-12-04 § 150) från och med 2019-01-01.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-11 § 66 om en ny politisk 

organisation för kommande mandatperiod. Denna medför bland annat att de 

tekniska verksamheterna samt kultur- och fritidsverksamheterna överförs 

från kommunstyrelsen till egna nämnder. Kommunstyrelsens reglemente 

behöver därför regleras inför kommande mandatperiod. Förvaltningen har 

tagit fram ett förslag till reglemente, som anpassats till detta beslut. Detta 

genom att de tekniska verksamheterna samt delar av kultur- och 

livsmiljöavdelningens verksamheter har brutits ur.  

Vissa av de mer övergripande ansvarsområden som i dagsläget 

organisatoriskt ligger under kultur- och livsmiljöavdelningens 

ansvarsområde föreslås dock ligga kvar på kommunstyrelsen. Detta gäller 

folkhälsoarbetet, samordningen av kommunens brottsförebyggande arbete 

och samordningen av kommunens vänortsarbete. Likaså föreslås arbetet 

med ungdomsdemokrati ligga kvar inom kommunens ansvarsområde, då 

detta bedöms ingå i det föreslagna reglementets punkt kommunens arbete 

med utvecklingen av brukarinflytande, medborgardialog och den 

kommunala demokratin.  

Eventuella justeringar av föreliggande förslag 

Det framtagna förslaget till reglemente bygger på att erforderliga beslut det 

separata ärendet: 2018/00783 inrättande av oppositionsråd Om detta beslut 

inte fattas behöver det föreslagna reglementet för kommunstyrelsen 

korrigeras enligt följande:  

Oppositionsråden regleras i § 14 i det föreslagna reglementet. Om 

kommunfullmäktige inte fattar beslut om att inrätta ett andra oppositionsråd 

föreslås texten i denna paragraf ändras och ersättas med texten i 16 § i nu 

gällande reglemente.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2018-11-26 § 234 

Protokollsutdrag KSAU 2018-11-13 
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Tjänsteskrivelse 2018-10-17 

Förslag till reglemente för kommunstyrelsen 

Nuvarande reglemente för kommunstyrelsen 

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  

Författningssamling  
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§ 170 Dnr 2018/00724  

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 
mandatperioden 2018-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar reglemente för barn- och utbildningsnämnden 

att gälla från och med 2019-01-01.  

2. Kommunfullmäktige upphäver nu gällande reglemente för barn- och 

utbildningsnämnden (KS 2016/00541 nr 72253) från och med 2019-01-01.  

Sammanfattning  

Inför ny mandatperiod behöver alla nämnders reglementen ses över ur 

aktualitetssynpunkt. Barn- och utbildningsnämndens reglemente har 

reviderats under den gångna mandatperioden och bedöms vara aktuellt även 

i förhållande till den översyn som gjorts över den politiska organisationen 

(KF 2018-06-11 § 66). Några mindre språkmässiga korrigeringar har gjorts, 

i övrigt är reglementet som fullmäktige föreslås antas i oförändrat skick.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2018-11-26 § 235 

Protokollsutdrag KSAU 2018-11-13 

Tjänsteskrivelse 2018-10-09 

Förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden 

Nu gällande reglemente för barn- och utbildningsnämnden 

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Nämnd  

Författningssamling  
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§ 171 Dnr 2018/00723  

Reglemente för bygg- och miljönämnden 
mandatperioden 2018-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar reglemente för bygg- och miljönämnden att 

gälla från och med 2019-01-01.  

2. Kommunfullmäktige upphäver nuvarande reglemente (dok. nr. 

2014.2991) för bygg- och miljönämnden från och med 2019-01-01.  

Sammanfattning  

Inför ny mandatperiod behöver reglementen ses över. Bygg- och 

miljönämndens reglemente har setts över ur aktualitetssynpunkt. Översynen 

över den politiska organisationen (KF 2018-06-11 § 66) inför ny 

mandatperiod medförde inga förändringar som påverkar nämndens 

verksamhet. I huvudsak har mindre, redaktionella ändringar gjorts. 

Därutöver tillkommer ett tillägg avseende lagen om handel med vissa 

receptfria läkemedel, samt om tobakslagen, vilka bygg- och miljönämnden 

också bedöms ansvara för redan i dagsläget.  Dessa är dock inte med i 

befintligt reglemente.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2018-11-26 § 238 

Protokollsutdrag KSAU 2018-11-13 

Tjänsteskrivelse 2018-10-11 

Nuvarande reglemente 

Förslag till nytt reglemente 

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Nämnd  

Författningssamling 
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§ 172 Dnr 2018/00722  

Reglemente för valnämnden mandatperioden 2018-
2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar reglemente för valnämnden, att gälla från och 

med 2019-01-01.  

2. Kommunfullmäktige upphäver reglemente (dok. nr. 2014.2993) för 

valnämnden från och med 2019-01-01.  

Sammanfattning  

Inför ny mandatperiod behöver nämndernas reglementen ses över. 

Förvaltningen har sett över valnämndens reglemente och konstaterar att 

innehållet i detta är fortsatt relevant. Inga innehållsliga förändringar föreslås 

därför. Dock har vissa språkliga och kosmetiska ändringar gjorts, bland 

annat genom att i högre grad lägga reglementets innehåll i punktform. Detta 

i syfte att förtydliga och att få reglementet mer likt övriga nämnders 

reglementen.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2018-11-26 § 239 

Protokollsutdrag KSAU 2018-11-13 

Tjänsteskrivelse 2018-09-26 

Förslag till nytt reglemente för valnämnden 

Nu gällande reglemente för valnämnden 

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Nämnd  

Författningssamling 
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§ 173 Dnr 2018/00695  

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden, 
mandatperioden 2018-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar reglemente för vård- och omsorgsnämnden att 

gälla från och med 2019-01-01.   

2. Kommunfullmäktige upphäver nuvarande reglemente (dok nr. 

2014.2987) för vård- och omsorgsnämnden från och med 2019-01-01.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige fattade 2018-06-11 § 66 beslut om politisk 

organisation för kommande mandatperiod. Beslutet medförde inga 

förändringar som påverkar vård- och omsorgsnämndens nu gällande 

reglemente (dok nr. 2014.2987). I syfte att aktualisera reglementet för 

kommande mandatperiod har förvaltningen dock sett över innehållet i 

befintligt reglemente och föreslår några mindre förändringar:  

Punkten ”Våld i nära relationer” läggs till under nämndens ansvarsområde. 

Nämnden är berörd av dessa frågor och samarbetar med socialnämnden 

kring dessa. Exempelvis har båda nämnder antagit riktlinjerna avseende våld 

i nära relationer. Detta bör synliggöras i reglementet.  

Punkten avseende kommunens betalningsansvar vd utskrivning från 

slutenvården tas bort. Lagen som reglementet hänvisar till i denna punkt är 

upphävd och ansvarsområdet bör kunna omfattas av andra punkter i 

nämndens reglemente.  Att specificera detta betalningsansvar är inte 

nödvändigt.  

I punkten avseende stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 

har den sista bisatsen i meningen tagits bort. Att personerna bedöms 

berättigade till bistånd enligt lag är en förutsättning för att bistånd beviljas 

och detta behöver inte framgå i reglementet.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2018-11-26 § 241 

Protokollsutdrag KSAU 2018-11-13 

Tjänsteskrivelse 2018-09-20 

Nuvarande reglemente för vård- och omsorgsnämnden (dok. nr. 2014.2987) 

Förslag till nytt reglemente för vård- och omsorgsnämnden (dok. nr. 84882)  

 

______________ 
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Beslutet skickas till: 

Nämnd  

Författningssamling 
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§ 174 Dnr 2018/00728  

Reglemente för krisledningsnämnden mandatperioden 
2018-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar reglemente för krisledningsnämnden daterad 

2018-11-26 att gälla från och med 2019-01-01.  

2. Kommunfullmäktige upphäver nuvarande reglemente för 

krisledningsnämnden (KS nr. 2014.1551) från och med 2019-01-01.  

Sammanfattning  

Inför ny mandatperiod behöver nämndernas reglementen ses över. 

Krisledningsnämndens reglemente bedöms vara aktuellt och föreslås därför 

lämnas oförändrat, med undantag för ett mindre förtydligande i § 2.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2018-11-26 § 242 

Protokollsutdrag KSAU 2018-11-13 

Tjänsteskrivelse 2018-10-17 

Förslag till reglemente för krisledningsnämnden 

Nu gällande reglemente för krisledningsnämnden 

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Nämnd  

Författningssamling 
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§ 175 Dnr 2018/00720  

Upphävande av reglemente för 
överförmyndarnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige upphäver reglemente för överförmyndarnämnden 

från och med 2019-01-01.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-27§16 att bilda en gemensam 

överförmyndarnämnd för Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, 

Älvkarleby och Östhammars kommuner med Uppsala kommun som 

värdkommun. Beslutet gäller från och med 2019-01-01. 

Kommunfullmäktige beslutade också att anta föreslaget reglemente för den 

gemensamma överförmyndarnämnden.  

Inför att Håbo kommun, vid årsskiftet, ska ingå i den gemensamma 

överförmyndarnämnden behöver befintligt reglemente för Håbo kommuns 

överförmyndarnämnd (dnr. 2014/00142 nr 2014.2992) upphävas, då 

nämnden upphör.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2018-11-26 § 243 

Protokollsutdrag KSAU 2018-11-13 

Tjänsteskrivelse 2018-09-25 

Protokollsutdrag, KF 2017-02-27 § 16 

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansli 

Socialförvaltningen för kännedom 

Författningssamling 
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§ 176 Dnr 2018/00712  

Reglemente för intern kontroll 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar reglemente för intern kontroll. 

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare reglemente för intern kontroll 

(Dnr KS 2005/156 – Hid 2006.16).  

Sammanfattning  

Efter översynen av kommunens styrdokument har reglementet för intern 

kontroll reviderats. Förändringar i kommunallagen samt justering av Håbo 

kommuns styrmodell har krävt en omarbetning av det nu gällande 

reglementet som antogs av KF 2006-02-27. 

Reglementet för intern kontroll syftar till att säkerställa en god intern 

kontroll i kommunens verksamheter. Avsikten med den interna kontrollen är 

att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel.  

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns ett väl 

fungerande system för intern kontroll i kommunen. Ansvaret regleras i 

kommunallagen 6 kap § 1 där det framgår att kommunstyrelsen ska ha 

uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders 

verksamhet. Där framgår även att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över 

kommunal verksamhet som bedrivs i kommunalägda bolag och 

kommunalförbund som kommunen är medlem i.  

Respektive nämnd har ansvaret för den interna kontrollen inom sitt 

verksamhetsområde och bolagsstyrelsen/förbundsdirektionen har det yttersta 

ansvaret för den interna kontrollen inom bolaget/förbundet. 

Reglementet fastställer vilka roller och ansvar som omfattas av intern 

kontroll samt hur planering och uppföljning av den interna kontrollen ska 

genomföras.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2018-11-26 § 244Protokollsutdrag KSAU 2018-11-13 

Tjänsteskrivelse 2018-10-17 

Reglemente för intern kontroll 

Reglemente Intern kontroll (Dnr KS 2005/156 – Hid 2006.16)  

 

______________ 
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Beslutet skickas till: 

Samtliga nämnder, förvaltningar och kommunal bolag 

Författningssamling 

Ekonomichef 

Kommundirektör  
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§ 177 Dnr 2018/00751  

Kommunfullmäktiges övergripande mål 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kommunövergripande 

fokusområden enligt bilaga ”Kommunfullmäktiges fokusområden”, daterad 

2018-10-22. 

Sammanfattning  

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 6 juni 2018 beslutades det om 

en reviderad styrmodell för Håbo kommun, samt att arbetet i enlighet med 

styrmodellen ska ske på alla nivåer i ordinarie budgetprocess för 2019.  

På övergripande nivå innebär det framtagande och fastställande av 

kommunfullmäktiges fokusområden och övergripande mål som sedan ska 

omsättas till konkreta planer och åtgärder av kommundirektör och 

kommunledningsgrupp.  

Kommunfullmäktige har i en workshop ringat in möjliga fokusområden som 

sedan prioriterats av gruppledarna från alla partier i kommunfullmäktige. De 

områdena föreslås fastställas som Håbo kommuns fokusområden. Utifrån de 

prioriterade fokusområdena kommer sedan kommunledningsgruppen att 

bereda förslag till övergripande mål och indikatorer som fastställs vid första 

kommunfullmäktige 2019.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2018-11-26 § 255 

Protokollsutdrag KSAU 2018-11-13 

Tjänsteskrivelse 2018-10-17 

Kommunfullmäktiges fokusområden 2018-10-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Samliga nämnder, förvaltningar och kommunala bolag  
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§ 178 Dnr 2018/00779  

Inkallelseordning för ersättare i styrelser och nämnder, 
mandatperioden 2018-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om följande ordning för inkallande av 

ersättare i styrelser och nämnder för mandatperioden 2019-01-01 – 2022-12-

31 

För ledamot i  Inträder ersättare i följande ordning: 

partigrupp: 

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

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

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

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

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

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

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

(SD) (SD) 

(Båp) (Båp), (S), (V), (C), (L), (KD)  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige behöver fatta beslut om inkallelseordning för ersättare 

i nämnder och styrelser under mandatperioden 2019-01-01 – 2022-12-31. 

Respektive parti föreslår själv sin inkallelseordning.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2018-11-26 § 256 

Protokollsutdrag KSAU 2018-11-13 

Partiernas förslag till inkallelseordning 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) lämnar följande inkallelseordning för Bålstapartiet: (Båp), 

(S), (V), (C), (L), (KD)  

Michael Rubbestad (SD) lämnar följande inkallelseordning för 

Sverigedemokraterna: (SD)  
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______________ 

Beslutet skickas till: 

Samtliga nämnder  
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§ 179 Dnr 2018/00586  

Taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämnden  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar förslag till taxor och avgifter för Kultur- och 

fritidsförvaltningens lokaler och simhall att gälla från 2019-01-01 och 

tillsvidare.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att detta upphäver tidigare taxor och 

avgifter för lokaler och simhall.  

Sammanfattning  

Kultur- och fritidsförvaltningen svarar för uthyrning av lokaler inom kultur- 

och fritidsområdet samt vissa samlingslokaler. I simhallen tas avgifter för 

användandet av privatpersoner. Taxor och avgifter för Håbo bibliotek har 

redan beslutats av kommunfullmäktige den 1 oktober.  

Förvaltningen föreslår att hyrorna delas enligt fyra kategorier med olika 

kostnader för lokalhyror. En ”nolltaxa” för fackliga organisationer, politiska 

organisationer samt kommunala förvaltningar. En kategori för ideela 

föreningar som är verksamma i kommunen. En kategori för övriga 

organisationer och en för privatpersoner, företag och myndigheter.  

Om det uppstår ett överskott för lokalerna kommer detta att fördelas som 

förstärkta föreningsbidrag i slutet av varje år. 

I och med att föreningarna kommer att få relativt stora bidragshöjningar från 

och med 2019 kommer justering av föreningstaxan inte ge någon negativ 

påverkan av föreningarnas ekonomi.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2018-11-26 § 258 

Protokollsutdrag KSAU 2018-11-13 

Tjänsteskrivelse 2018-11-07 

Förslag till taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämnden i Håbo 

kommun 2019 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kultur och livsmiljö  
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§ 180 Dnr 2018/00833  

Revidering av avfallstaxa 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ta bort punkten 2.2.2 i avfallstaxan 

eftersom denna är felaktig och inaktuell. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att lägga till en taxa för markbehållare 1,5 

kbm.  

Sammanfattning  

Det finns behov av en revidering i avfallstaxan. 

Taxor i punkten 2.2.2 är delvis felaktiga och täcks i övrigt av taxor som 

finns i punkten 2.2.1. Punkten 2.2.2 bör därför utgå ur taxedokumentet. 

Det har uppstått ett behov av ett abonnemang för en 1,5 kbm markbehållare 

för att tillgodose detta behov behöver vi göra ett tillägg i avfallstaxan. Taxan 

för detta abonnemang har räknats fram genom att halvera taxan för befintligt 

abonnemang för en 3 kbm markbehållare. Taxan för 1,5 kbm markbehållare 

föreslås vara 12 775 kr per år.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2018-11-26 § 224 

Protokollsutdrag KSAU 2018-11-13 

Tjänsteskrivelse 2018-10-25 

Utdrag ur avfallstaxan, sid 7 

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Avfallsenheten  
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§ 181 Dnr 2018/00775  

Avgift trygghetslarm 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till vård- och 

omsorgsnämnden för framtagande av korrekt kostnadsbedömning.  

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att trygghetslarm ska avgiftsbeläggas 

från och med den 1 januari 2019 efter att under 2018 ha varit avgiftsfria. 

Kommuner har rätt att ta ut skäliga avgifter för hemtjänst och endast 5 % av 

kommunerna i landet har ett avgiftsfritt larm. Vård- och omsorgsnämndens 

förslag innebär att avgiften skulle vara en del av maxtaxan och om en 

person har låg betalningskraft så kan en avgiftsreducering av maxtaxan 

göras.  

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra i frågan.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2018-11-26 § 259 

Protokollsutdrag KSAU 2018-11-13 

Vård- och omsorgsnämndens beslut § 57 2018 

Tjänsteskrivelse, socialförvaltningen 

Utredning, socialförvaltningen 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget, 

samt att beslutar att utöka budget 2019 för Vård och Omsorgsnämnden med 

500 tkr och att finansieringen sker genom att kommunens budgeterade 

resultat minskas med motsvarande summa. 

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) förslag. 

Per-Arne Öhman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) 

förslag.  

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om fullmäktige avser att återremittera ärendet enligt 

kommunstyrelsens förslag eller avgöra det idag. Ordförande finner att 

ärendet återremitteras.  
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Votering är begärd och ska genomföras.  

Ordförande fastställer voteringsordningen. Ja-röst för återremiss, Nej-röst 

för att avgöra idag.  

Omröstningsresultat 

  Ja-röster: Liselotte Grahn Elg (M), Björn Erling (M), Jan Sundling (M), 

Ulf Winberg (M), Christofer Bonde (M), Per-Arne Öhman (M), Nils-Åke 

Mårheden (M), Roger Von Walden (M), Bo Johnsson (M), Björn Hedö (M), 

Leif Zetterberg (C), Per Widén (C), Helen Zeland Bodin (C), Anette Erling 

Jivenius (L), Gunilla Alm (L) Fred Rydberg (KD), Marie Nordberg (MP), 

Michael Rubbetsad (SD), Anders Ekelöf (SD), Ann-Sofi Borg (SD), 

Thomas Moore (SD), Carol Lundahl Moore (SD), Erik Nylén (SD), Tiina 

Fransson (SD) 

Nej-röst: Agneta Hägglund (S), Anna Larsson (S), Helene Cranser (S), 

Fredrik Anderstedt (S), Begonia Randhav (S), Lars-Göran Bromander (S), 

Inger Wallin (S) Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Sven-Olov Dväring (S), 

Maria Annell (S), Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Robin Jande (V), 

Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman (Båp) 

Avstår: Robert Kohlström (SD) 

Ordförande finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

24 Ja-röster, 16 Nej-röster, 1 avstår.   

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Vård- och omsorgsnämnden  
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§ 182 Dnr 2018/00773  

Avgift restaurang Pomona 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige justerar portionsavgifterna på Restaurang Pomona 

enligt följande:  

Externa besökare under 65 år, 85 kr. 

Externa besökare 65 år och äldre, 75 kr. 

Portion för avhämtning, 70 kr. 

2. Avgiften gäller från och med 2019-01-01 och tills vidare.  

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att portionsavgiften på restaurang 

Pomona ska revideras. Ändringen föreslås för att försäljningen av lunchmat 

ska harmonisera med aktuella marknadspriser, samt bidra till att minska 

underskottet i verksamheten. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra i frågan.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2018-11-26 § 260 

Protokollsutdrag KSAU 2018-11-13 

Beslut, vård- och omsorgsnämnden § 59 2018 

Tjänsteskrivelse, socialförvaltningen 

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Vård- och omsorgsnämnden  
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§ 183 Dnr 2018/00774  

Avgift matlåda  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att justa avgiften för matlådor till 50 kronor 

per matlåda.  

2. Avgiften gäller från och med 2019-01-01 och tills vidare 

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att avgiften för matlådor revideras till 

50 kronor per låda från och med 2019. Medelavgiften för landets 

kommuners matlådor är knappt 50 kronor. Avgiften idag är 40 kronor och 

har varit samma sedan 1998.  

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillägga i ärendet.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2018-11-26 § 261 

Kompletterande underlag socialförvaltningen  

Protokollsutdrag KSAU 2018-11-13 

Vård- och omsorgsnämndens beslut § 58 2018 

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen 

Protokollsanteckning 

Michael Rubbetad (S) meddelar att Sverigedemokraterna inte deltar i 

beslutet.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Vård- och omsorgsnämnden  
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§ 184 Dnr 2018/00772  

Avgift färdtjänst 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar om nya avgifter för färdtjänsten i enlighet 

med vård- och omsorgsnämndens förslag. Avgifterna gäller från och med 

2019-01-01.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att avgifterna ska inarbetas i de nuvarande 

riktlinjerna för färdtjänst och riksfärdtjänst.  

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden har föreslagit en höjning av avgifter för 

färdtjänsten enligt följande:  

Lägstanivån per resa höjs från 40 kr till 50 kr 

Taxameterbelopp höjs från 25 % till 35 %.  

Högsta möjliga avgift föreslås inte förändras utan ligga kvar vid 150 kr för 

resor med högre taxameterbelopp än 420 kr.  

Samtidigt justeras hanteringen för studenter med reducerad avgift så att även 

deras högstanivå (105 kr) gäller för resor över 420 kr. Denna har tidigare 

felaktigt legat kvar vid en äldre nivå på 292, vilket blir missgynnsamt för 

målgruppen. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra i ärendet.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2018-11-26 § 262 

Protokollsutdrag KSAU 2018-11-13 

Vård- och omsorgsnämndens beslut § 56 2018 

Vård- och omsorgsnämndens utredning 

Tjänsteskrivelse - socialförvaltningen 

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Vård- och omsorgsnämnden  
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§ 185 Dnr 2018/00776  

Avgift bårtransport 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar om avgift för transport av avlidna personer 

till 2 050 kronor på vardagar och övrig tid 2 495 kronor. 

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden föreslår införandet av en avgift för avlidna när 

anhöriga inte själva beställer transporten. Avgiften ska bekostas av 

dödsboet. Anledningen till förslaget är att säkerställa en konsekvent 

hantering av transport av avlidna personer, då transporter av avlidna som i 

beställs av anhöriga i dagsläget bekostas av anhöriga medan transport som 

inte beställs av anhörig bekostas av kommunen.  

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra i ärendet.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2018-11-26 § 263 

Protokollsutdrag KSAU 2018-11-13 

Vård- och omsorgsnämndens beslut § 60 2018 

Tjänsteskrivelse, socialförvaltningen 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till första attsats och avslag på kommunstyrelsen förslag till andra 

attsats.  

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) 

förslag.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

till första attsats och finner att så sker.  

Ordförande frågar om fullmäktige bifaller eller avslår kommunstyrelsens 

förslag till andra attsats. Ordförande finner att fullmäktige avslår 

kommunstyrelsens förslag till andra attsats.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Vård- och omsorgsnämnden  
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 44(50) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-12-10  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 186 Dnr 2018/00960  

Motion: Förändrad struktur för kommunal äldreomsorg  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.     

Sammanfattning  

Ann-Sofi Borg, Sverigedemokraterna, har överlämnat en motion till 

fullmäktige. Motionären föreslår: 

Att Håbo kommun utreder möjligheten att vid framtida etableringar av 

äldreboenden upprättas i enlighet med motionens intention.  

Att kommunala äldreboenden i möjligast mån upprättas i direkt anslutning 

till, eller i närheten av förskolor.    

Beslutsunderlag 

Motion 2018-12-07   

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansli 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 45(50) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-12-10  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 187 Dnr 2018/00961  

Motion: Kommunal folkomröstning om Vidablick 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.   

Sammanfattning  

Michael Rubbestad, Sverigedemokraterna, har överlämnat en motion till 

fullmäktige. Motionären föreslår: 

 

Att Håbo kommun fryser det pågående projektet med byggnationen av 

Vidablick till dess att kommunal folkomröstning av frågan har genomförts.  

 

Att Håbo kommun genomför en folkomröstning med en lämplig 

formulering där Håboborna tar ställning till huruvida de önskar uppföra 

byggnaden Vidablick eller ej.  

 

Att Håbo kommun om möjligt genomför folkomröstningen kring Vidablick 

i samband med valet till Europaparlamentet 2019 alternativt i samband med 

de allmänna valen 2022.  

 

Att valnämnden bereder förslag till fullmäktige på andra lokala frågor som 

kan vara lämpligt att folkomrösta om vid samma tillfälle som omröstningen 

rörande Vidablick genomförs.   

Beslutsunderlag 

Motion 2018-12-07    

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansli 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 46(50) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-12-10  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 188 Dnr 2018/00962  

Motion: Regelverk för arkitektoniskt formspråk 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.   

Sammanfattning  

Michael Rubbestad, Sverigedemokraterna, har överlämnat en motion till 

fullmäktige. Motionären föreslår: 

 

Att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsätta en beredningsgrupp eller 

motsvarande funktion för framtagande av regelverk för kommunens 

arkitektoniska formspråk.   

Beslutsunderlag 

Motion 2018-12-07    

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansli 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 47(50) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-12-10  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 189 Dnr 2018/00963  

Motion: Åtgärda Aronsborgs båtplats 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.   

Sammanfattning  

Erik Nylén, Sverigedemokraterna, har överlämnat en motion till 

fullmäktige. Motionären föreslår:  

 

Att nuvarande brygga på lämpligt vis restaureras eller byts ut. 

 

Att utreda möjligheten att i samband med åtgärdandet av bryggan ersätta 

alternativt komplettera denna med en brygga av större modell för angörande 

av ett ökat antal båtar.  

 

Att antalet toaletter utökas.  

 

Att antalet sopkärl i området utökas. 

 

Att nuvarande gångväg till Aronsborgsrondellen förlängs fram till 

Aronsborgs båtplats.    

Beslutsunderlag 

Motion 2018-12-07    

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansli 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 48(50) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-12-10  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 190 Dnr 2018/00964  

Entledigande från uppdrag som ledamot i Vård- och 
omsorgsnämnden samt fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Tiina Fransson (SD) från uppdrag som 

ledamot i Vård- och omsorgsnämnden.  

2. Kommunfullmäktige utser Ann-Sofi Borg (SD) till ny ledamot i Tiina 

Franssons (SD) ställe.    

Sammanfattning  

Tiina Fransson (SD) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i 

Vård- och omsorgsnämnden.     

Beslutsunderlag 

Avsägelse 2018-12-07   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) nominerar Ann-Sofi Borg (SD) till ny ledamot i 

Tiina Franssons (SD) ställe.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tiina Fransson (SD) 

Vald 

Vård- och omsorgsnämnden  

Lön 

Förtroendemannaregister  
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 49(50) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-12-10  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 191 Dnr 2018/00959  

Entledigande från uppdrag som ledamot i Kultur- och 
fritidsnämnden samt fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Ann-Sofi Borg (SD) från uppdrag som 

ledamot i Kultur- och fritidsnämnden.  

2. Kommunfullmäktige utser Tiina Fransson till ny ledamot i Ann-Sofi 

Borgs (SD) ställe.     

Sammanfattning  

Ann-Sofi Borg (SD) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i 

Kultur- och fritidsnämnden.     

Beslutsunderlag 

Avsägelse 2018-12-07   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) nominerar Tiina Fransson (SD) till ny ledamot i 

Ann-Sofi Borgs (SD) ställe.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Ann-Sofi Borg (SD) 

Vald 

Vård- och omsorgsnämnden  

Lön 

Förtroendemannaregister 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 50(50) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-12-10  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 192 Dnr 2018/00968  

Interpellation Sverigedemokraterna  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och att svar 

lämnas på kommande fullmäktige.  

Sammanfattning  

En interpellation från Michel Rubbetad (SD) har inkommit och ställs till 

barn- och utbildningsnämndens vice ordförande Carl-Johan Torstensson (M) 

om hemmasittare och anpassade åtgärder i skolan.   

Beslutsunderlag 

Interpellation 2018-12-09  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Carl-Johan Torstensson (M) 
 

 


