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§ 84 Dnr 2019/00457  

Mötets öppnande 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige utser Ann-Sofi Borg (SD) och Helene Zeland Bodin 
(C) till justerare av dagens protokoll.  

2. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande dagordning med 
nedanstående ändringar och konstaterar att kungörelse skett i laga ordning.  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige låter förrätta upprop och utser två justerare att jämte 
ordförande justera dagens protokoll. Dagordningen fastställs med 
nedanstående tillägg/ändringar och kommunfullmäktige konstaterar att 
kungörelse har skett i laga ordning.  

- Punkten 15 (exploateringsbudget för Dalängen, Väppeby7:218, Bovieran 
och Mac Freeze) utgår. 

- Extraärende: Motion: Meriterande med folkbokföring för Håbobor vid 
kommunal anställning. 

- Extraärende: Motion: Språkkrav i svenska för anställning inom omsorgen. 

 

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 85 Dnr 2020/00092  

Anmälan av nytt medborgarförslag: bussförbindelse 
Viby Äng samt busskort 

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

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att förlänga 
busslinjen 302 till Viby Äng samt möjlighet till att resa med SL-kort på 
lokalbussarna inom Bålsta.     

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag        

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning och finner att så sker. 

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens kansli 
Uppdragslista 
Hemsida 
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§ 86 Dnr 2020/00114  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Trafikåtgärder i 
området kring brandstationen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till tekniska 
nämnden för beredning och beslut.   

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår 
hastighetsreducerande åtgärder samt en gång- och cykelväg i området vid 
Brandstationen (Baldersvägen).   

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag   

      

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet 
till tekniska nämnden för beredning och beslut och finner att så sker. 

 

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden 
Hemsida 
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§ 87 Dnr 2020/00112  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Gällande Björnbro 
och att vara fossilfria 2030 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till tekniska 
nämnden för beredning och beslut.   

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår 
hastighetsreducerande åtgärder samt en gång- och cykelväg i området vid 
brandstationen (Skörbyleden)   

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag   

      

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet 
till tekniska nämnden för beredning och beslut och finner att så sker. 

 

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden 
Hemsida 
 

 
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(56) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-09-28  

Kommunfullmäktige    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 88 Dnr 2020/00113  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Trafiksäkerhet vid 
motorvägsavfarterna 

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

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår 
trafiksäkerhetsåtgärder vid E18.    

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag   

      

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning och finner att så sker. 

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens kansli 
Uppdragslista 
Hemsida 
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§ 89 Dnr 2020/00135  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Rasthage i Skörby 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till tekniska 
nämnden för beredning och beslut.   

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår en rasthage 
för hundar i Skörby.   

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag   

      

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet 
till tekniska nämnden för beredning och beslut och finner att så sker. 

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden 
Hemsida 
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§ 90 Dnr 2020/00136  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Matodling 

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

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 
gemensamhetsodlingar och kolonilotter ska införas i kommunen.    

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag   

      

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning och finner att så sker. 

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens kansli 
Uppdragslista 
Hemsida 
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§ 91 Dnr 2020/00138  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Soptunnor 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till tekniska 
nämnden för beredning och beslut.   

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att fler 
soptunnor/papperskorgar ska sättas upp i Bålsta.    

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag   

      

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet 
till tekniska nämnden för beredning och beslut och finner att så sker. 

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden 
Hemsida 
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§ 92 Dnr 2020/00126  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Buller- och 
insynsskydd från Åkerbyleden mot Giggvägen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till tekniska 
nämnden för beredning och beslut.   

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att buller- 
och insynsskydd ska upprättas från Åkerbyleden mot Giggvägen.     

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag   

      

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet 
till tekniska nämnden för beredning och beslut och finner att så sker. 

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden 
Hemsida 
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§ 93 Dnr 2020/00190  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Fotbollsmål  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 
kultur- och fritidsnämnden för beredning och beslut.   

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 
fotbollsmål för 9-mannaspel ska köpas in.    

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag        

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet 
till kultur- och fritidsnämnden för beredning och beslut och finner att så 
sker. 

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Hemsida 
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§ 94 Dnr 2020/00194  

Anmälan av nytt medborgarförslag: MTB bana i 
Skokloster 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till tekniska 
nämnden för beredning och beslut.   

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår en 
mountainbike-bana i Skokloster   

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag   

      

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet 
till tekniska nämnden för beredning och beslut och finner att så sker. 

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden 
Hemsida 
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§ 95 Dnr 2020/00267  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Cykelbanor 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till tekniska 
nämnden för beredning och beslut.   

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 
kommunens cykelbanor binds ihop på de ställen där sammanbindning 
saknas.    

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag   

      

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet 
till tekniska nämnden för beredning och beslut och finner att så sker. 

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden 
Hemsida 
 

 
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(56) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-09-28  

Kommunfullmäktige    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 96 Dnr 2020/00307  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Utveckla 
Vibyspåret 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till tekniska 
nämnden för beredning och beslut.   

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 
Vibyspåret ska utvecklas inom MTB-området.        

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag   

      

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet 
till tekniska nämnden för beredning och beslut och finner att så sker. 

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden 
Hemsida 
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§ 97 Dnr 2020/00303  

Anmälan av ny motion: Personalpolitiskt program 

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

Sammanfattning  
Robin Jande (V) och Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) har överlämnat en 
motion till fullmäktige. Motionären föreslår att kommunstyrelsens 
förvaltning ges i uppdrag att utarbeta ett heltäckande personalpolitiskt 
program.     

Beslutsunderlag 
Motion: Personalpolitiskt program    

      

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att överlämna 
motionen till kommunstyrelsen för beredning och finner att så sker.  

 

      

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens kansli 
Uppdragslista 
Hemsida 
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§ 98 Dnr 2019/00449  

Hållbarhetsstrategi 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige noterar informationen.  

Sammanfattning  
Arbete pågår för att förverkliga kommunens vision om det goda livet i 
hållbara Håbo. Håbo kommun har under 2019 och 2020 deltagit i Glokala 
Sverige för att stärka arbetet med hållbar utveckling. Glokala Sverige är ett 
kommunikations- och utbildningsprojekt med syftet att sprida kunskap och 
engagemang kring Agenda 2030. Beslut har tagits att uppdatera kommunens 
miljöstrategi. En gemensam hållbarhetsstrategi för hur vår kommun ska ta 
sig an de Globala målen och Agenda 2030 är under framtagande. En 
hållbarhetsstrategi är viktig för att visa hur Håbo ska växa hållbart och 
kunna möta framtida utmaningar. Strategin är ett viktigt övergripande 
styrdokument som berör samtliga aktörer i kommunen; kommuninvånare, 
företagare, organisationer och tjänstepersoner. 

Under våren 2020 har kommunens invånare fått möjligheten att bidragit till 
arbetet med hållbarhetsstrategin genom att bland annat berätta vad hållbara 
Håbo betyder för dem och hur vi tillsammans ska bidra till ett hållbarare 
Håbo. Håbo kommuns miljöstrategi integreras i hållbarhetsstrategin 
tillsammans med andra hållbarhetsmått. Under dialogen som har förts under 
mars, april och maj presenterades ett dialogförslag med inriktningar till 
hållbarhetsstrategin.  

De synpunkter som inkommit under dialogen handlar till stor del om att 
bevara vår natur, möjligheten till rikt friluftsliv, ett levande Bålsta, behov av 
trygga mötesplatser, omsorg om våra äldre och barn, god hälsa för alla. 
Vikten av de långsiktiga och förebyggande satsningarna inom skola och 
sport. Två nyckelord från visionen som lyftes högst av de som svarade på 
enkäten är klimat och trygghet.  

Arbete med ett remissförslag med tydliga mål pågår och inriktningarna har 
arbetats om efter dialogen. En remiss av kommunens hållbarhetsstrategi 
planeras att ske under hösten 2020 och antagande våren 2021. I 
remissförslaget kommer klimatfrågorna kommer att lyftas ytterligare där 
bland annat kommunens koldioxidbudget finns som underlag. 
Vattenfrågorna kommer att synliggöras i en egen inriktning för ett tydligare 
fokus på vattenfrågorna. Våra medvetna val synliggörs i en egen inriktning. 
Inriktningarna i remissförslaget till Håbos hållbarhetsstrategi kommer att 
vara elva till antalet och indelade inom de tre hållbarhetsdimensionerna 
varav en är övergripande.  
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Ekologisk dimension med inriktningarna: Fossilbränslefri, Naturmiljöer 
med mångfald samt Rent vatten för alla. 

Social dimension med inriktningarna: Delaktighet, Jämlikhet, God hälsa och 
arbetsmiljö samt Trygga mötesplatser för alla. 

Ekonomisk dimension med inriktningarna: Hållbara inköp, Struktur och 
system samt God etik och moral.  

Övergripande inriktning: Genomförande med samverkan 

Genomförande med samverkan är något som skär igenom samtliga 
dimensioner och är avgörande för att vi ska lyckas med detta arbete. Det 
vore lämpligt att i samband med antagande av hållbarhetsstrategin inrätta ett 
hållbarhetsråd. Som en del av genomförandet av hållbarhetsstrategin bör 
även samtliga beslut som antas i kommunen innehålla en analys av samtliga 
hållbarhetsdimensioner.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2020-08-31§ 123 
Tjänsteskrivelse 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige noterar informationen och 
finner att så sker. 

      

      

      

 

______________ 
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§ 99 Dnr 2020/00282  

Flytt av uppdrag: Utökat naturskyddsområde i 
anslutning till Lillsjön 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att ärende nr 2019/00336 beslutsdatum 
2019-12-09 § 168, p 16 hanteras av den enhet och förvaltning som ansvarar 
för framtagning av grönstrukturplanen; plan och exploatering på 
Kommunstyrelsens förvaltning.  

Sammanfattning  
I kommunfullmäktiges särskilda budgetbeslut 2019-12-09 § 168 p. 16 gavs 
kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna till ett utökat 
naturskyddsområde i anslutning till Lillsjön. Kultur- och fritidsnämnden 
föreslår att ärendet ska hanteras av annan förvaltning då skyddsfrågor och 
naturområden inte ligger inom kultur- och fritidsnämndens ansvarområde. 
Ärendet bör, enligt kultur- och fritidsnämndens förslag, hanteras av den 
enhet och förvaltning som ansvarar för framtagning av grönstrukturplanen; 
plan och exploatering på Kommunstyrelsens förvaltning.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2020-08-31 § 141 
Tjänsteskrivelse 
Kultur- och fritidsnämndens beslut      

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag och finner att så sker.  

      

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Plan- och exploateringsavdelningen 
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§ 100 Dnr 2020/00227  

Investeringsprojekt 1267 Bålsta tätort ledningar 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige att utökar investeringsbudgeten för projektet 1267 
Bålsta tätort ledningar med 86,9 miljoner kronor från totalt beslutade 30 
miljoner kronor till 116,9 miljoner kronor. 

2. Kommunfullmäktige fördelar ytterligare budget utöver redan beslutad 30 
mkr enligt följande: år 2021 med 21,1 miljoner kronor, år 2022 med 33,7 
miljoner kronor och år 2023 32,1 miljoner kronor. Ej förbrukad 
investeringsbudget för respektive år förs över till nästkommande år i 
samband med bokslut 

3. Kommunfullmäktige noterar att extern upplåning kommer att bli aktuellt 
för att finansiera investeringsutgiften och att kommunstyrelsen aktualiserar 
det i ett särskilt ärende till kommunfullmäktige.  

Sammanfattning  
Tekniska nämnden anhåller hos kommunfullmäktige om utökad budget om 
86,9 mkr till totalt 116,9 mkr för projektet 1267 Bålsta tätort ledningar, 
beslutat budget år 2020 för projektet uppgår till 30 mkr.  

Investeringsprojekten Bålsta tätort ledningar anför nämnden är en 
förutsättning för att VA-försörjningen till de tre exploateringsprojekten 
Bålsta C, Tvåhus och Gröna dalen skall fortlöpa som planerat.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2020-08-31§ 124 
Tjänsteskrivelse 
Tjänsteskrivelse tekniska förvaltningen 
Beslut 201900325-TN § 72 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lisbeth Bolin (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker. 

 

      

      



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(56) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-09-28  

Kommunfullmäktige    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden 
Förvaltningsekonom 
Kommunstyrelsen – för kännedom 
 

 
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(56) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-09-28  

Kommunfullmäktige    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 101 Dnr 2020/00228  

Investeringsprojekt 1268 Bålsta tätort pumpstationer 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige utökar investeringsbudgeten för projektet 1268 
Bålsta tätort pumpstationer med 28,0 miljoner kronor från beslutade 12 
miljoner kronor till totalt 40,0 miljoner kronor för åren 2020-2022 enligt 
fördelning mellan åren nedan. 

2. Kommunfullmäktige fördelar ytterligare budget utöver redan beslutad 12 
mkr enligt följande: år 2021 med 8,0 miljoner kronor, år 2022 med 20,0 
miljoner kronor. Ej förbrukad investeringsbudget för respektive år förs över 
till nästkommande år i samband med bokslut 

3. Kommunfullmäktige noterar att extern upplåning kommer att bli aktuellt 
för att finansiera investeringsutgiften och att kommunstyrelsen aktualiserar 
det i ett särskilt ärende till kommunfullmäktige.  

Sammanfattning  
Tekniska nämnden anhåller hos kommunfullmäktige om utökad budget om 
28,0 mkr till totalt 40,0 mkr för projektet 1268 Bålsta tätort pumpstationer, 
beslutat budget år 2020 för projektet uppgår till 12,0 mkr.  

Investeringen tillgodoser avledning av avloppsvatten från ca 50 % av Bålsta 
och är en förutsättning för de stora exploateringarna Bålsta C, Tvåhus och 
Gröna dalen. 

På grund av nya förutsättningar kommer det att behövas 4 pumpstationer 
istället för 1 pumpstation, detta kräver en utökad budget med 28 miljoner 
kronor från beslutad budget om 12,0 mkr. Det totala beloppet blir således 40 
miljoner kronor. 

Behov av ny- och omdragning av VA-ledningar samt pumpstation har 
uppstått för Bålsta tätort på grund av att tätorten växer. VA-avdelningen 
arbetar ständigt med att säkerställa vattentillförseln till kommuninnevånarna 
och därför kommer projektet även lägga till redundans på vissa sträckor och 
förberedande redundans på vissa platser.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2020-08-31 § 125 
Tjänsteskrivelse 
Tjänsteskrivelse, tekniska förvaltningen 
Beslut TN 201900326 § 73 

Förslag till beslut 
Lisbeth Bolin (C) yrkar bifall till komunstyrelsens förslag till beslut.       
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker. 

      

      

      

______________ 

Beslutet skickas till:  
Tekniska nämnden 
Förvaltningsekonom 
Kommunstyrelsen – för kännedom 
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§ 102 Dnr 2020/00229  

Begäran om utökade investeringsmedel för inköp av 
fyrfackskärl 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige bifaller tekniska nämndens hemställan om utökade 
investeringsmedel. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att nämndens investeringsbudget justeras 
med motsvarande belopp. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att nämnden ska besluta om motsvarande 
omprioriteringar inom egen budget.  

Sammanfattning  
Tekniska nämnden anhåller hos kommunfullmäktige om utökad budget om 
5,0 mkr till totalt 24,0 mkr för projektet inköp av fyrfackskärl, beslutat 
budget för år 2020 för projektet uppgår till 19 mkr. Nämnden anför att 
nuvarande budget beräknades i ett tidigt skede för inköp av fyrfackskärl 
utifrån dåvarande mängdförteckning på kunder och antal kärl samt en 
bedömning av kostnad för montering, utställning och utbyte av kärl. En 
upphandling har nu genomförts tillsammans med Knivsta, Sigtuna och 
Upplands-Bro kommuner, vilket ger en korrektare bedömning av 
kostnaderna.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Tjänsteskrivelsen tekniska förvaltningen, utökade investeringsmedel för 
inköp av fyrfackskärl. 
Beslut-202000113 TN-§ 76      

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker. 

      

     ______________ 

Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden 
Förvaltningsekonom 
Kommunstyrelsen – för kännedom 
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§ 103 Dnr 2020/00230  

Hemställan om utökad budget för projekt Futurum 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsbudget för 
renoveringen av Futurumskolan med 17 miljoner kronor, från 165 miljoner 
kronor till totalt 182 miljoner kronor. 

2. Investeringsbudgeten utökas för år 2021 med 17 mkr. Detta för att 
finansiera åtgärder att ersätta nuvarande mögelskadade Hus B med 
verksamhetsanpassade permanenta moduler enligt tekniska nämndens 
alternativ B.  

3. Kommunfullmäktige noterar att extern upplåning kommer att bli aktuellt 
för att finansiera investeringsutgiften och att kommunstyrelsen aktualiserar 
det särskilt i ett separat ärende till kommunfullmäktige.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige om utökad 
budget om 17,0 mkr till totalt 182 mkr för projektet Futurum, beslutat 
budget totalt år 2020 för projektet uppgår till 165 mkr. 

Nämnden anför att Futurumskolan genomgår en omfattande sanering, 
renovering och ombyggnad. Arbetet pågår i etapper under pågående verk-
samhet. Under vintern 2019 och våren 2020 har klagomål på inomhusmiljön 
framförts av personal som har sina arbetsplatser i den norra delen av hus B. 
Efter en miljöutredning, där även bjälklaget mot grundbetongplattan 
öppnades upp, påträffades påväxt av mögel. Berörda verksamheter är 
evakuerade till andra delar av skolan. För att kunna skapa en sund 
inomhusmiljö krävs stora åtgärder. Förslaget är att riva befintliga hus B och 
ersätta den med verksamhetsanpassade permanenta moduler, enligt tekniska 
nämndens alternativ B. Kostnaden för åtgärden bedöms till 17 miljoner 
kronor.  

Tillkommande kostnader för förlängd hyrestid av tillfälliga paviljonger med 
anledning av detta beräknas till ca 2,5 mkr, finansieras av barn- och 
utbildningsnämnden.  

Utöver det kan det tillkomma hyreskostnader om 800 tkr som kan belasta 
tekniska nämndens fastighetsenhet. Vitesförhandlingar pågår mellan 
tekniska förvaltningen och entreprenören kring denna kostnad.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2020-08-31 § 127 
Tjänsteskrivelse 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 202000132 – BOU § 67      
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker. 

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Tekniska nämnden – för kännedom 
Kommunstyrelsen – för kännedom 
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§ 104 Dnr 2020/00287  

Hemställan om utökad investeringsbudgetram för 
Skogsbrynets förskola 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsbudget för byggnation 
av de nya avdelningarna på Skogsbrynets förskola med 7 625 tusen kronor, 
från 40 375 tusen kronor till totalt 48,0 miljoner kronor.  

2. Investeringsbudgeten för projektet, Skogsbrynets förskola, utökas för år 
2021 med 7 625 tusen kronor.   

3. Kommunfullmäktige noterar att extern upplåning kommer att bli aktuellt 
för att finansiera investeringsutgiften och att kommunstyrelsen aktualiserar 
det särskilt i ett separat ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-06-10 att hemställa hos 
kommunfullmäktige om en utökad budget för att uppföra fem nya 
avdelningar vid Skogsbrynets förskola. 

Utökningen av antalet förskoleplatser är 76 stycken. De nya avdelningarna 
byggs så att det blir en separat förskola. En servicelänk binder samman den 
gamla och den nya förskolan. Tillagningsköket nyttjas av båda förskolorna, 
vilket möjliggörs genom den servicelänk som byggs. Förskole gårdarna för 
respektive förskola kommer att vara separerade.  

Investeringsutgiften för den nya förskolan beräknas av nämnden till 48 
miljoner kronor, uppdelat på åren 2016-2022 enligt följande: Upparbetat 
utgift åren 2016-2019 – 5,4 miljoner kronor, utgift 2020 -8,0 miljoner 
kronor, utgift 2021 – 29,6 miljoner kronor, utgift 2022 – 5,0 miljoner 
kronor. Total utgift för projektet 48,0 miljoner kronor. 

Kommunfullmäktige har i investeringsbeslut för projektet skogsbrynets 
förskola redan beslutat om en total investeringsutgift på 40 375 tusen kronor 
för åren 2016 – 2020. För år 2020 har kommunfullmäktige avsatt 35,0 
miljoner kronor för projektet, en utökning om ytterligare 7 625 tusen kronor 
begärs av barn- och utbildningsnämnden för projektet, år 2021 till totalt 48,0 
miljoner kronor. Inflyttning av verksamheten till den nya förskolan beräknas 
till första kvartalet 2022.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2020-08-31 § 128 
Tjänsteskrivelse 
Tjänsteskrivelse BOU 2019/00163 nr 58433 
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 201900163 – BOU § 66 
Beslutsunderlag till barn- och utbildningsnämndens beslut § 66 2020 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker. 

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Tekniska nämnden – för kännedom 
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§ 105 Dnr 2020/00264  

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att Håbo kommun bekräftar att ingången 
borgensförbindelse av den 12 januari 2005 (”Borgensförbindelsen”), vari 
Håbo kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, 
alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Håbo kommun genom 
att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande 
av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests 
nuvarande och blivande borgenärer.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att Håbo kommun bekräftar att 
regressavtalet undertecknat av Håbo kommun den 11 oktober 2011, vari det 
inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall 
Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller 
några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att Håbo kommun bekräftar att 
garantiavtalet undertecknat av Håbo kommun den 11 oktober 2011, vari 
Håbo kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 
derivat regleras, alltjämt gäller.  

4. Kommunfullmäktige beslutar att utse Mattias Jonsgården, 
kommundirektör och Vipul Vithlani Ekonomichef att för Håbo kommuns 
räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.  

Sammanfattning  
Kommuninvest ekonomisk förening upplånings- och utlåningsverksamhet 
bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige 
AB (publ) (”Kommuninvest”). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få 
bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens 
stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat 
tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för 
Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat 
borgensförbindelse. Håbo kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 12 
januari 2005 och har bekräftat densamma genom beslut av fullmäktige den 
28 april 2014.  

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid 
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgens-
förbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av 
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borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder 
således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.  

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat 
regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 
derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för 
medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. 
Håbo kommun undertecknade Regressavtalet den 11 oktober 2011 och 
Garantiavtalet den 11 oktober 2011.  

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då 
åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats 
genom beslut av fullmäktige. Även Regressavtalet och Garantiavtalet 
riskerar, mot bakgrund av reglerna om preskription, att bli ogiltiga efter tio 
år. Giltighetstiden för Håbo kommuns Regressavtal och Garantiavtal 
riskerar således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att dessa utgör ett av 
villkoren för medlemskap i Föreningen och den betydelse avtalen har för 
Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Håbo kommun 
innan avtalens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i fullmäktige, på det sätt 
som anges ovan, som bekräftar att avtalen alltjämt är gällande, samt därefter 
undertecknar en separat sådan bekräftelse av avtalen.  

För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt 
förfarande för samtliga bekräftelser och att borgensförbindelsen således ska 
bekräftas i samband med avtalen. På så sätt måste endast en bekräftelse 
göras, som omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen 
(”Bekräftelsen”). När detta har skett har såväl borgensförbindelsen som 
avtalen förlängts ytterligare en tioårsperiod.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2020-08-31 § 129 
Tjänsteskrivelse 
Håbo kommuns borgensförbindelse 12 januari 2005 
Bekräftelse av borgensförbindelse genom beslut av KF 28 april 2014 
Regressavtal 11 oktober  
Garantiavtal 11 oktober 2011    

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker. 
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______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Kommunstyrelsens kansli 
Kommuninvest 
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§ 106 Dnr 2020/00044  

Redovisning av kommunalt partistöd för år 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige noterar inlämnade redovisningar om användning av 
2019 års partistöd.  

2. Kommunfullmäktige noterar att utbetalning av 2021 års partistöd hanteras 
i separat beslut vid årsskiftet 2020/2021.    

Sammanfattning  
Det kommunala partistödet regleras av kommunallagen och av reglerna för 
partistöd i Håbo kommun.  

Av kommunallagen framgår att en mottagare av partistöd årligen ska lämna 
in en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts till avsett 
ändamål. En skriftlig rapport över redovisningen från en oberoende 
granskare ska också bifogas. Samtliga i kommunfullmäktige representerade 
partier har inkommit med en redovisning av användningen av 2018 års 
partistöd. Redovisningarna biläggs detta ärende.  

Partistöd betalas ut årligen och beräknas utifrån gällande års 
inkomstbasbelopp. Inkomstbasbelopp för år 2021 beräknas under slutet av 
2020. Så snart detta gjorts kan partistöd för år 2021 beräknas och utbetalas. 
Detta hanteras av kommunfullmäktige i särskilt ärende 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2020-08-31 § 134 
Tjänsteskrivelse 
Samtliga partiers redovisningar av partistöd     

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker. 

      

     ______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens kansli 
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§ 107 Dnr 2020/00231  

Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut 2019-12-09 
§ 168 om åtgärder för att öka antalet behöriga lärare 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till barn- och 
utbildningsnämnden med ett tydligt uppdrag att i enlighet med det 
ursprungliga beslutet i fullmäktige redovisa vilka ytterligare åtgärder man 
avser vidta vid sidan av de befintliga och för att ta in synpunkter från den 
nya förvaltningschefen på barn- och utbildningsförvaltningen.  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-09 § 168 att kommunen ska vidta 
åtgärder och mer aktivt verka för att öka andelen behöriga lärare i 
kommunens skolor.  

Barn- och utbildningsnämnden lämnar, i beslut BOU § 78 2020, ett yttrande 
till kommunfullmäktige över de åtgärder som vidtagits och det arbete som 
pågår för att främja kompetensförsörjningen inom förskola och skola. 
Arbetet i dessa frågor är ett kontinuerligt pågående arbete. Med hänvisning 
till nämndens redogörelse för arbetet med frågorna föreslås det, av 
fullmäktige, lämnade uppdraget vara avslutat.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Barn- och utbildningsnämndens beslut § 78 2020 

Barn- och utbildningsnämndens yttrande 

Barn- och utbildningsnämndens vision 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Michael Rubbestad (SD) yrkar att kommunstyrelsens förslag till beslut 
modifieras enligt följande: "Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till 
barn- och utbildningsnämnden med ett tydligt uppdrag att i enlighet med det 
ursprungliga beslutet i fullmäktige redovisa vilka ytterligare åtgärder man 
avser vidta vid sidan av de befintliga och för att ta in synpunkter från den 
nya förvaltningschefen på barn- och utbildningsförvaltningen." 

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar på följande tillägg till 
kommunstyrelsens förslag till beslut: "Barn- och utbildningsförvaltningen 
ser över hur man på bästa sätt kan öka kompetensen hos den personal som 
finns i förskolan, både när det gäller förskollärare och barnskötare." 

Carl-Johan Torstenson (M) yrkar bifall till SD:s förslag.  
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Carl-Johan Torstenson (M) yrkar avslag på vänsterpartiets förslag. 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till vänsterpartiets förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag till beslut mot SD:s 
förslag och finner att fullmäktige beslutar enligt SD: s förslag. Sedan ställer 
ordföranden SD:s förslag mot vänsterpartiets tilläggsyrkande och finner att 
fullmäktige beslutar i enlighet med SD:s tilläggsyrkande. 

 

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunstyrelsens kansli 
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§ 108 Dnr 2020/00262  

Revidering av policy för mat och måltider 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige antar reviderad version av policy för mat och 
måltider, att gälla från och med 2020-10-01 

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden har tagit fram ett förslag till reviderad Policy 
för mat och måltider. Anledningen till revideringen är att policyn ska 
harmonisera med kommunfullmäktiges beslut 2019-12-09 § 168 i de delar 
som berör policyns områden (specialkost samt laktosfri mjölk). Barn- och 
utbildningsförvaltningen redogör i sin tjänsteskrivelse för vilka delar av 
policyn som har ändrats.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2020-08-31 § 135 
Tjänsteskrivelse 
Beslut från barn- och utbildningsnämnden, § 79 2020 
Förslag till Policy för mat och måltider 

Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen      

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker. 

      

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden, för publicering i författningssamling 
Kommunstyrelsens kansli 
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§ 109 Dnr 2020/00299  

Revidering av regler för placering i fritidshem samt 
tillhörande taxa 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att revidera reglerna för placering i 
fritidshem så att även barn till föräldralediga och arbetslösa vårdnadshavare 
har rätt till en fritidshemsplacering. 

2. Kommunfullmäktige fastslår att enhetstaxa gäller för samtliga barn 
placerade på fritidshem. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att beslutet träder i kraft 1 oktober 2020. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att vid ekonomiska konsekvenser, ska 
ärendet åter behandlas av barn- och utbildningsnämnden, samt 
kommunfullmäktige.  

Sammanfattning  
Enligt nuvarande regler för placering i förskola och annan pedagogisk 
omsorg har barn som bor i Håbo kommun rätt till plats i 
förskoleverksamheten från ett års ålder om vårdnadshavaren arbetar, 
studerar, är arbetssökande eller är föräldraledig enligt 
föräldraledighetslagen. 

Barn till vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetssökande har enligt 
nuvarande regler inte rätt till placering i fritidshem. Barn- och 
utbildningsnämnden ser ett behov av att även dessa kategorier av barn 
omfattas av rätten till placering i fritidshem och föreslår därför en 
regelförändring. 

Om beslutet visar sig föranleda extra kostnader i form av en utökad 
bemanning, trots att nuvarande bedömning inte visar att ett sådant behov 
väntas uppkomma, ska ärendet tas upp i nämnden och kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag BOU § 100 2020 
Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen 
Checklista inför beslut som rör barn 
Regler för placering i fritidshem 
Avgifter fritidshem 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Carl-Johan Torstenson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker. 

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden, för publicering i författningssamling 
Kommunstyrelsens kansli 
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§ 110 Dnr 2020/00263  

Sammanträdestider 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att under år 2021 sammanträda enligt 
förvaltningens förslag.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges protokoll ska justeras vid 
justeringssammanträden. Tid och plats för dessa sammanträden ska beslutas 
i samband med val av justerare under varje enskilt sammanträde, på förslag 
från tjänstgörande sekreterare.  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige ska, enligt kommunallagens 5 kap. 12 §, besluta om 
när ordinarie sammanträden ska hållas. Likaså ska nämnderna, enligt 6 kap. 
23 § samma lag, besluta om sina sammanträdestider. Av gällande 
reglemente för kommunstyrelsen framgår att kommunstyrelsen beslutar om 
sammanträdestiderna för arbetsutskottet.  

Inför 2021 behöver sammanträdestider för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige fastställas för att de övriga nämnderna ska kunna sätta 
sina tider i förhållande till dessa. Förslaget till sammanträdestider är 
framtaget efter samråd med ordförande i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2020-08-31 § 136 
Tjänsteskrivelse och sammanträdesplan 2021    

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker. 

      

      

     ______________ 

Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 
Kommunstyrelsens kansli 
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§ 111 Dnr 2020/00184  

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
SOL och LSS kv 1 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.  

Sammanfattning  
Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har inkommit med 
redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § 
Socialtjänstlagen och 9 § Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade för kvartal 1 år 2020. Enligt dessa lagar ska sådan 
redovisning delges kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2020-08-31 § 140 
Tjänsteskrivelse 
Socialnämndens beslut med tillhörande underlag 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker. 

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden – för kännedom 
Socialnämnden – för kännedom 
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§ 112 Dnr 2020/00288  

Entledigande från uppdrag som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden, ledamot i kommunfullmäktige 
och ersättare i kommunfullmäktiges valberedning samt 
fyllnadsval och begäran om ny sammanräkning 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Johan Jakobsson (C) från uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktige samt därvid tillhörande uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.  

2. Kommunfullmäktige entledigar Johan Jakobsson (C) från uppdrag som 
ledamot i barn- och utbildningsnämnden.  

3. Kommunstyrelsen hemställer hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning 
utifrån 2018 års allmänna val för att utse en ny ledamot i 
kommunfullmäktige i Johan Jakobssons (C) ställe.  

4. Kommunfullmäktige utser Per Widén (C) till ny ersättare i 
kommunfullmäktiges valberedning i Johan Jakobssons (C) ställe  

5. Kommunfullmäktige utser Björn Erling (M) till ny ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden i Johan Jakobssons (C) ställe.    

Sammanfattning  
Johan Jakobsson (C) har begärt entledigande från uppdrag i barn- och 
utbildningsnämnden samt kommunfullmäktige.      

Beslutsunderlag 
Avsägelse   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fred Rydberg (KD) föreslår Per Widén (C) som ny ersättare i fullmäktiges 
valberedning och Björn Erling (M) som ny ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden.       

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om fullmäktige kan besluta i enlighet med Fred 
Rydbergs förslag och finner att så är fallet. 

          

 

______________ 
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Beslutet skickas till: 
Johan Jakobsson (C) 
Björn Erling (M) 
Per Widén (C) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Löneadministration 
Förtroendemannaregister 
Säkerhetssamordnare 
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§ 113 Dnr 2020/00306  

Entledigande från uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige samt hemställan om ny 
sammanräkning 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Begonia Randhav (S) från uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktige.  

2. Kommunfullmäktige hemställer hos Länsstyrelsen om en ny 
sammanräkning utifrån 2018 års allmänna val för att utse en ny ledamot i 
Begonia Randhavs (S) ställe.    

Sammanfattning  
Begonia Randhav (S) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige.     

Beslutsunderlag 
Avsägelse        

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta att entlediga 
Begonia Randhav (S) från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt 
hemställa hos Länsstyrelsen om en ny sammanräkning utifrån 2018 års 
allmänna val för att utse en ny ledamot i Begonia Randhavs ställe. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.  

      

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 
Begonia Randhav 
Löneadministration 
Förtroendemannaregister 
Säkerhetssamordnare 
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§ 114 Dnr 2019/00452  

Årsredovisning 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ledamöterna i styrelser och 
nämnder, med undantag för styrelsen i Håbo Marknads AB, ansvarsfrihet 
för 2019 års förvaltning.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till stämmoombudet för Håbo 
Marknads AB bolagsstämma att ej bevilja ansvarsfrihet för de 
styrelseledamöter i Håbo Marknads AB 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.    

Sammanfattning  
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-06-28 § 41 behandlade 
fullmäktige årsredovisningen och godkände densamma. 
Kommunfullmäktige beslutade dock att återremittera frågan (punkt 2 och 3 i 
presidiets förslag till beslut) om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser. 
Ärendet ska därför behandlas igen vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2020-09-28. 

Då kommunstyrelsen inte kan lägga fram fullständigt förslag till beslut när 
det gäller kommunens samlade årsredovisning presenteras ovanstående 
förslag till beslut av kommunfullmäktiges presidium, i enlighet med 
fullmäktiges arbetsordning § 38, beviljande av ansvarsfrihet för ledamöterna 
i kommunstyrelse och samtliga nämnder.  

Presidiets förslag till beslut i ansvarsfrågan avseende Håbo Marknads AB 
grundar sig på den oberoende utredning som genomförts av Deloitte som 
visar att beslutet om VD:s avgångsvederlag kan ha tillfört bolaget 
ekonomisk skada, som inte är oväsentlig. Detta utgör ett lagbrott som kan 
vara skadeståndsgrundande. Detta har även bekräftats av bolagets 
revisionsbyrå PWC. (Se revisionsberättelse och årsredovisning från 
marknadsbolaget, samt granskningsrapport från Deloitte.) 

Granskningen omfattade att bedöma om det finns grund för att rikta en 
skadeståndstalan mot den före detta styrelsen med avseende på avtal 
avseende avgångsvederlag till VD som signerades den 30 augusti 2019.   

Den oberoende utredaren revisionsbyrån Deloitte liksom företagets revisor 
revisionsbyrån PWC bedömer att de ledamöter som fattade beslut om 
avgångsvederlag till VD har eller kan ha agerat vårdslöst i förhållande till 
Bolaget och att det är sannolikt att ekonomisk skada har uppstått som en 
följd av detta beslut. För att möjliggöra ett eventuellt anspråk från HMAB 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 48(56) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-09-28  

Kommunfullmäktige    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

för dessa skador mot de styrelseledamöter som deltagit i beslutet om 
uppgörelsen med VD, är utredningens rekommendation att 
styrelseledamöterna nekas ansvarsfrihet     

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 

Revisionsberättelse 

Granskningsrapporter     

Jäv 
Agneta Hägglund (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets beredning eller i 
beslutet. Johnny Ekblom (S) tjänstgör i hennes ställe.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar följande: 

1. Med anledning av försumlighet yrkar jag på att kommunfullmäktige inte 
ska bevilja ansvarsfrihet till Carl-Johan Torstenson (M), Lisbeth Bolin (C) 
och Liselotte Gran Elg (M) samt att det ställs som enskilda yrkanden och 
beslutas var för sig och att dessa beslut tas person för person 

2. Yrkar jag på att kommunfullmäktige rekommenderar att ombudet på 
stämman riktar en stark kritik och anmärkning mot hur bolaget skötts av sin 
styrelse, men att det beviljas ansvarsfrihet för alla i styrelsen utom för Peter 
Kilger (M). 

3. Yrkar jag på att kommunfullmäktige rekommenderar att ombudet på 
stämman inte beviljar ansvarsfrihet för Peter Kilger (M). 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till Owe Fröjds förslag.  

Kjell Dufvenberg (L) yrkar bifall till presidiets förslag. 

Fred Rydberg (KD) yrkar bifall till presidiets förslag.  

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar att presidiets förslag ändras så att 
bisatsen i punkt 1 "med undantag för styrelsen i Håbo Marknads AB" stryks 
och att punkt 2 stryks. 

Tommy Rosenkvist (M) yrkar avslag på Owe Fröjds yrkanden. 

Werner Schubert (S) yrkar bifall till Charlotta Bjälkebring Carlssons 
förslag.  

Michael Rubbestad (SD) yrkar att fullmäktige beslutar om icke ansvarsfrihet 
i enlighet med presidiets förslag.   
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Beslutsgång 1  
Ordföranden frågar om han i första omgången kan ställa presidiets förslag 
till beslut mot Schuberts/Bjälkebring Carlssons yrkanden och finner att så är 
fallet. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar enligt presidiets förslag.  

Votering begärs.  

Omröstningsresultat 1 
Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 
presidiets till beslut, nej-röst för bifall till Schuberts/Bjälkebring Carlssons 
förslag till beslut.  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Björn Erling (M), Per-Arne 
Öhman (M), Ulf Winberg (M), Christoffer Bonde (M), Carl-Johan 
Torstenson (M), Nils-Åke Mårheden (M), Tommy Rosenkvist (M), Bo 
Johnsson (M), Björn Hedö (M), Gunilla Alm (L), Kjell Dufvenberg (L), 
Fred Rydberg (KD), Michael Rubbestad (SD), Ann-Sofi Borg (SD), 
Thomas Moore (SD), Carol Lundahl Moore (SD), Zinaida Belonoshko 
(SD), Linnea Leinonen (SD)   

Nej-röst lämnas av: Werner Schubert (S), Helene Cranser (S), Fredrik 
Anderstedt (S), Lars-Göran Bromander (S), Inger Wallin (S), Sven Erkert 
(S), Eva Staake (S), Sven-Olov Dväring (S), Maria Annell (S), Owe Fröjd 
(Båp), Peter Björkman (Båp), Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Pyry 
Niemi (S), Jonny Ekblom (S) 

Helene Zeland-Bodin (C), Per Widén (C), Lisbeth Bolin (C), Marie 
Nordberg (MP) avstår.  

Med 19 ja-röster och 14 nej-röster bifaller kommunfullmäktige presidiets 
förslag. 

Reservation 1 
Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot propositionsordningen i omgång 1 

Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om han i tur och ordning kan pröva punkten 1 i 
presidiets förslag mot Owe Fröjds förslag enligt punkt 1. I tur och ordning 
prövas alltså Owe Fröjds förslag att fullmäktige inte ska bevilja 
ansvarsfrihet för Carl-Johan Torstenson i egenskap av ordförande för Barn- 
och utbildningsnämnden, Lisbeth Bolin i egenskap av ordförande för 
Tekniska nämnden och Liselotte Grahn Elg i egenskap av ordförande i 
kommunstyrelsen mot presidiets förslag till beslut enligt punkt 1. 

- Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar enligt presidiets förslag till 
beslut i punkt 1 eller enligt Owe Fröjds ändring att fullmäktige inte ska 
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bevilja ansvarsfrihet för Carl-Johan Torstenson. Ordföranden finner att 
fullmäktige beslutar enligt presidiets förslag till beslut.  

- Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar enligt presidiets förslag till 
beslut i punkt 1 eller enligt Owe Fröjds ändring att fullmäktige inte ska 
bevilja ansvarsfrihet för Lisbeth Bolin. Ordföranden finner att fullmäktige 
beslutar enligt presidiets förslag till beslut.  

Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar enligt presidiets förslag till 
beslut i punkt 1 eller enligt Owe Fröjds ändring att fullmäktige inte ska 
bevilja ansvarsfrihet för Liselotte Grahn Elg. Ordföranden finner att 
fullmäktige beslutar enligt presidiets förslag till beslut. 

Jäv 2 
I ovanstående beslutsgång är i tur och ordning Carl-Johan Torstenson (M), 
Lisbeth Bolin (C) och Liselotte Grahn Elg (M) jäviga. För både Liselotte 
Grahn Elg och Carl-Johan Torstenson är Roger von Walden (M) ersättare. 
Ingen ersättare för Lisbeth Bolin.   

Reservation 2 
Fredrik Anderstedt (S) och Owe Fröjd (Båp), Werner Schubert (S), Helene 
Cranser (S), Lars-Göran Bromander (S), Inger Wallin (S), Sven Erkert (S), 
Eva Staake (S), Sven-Olov Dväring (S), Maria Annell (S), Pyry Niemi (S), 
Jonny Ekblom (S), Sjunne Gren (Båp) och Peter Björkman (Båp) reserverar 
sig mot beslutet.  

Beslutsgång 3 
Ordföranden prövar sedan punkten 2 i presidiets förslag till beslut mot Owe 
Fröjds yrkande enligt punkt 2 om att ansvarsfrihet ska beviljas alla i 
styrelsen utom Peter Kilger. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar 
enligt presidiets förslag till beslut.  

Reservation 3 
Fredrik Anderstedt (S), Werner Schubert (S), Helene Cranser (S), Lars-
Göran Bromander (S), Inger Wallin (S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S), 
Sven-Olov Dväring (S), Maria Annell (S), Pyry Niemi (S), Jonny Ekblom 
(S), Owe Fröjd (Båp), Sjunne Gren (Båp) och Peter Björkman (Båp) 
reserverar sig mot beslutet.  

Beslutsgång 4 
Ordföranden frågar fullmäktige om han ska ställa presidiets förslag till 
beslut i punkt 2 mot Owe Fröjds ändring enligt yrkande 3 om att fullmäktige 
ska rekommendera ombudet att inte bevilja ansvarsfrihet för Peter Kilger 
och finner att så kan ske. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar enligt 
presidiets förslag till beslut.  
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Votering begärs. 

Omröstningsresultat 4 
Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 
presidiets förslag, Nej för att bifalla Owe Fröjds förslag 

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Björn Erling (M), Per-Arne 
Öhman (M), Ulf Winberg (M), Christoffer Bonde (M), Carl-Johan 
Torstenson (M), Nils-Åke Mårheden (M), Tommy Rosenkvist (M), Bo 
Johnsson (M), Björn Hedö (M), Gunilla Alm (L), Kjell Dufvenberg (L), 
Fred Rydberg (KD), Michael Rubbestad (SD), Ann-Sofi Borg (SD), 
Thomas Moore (SD), Carol Lundahl Moore (SD), Zinaida Belonoshko 
(SD), Linnea Leinonen (SD)   

Nej-röst lämnas av: Werner Schubert (S), Helene Cranser (S), Fredrik 
Anderstedt (S), Lars-Göran Bromander (S), Inger Wallin (S), Sven Erkert 
(S), Eva Staake (S), Sven-Olov Dväring (S), Maria Annell (S), Owe Fröjd 
(Båp), Peter Björkman (Båp), Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Pyry 
Niemi (S), Jonny Ekblom (S) 

Helene Zeland-Bodin (C), Per Widén (C), Lisbeth Bolin (C), Marie 
Nordberg (MP) avstår.  

Med 19 ja-röster och 14 nej-röster bifaller kommunfullmäktige presidiets 
förslag.    

Protokollsanteckningar och reservation 
Protokollsanteckning lämnas av Michael Rubbestad (SD) efter Omröstning 
2:  

”I samband med att kommunfullmäktiges sammanträde i Håbo kommun 
fattade beslut om huruvida stämmoombudet skulle rekommendera stämman 
för HMAB att bevilja ansvarsfrihet eller ej presenterades ett antal 
tilläggsyrkanden av en ledamot från annat parti. I samband med detta 
anförande spelades även en ljudfil upp från talarstolen innehållandes ett 
samtal mellan två parter där endast den ene deltagaren var medveten om att 
samtalet spelades in. 

Sverigedemokraterna i Håbo ställer sig mycket frågande till om detta 
förfarande verkligen är lagligt men förutsätter samtidigt att personen som 
spelade upp filen försäkrat sig om att så är fallet. Oavsett om det är lagligt 
eller ej anser vi som parti att uppspelning av hemligt inspelade samtal med 
syfte att misskreditera en individ inte är lämpligt i en fullmäktigesal, oavsett 
vad som framkommer i ljudfilen, det finns i sådana fall andra mer lämpliga 
forum för detta och eventuell vidare hantering av innehållet. För att 
markera meddelade Sverigedemokraterna därför från talarstolen att vi 
avsåg avstå vår röst vid en eventuell omröstning/votering och på så vis 
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tydligt markera vårt avståndstagande från denna typ av inlägg och metoder 
ifrån fullmäktiges talarstol. Ärendet och dess beslut togs dock med 
acklamation varför någon votering inte genomfördes. 

Vad det gäller ärendet i övrigt saknar Sverigedemokraterna helt insyn i 
marknadsbolagets verksamhet och kan således enbart förlita oss på det 
underlag som presenterats med handlingarna, vilket tydligt visar på 
misskötsel av bolagets verksamhet i största allmänhet för verksamhetsåret 
2019 varför vi valde att rösta för rekommendationen ”icke beviljad 
ansvarsfrihet. 

Reservation lämnas av Fredrik Anderstedt (S): 

I flera utredningar i detta ärende så har det framkommit brister i styrning 
och ledning. Brister som inneburit överkostnader på tiotals miljoner kronor. 
Istället för att tillsammans med oppositionen ta till sig detta och se till att 
detta inte kan ske igen så har det moderatledda styret valt att försöka lägga 
över fokus på ett förlikningsavtal med dåvarande VD i Håbo Marknads AB 
och skylla på oppositionen. Trots att Moderaterna lett kommunen sen sex 
år. Detta är olyckligt och främjar inte Håbo.  

Owe Fröjd (Båp) lämnar följande protokollsanteckning:  

Härmed vill Bålstapartiet ge sin syn på hanteringen av detta ärende  

Redan när Kommunfullmäktiges ordförande Björn Erling skulle ställa 
proposition på de framlagda yrkanden blev det helt fel, ingen kunskap på 
vad kommunfullmäktige har för befogenheter enlig Kommunallagen, men 
trots protester så fastställde ordförande sin syn på hur han tyckte det borde 
gå till, vi reserverade oss i protokollet under detta beslut.  

När sedan ansvarsfrågan skulle avgöras för nämnder och styrelser togs 
ingen hänsyn till de omständigheter som framfördes vid förra mötet, och 
som var sakskäl till minoritetsåterremiss, det vill säga den grova kritiken 
mot hanteringen av projekten Viby-skolan, Futurum och förskolan 
Skogsbrynet, beslut som kantats av oegentligheter, allt från brott mot lagen 
om offentlig upphandling, till svartjobb!  

Dessa omständigheter har mörklagts, både av kommunens sakkunniga 
revisorer från företaget PWC, och våra förtroendevalda revisorer, båda har 
gravt misskött sina uppdrag genom att medvetet mörka dessa 
omständigheter, eller inte haft förmåga att förstå innebörden av allvaret i 
dessa missförhållanden, missförhållanden vilka kostat kommunens 
skattebetalare ca 30-60 miljoner helt i onödan.  

Deras revisionsberättelser som till stora delar kanske bygger på ren lathet, 
och klippta och klistrade från en riggad dålig utredning av revisionsbolaget 
Deloitte är inte att anse som en revision utförd med enligt revisionssed, 
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snarare påminner den om hur det går till i korrumperade diktaturer. 
Självklart kommer vi att överväga att göra en anmälan till deras 
tillsynsmyndighet.  

Det normala vore att våra revisorer minst hade riktat en anmärkning mot 
dessa försumligheter, men inte. Dock så läggar man tid på att kritisera 
något som inte borde kritiseras, nämligen ansvarsfriheten för delar av 
styrelsen i HMAB, detta trots det framkommit redan i god tid att det finns 
fler omständigheter som man måste som revisor ta hänsyn till.  

Jag har personligen just i detta ärende med HMAB två gånger tillskrivit den 
auktoriserade revisorn Peter Alm hos PWC, och påtalat dessa felaktigheter, 
han hade inte ens den goda uppfostran att besvara mina två brev, vilket 
säger mycket om honom, och hur seriöst hans arbete utförts, än mindre har 
han riktat några anmärkningar mot dessa lagbrott. 

Jag har även skriftligt redan förra åren påpekat dessa brister, detta i 
samband med att KF-presidium var kallade till möte med våra revisorer, 
dessa "tips" har man helt utelämnat i sina rapporter!    

Att sedan ordförande även tar upp ärendet om beviljande av ansvarsfrihet 
för delar av bolagets styrelse, en fråga som inte ligger på 
Kommunfullmäktiges ansvar, de flesta med lite juridisk begåvning vet att det 
är bolagsstämman som beslutar om detta, och ägaren, Håbo kommun har, 
genom beslut i KF, delegerat till vårt kommunalråd att vara ombud på 
stämman, och den delegationen gäller tills annat beslutats   

När dessa felaktigheter sedan belyses genom en grundlig genomgång, mail, 
samtal, protokoll så berör inte detta någon av alliansens, MP eller SD 
ledamöter. 

 Antingen säger man ingenting, eller så gör man som SD:s gruppledare, 
oppositionsråd, tillika riksdagsman Michael Rubbestad, går upp och kallar 
dessa demokratiska inlägg för, citat: ”Jävla fars” och ”Sjukt fånigt”, och 
tillägger, att bara för att han inte gillar sättet på hur yttrandefriheten 
tillämpas, hur argumenten framförs och redovisas ”så tänker SD rösta mot 
våra yrkanden”    

Att man inte tar sakfrågan på allvar, och struntar i innebörden och 
bakgrunden till beslutens uppkomst, samt de hot och trakasserier som 
framförts av dåvarande ordförande Peter Kilger mot bolagets VD, och detta 
bara för att man inte gillar HUR argumenten presenteras, är både 
osmakligt och skrämmande och knappast demokratiskt, även om SD är vana 
med att försvara sina korrupta och kriminella politiker hade jag hoppats få 
slippa höra detta i Håbo. 
 
Att sedan Michael Rubbestad SD som är valt till och skall vara ett 
oppositionsråd, men ändå regelmässigt rösta med alliansen, och mot sina 
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”kollegor” inom oppositionen, samt sticka knivar på sina ”kollegor” i 
oppositionen, kan man ju fundera på ett tag!.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Revisionen 
Nämnder och bolag 
Stämmoombud HMAB 
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§ 115 Dnr 2020/00347  

Extra ärende, Motion: Meriterande med folkbokföring 
för Håbobor vid kommunala anställningar 

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

Sammanfattning  
Michael Rubbestad (SD) har överlämnat en motion till fullmäktige. 
Motionären föreslår att folkbokföring inom Håbo ska ses som meriterande 
vid kommunala anställningar.  

Beslutsunderlag 
Motion: Meriterande med folkbokföring för Håbobor vid kommunala 
anställningar      

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att överlämna 
motionen till kommunstyrelsen för beredning och finner att så sker.  

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens kansli 
Uppdragslista 
Hemsida 
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§ 116 Dnr 2020/00348  

Extra ärende, Motion: Språkkrav i svenska för 
anställning inom omsorgen 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till vård- och 
omsorgsnämnden för beredning.  

Sammanfattning  
Michael Rubbestad (SD) har överlämnat en motion till fullmäktige. 
Motionären föreslår bl a att personal inom vård och omsorg ska ha en viss 
kunskapsnivå i svenska språket. 

Beslutsunderlag 
Motion: Språkkrav i svenska för anställning inom omsorgen 

           

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att överlämna 
motionen till vård- och omsorgsnämnden för beredning och finner att så 
sker.  

      

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens kansli 
Uppdragslista 
Hemsida 
Vård- och omsorgsnämnden 
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