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Tid och plats Kl. 19:00-20:30 måndagen den 2 maj 2016, Övergransalen, Kommunhuset, 
Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Ulf Winberg (M), Ordförande 
Owe Fröjd (Båp), 1:e vice ordförande 
Gunilla Gustavsson (S), 2:e vice ordförande 
Carina Lund (M) 
Catherine Öhrqvist (M) 
Liselotte Grahn Elg (M) 
Rasmus Kraftelid (M) 
Carl-Johan Torstenson (M) 
Nils-Åke Mårheden (M) 
Anna Wiberg (M) 
Tommy Rosenkvist (M) 
Leif Zetterberg (C) 
Håkan Welin (L) 
Anders Cyrillus (L) 
Christian Nordberg (MP) 
Marie Nordberg (MP) 
Fred Rydberg (KD) 
Agneta Hägglund (S) 
Werner Schubert (S) 
Lars-Göran Bromander (S) 
Helene Cranser (S) 
Fredrik Anderstedt (S) 
Nina Manninen (S) 
Johan Tolinsson (S) 
Akasya Randhav (S) 
Sven Erkert (S) 
Eva Staake (S) 
Sven-Olov Dväring (S) 
Hillevi Anderstedt (S) 
Inger Wallin (S) 
Michael Rubbestad (SD) 
Bengt Björkman (SD) 
Kristian Leinonen (SD) 
Linnea Bjuhr (SD) 
Robert Kohlström (SD) 
Peter Björkman (Båp) 
Leif Lindqvist (V) 
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Övriga närvarande  

Ersättare Bo Johnson (M), tjänstgör för Björn Hedö (M) 
Roger von Walden (M) 
Björn Fredriksson (M) 
Bertil Brifors (M) 
Lisbeth Bolin (C), tjänstgör för Göran Eriksson (C) 
Mari Lindros (C), tjänstgör för Sara Ahlström (C) 
Ingvar Nilfjord (L) 
Sabine Noresson (MP) 
Arvo Väisänen (KD) 
Kurt Hedman (S), tjänstgör för Marcus Carson (S) 
Sixten Nylin (S) 
Maria Annell (S) 
Hariette Nordström (S) 
Antonio Lopez (S) 
Pirjo Thonfors (-) 
Linnéa Hellberg (SD) 
Sjunne Green (Båp) 

  
Tjänstemän Per Nordenstam, kommundirektör 

Johan Utter, tf. kanslichef  

Justering  
Justerare Sven Erkert (S) och Catherine Öhrqvist (M) 

Tid och plats Måndagen den 9 maj 2016 

Justerade paragrafer §§ 45-54 
  
Ajournering Ajournering i 10 minuter § 50 
  
Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Johan Utter  

Ordförande 
 

  

Ulf Winberg (M)  

Justerare 
 

 

Sven Erkert (S) 

 
 

 

Catherine Öhrqvist (M) 
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Kommunfullmäktige §§ 45-54 

Sammanträdesdatum 2016-05-02 

Datum för 
anslags uppsättande 2016-05-10 

Datum för 
anslags nedtagande 2016-06-01 

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliet, Håbo kommun 
  

Underskrift   

 Johan Utter  
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§ 45 Dnr 64643  

Mötets öppnande 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige utser Sven Erkert (S) och Catherine Öhrqvist (M) 
till justerare av dagens protokoll. Protokollet justeras på måndag den 9 maj. 

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

- Tillägg: Entledigande från uppdrag som ledamot i valnämnden samt 
fyllnadsval. 

- Tillägg: Medborgarförslag: Åtgärder för förbättrat integrationsarbete i 
Håbo kommun.  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige förrättar upprop, väljer två ledamöter att jämte 
ordförande justera protokollet, samt fastställer dagordningen för dagens 
sammanträde.  

______________ 
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§ 46 Dnr 2015/00315  

Svar på motion: Införande av 30-sträcka längs Åsleden  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för vidare 
beredning med motivering enligt Lars-Göran Bromanders (S) yrkande.  

Sammanfattning  
Michael Rubbestad (SD) och Linnéa Bjuhr (SD), har inkommit med en 
motion avseende införande av 30 km/h på den del av Åsleden där Äppelbo 
och Täppans förskola ligger.  

Tekniska avdelningen har tidigare inte specifikt infört 30 km/h utanför 
förskolor. De flesta förskolorna ligger i bostadsområden som har 30 km/h 
inom hela området och det är därför det är 30 km/h utanför dessa. Däremot 
så har kommunen 30 km/h, hela eller del av dagen, utanför kommunens 
skolor.  

Inom det ordinarie arbetet med översyn av hastigheter på det kommunala 
vägnätet planerar Tekniska avdelningen att föreslå avvikelse från 
bashastigheten på hela Åsleden och begränsa hastigheten till 40 km/h.  

I ett projekt tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen utreder 
och skapar Tekniska avdelningen säkra skolvägar. Projektets mål är att 
identifiera lämpliga skolvägar, göra dessa trafiksäkra och trygga samt 
informera om och rekommendera föräldrar och barn om dessa.  
 
Tekniska avdelningen föreslår att motion avseende införande av 30 km/h på 
den del av Åsleden där Äppelbo och Täppans förskola ligger avslås och att  
avdelningen får i uppdrag att utreda hur lokala trafikföreskrifter ska 
utformas med hänsyn taget till sträckningen av de säkra skolvägarna och i 
samband med detta ta hänsyn till motionens intentioner.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2016-04-11 
Tekniska utskottet 2016-03-29 
Motion, daterad 2015-11-15 
Tjänsteskrivelse, 2016-03-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars-Göran Bromander (S) yrkar att ärendet ska återremitteras med 
motiveringen att bättre och mer underlag behöver tas fram, då förslaget 
bryter gällande praxis. 

Michael Rubbestad (SD), Christian Nordberg (MP) och Håkan Welin (FP) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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Beslutsgång 
Ordförande Ulf Winberg (M) frågar om det är kommunfullmäktiges mening 
att återremittera ärendet eller om ärendet ska avgöras idag. Ordförande 
finner att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 
Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. 

Nej-röst för att ärendet ska återremitteras.  

Ja-röst lämnas av: Carina Lund (M), Catherine Öhrqvist (M), Ulf Winberg 
(M), Liselotte Grahn Elg (M), Rasmus Kraftelid (M) Carl-Johan 
Torstensson (M), Nils-Åke Mårheden (M), Anna Wiberg (M), Bo Johnsson 
(M), Tommy Rosenkvist (M), Lisbeth Bolin (C), Leif Zetterberg (C), Mari 
Lindros (C), Håkan Welin (L), Anders Cyrillus (L), Christian Nordberg 
(MP), Marie Nordberg (MP), Fred Rydberg (KD), Michael Rubbestad (SD), 
Bengt Björkman (SD), Kristian Leinonen (SD) Linnea Bjuhr (SD), Robert 
Kohlström (SD) och Leif Lindqvist (V). 

Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Gunilla 
Gustavsson (S), Lars-Göran Bromander (S), Helene Cranser (S), Fredrik 
Anderstedt (S), Nina Manninen (S), Johan Tolinsson (S), Akasya Randhav 
(S), Sven Erkert (S) Eva Staake (S), Sven-Olov Dväring (S), Inger Wallin 
(S) och Owe Fröjd (Båp).  

Hillevi Anderstedt (S), Kurt Hedman (S) och Peter Björkman (Båp) avstår. 

Röstningen utfaller alltså med 24 Ja-röster, 14 Nej-röster samt 3 som avstår. 

Enligt kommunallagens regel om minoritetsåterremiss i fullmäktige 
återremitteras ärendet därmed.  

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Michael Rubbestad (SD), Bengt Björkman (SD), 
Kristian Leinonen (SD) Linnea Bjuhr (SD) och Robert Kohlström (SD).  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 47 Dnr 2014/00121  

Svar på motion: Cykla i Håbo - hela Håbo cyklar 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att delvis bevilja motionen, med hänvisning 
till förvaltningens bedömning.  

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda behovet 
av cykelfrämjande åtgärder i kommunen.  

Sammanfattning  
Lisbeth Bolin (C) och Ralph Abrahamsson (M) föreslår i sin motion ”Cykla 
i Håbo – hela Håbo cyklar” att en cykelstrategi för kommunen ska tas fram, 
att samverkan med angränsande kommuner ska utvecklas för att använda 
Ekolsunds banvall som cykelväg samt att Marknadsbolaget ska få i uppdrag 
att marknadsföra Håbo som cykelkommun. Förvaltningens bedömning är att 
cykelfrågorna i kommunen behöver prioriteras men att behovet av åtgärder 
när det gäller cykling i första hand behöver utredas vidare. Motionen 
beviljas därför delvis genom att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda 
behovet av cykelfrämjande åtgärder. Förslaget rörande Ekolsunds banvall 
har redan behandlats av kommunstyrelsen i ärende 2014/00175.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2016-04-11 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-29 
Tjänsteskrivelse 
Motion (2014/00121) ”Cykla i Håbo – hela Håbo cyklar”.  
Kommunstyrelsens beslut 2015-11-23 § 209 om förslag angående 
utveckling av Ekolsunds banvall (diarienummer 2014/00175)  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Motionärerna 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
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§ 48 Dnr 2016/00126  

Årsredovisning 2015 för Håbo kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner Håbo kommuns årsredovisning för år 
2015. 

2. Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i kommunstyrelsen, och i 
övriga nämnder, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. 

3. Kommunfullmäktige godkänner, för Håbo kommuns del, 
årsredovisningen år 2015 för Räddningstjänsten Enköping-Håbo. 

4. Kommunfullmäktige beviljar, för Håbo kommuns del, ansvarsfrihet för 
ledamöterna i förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Enköping-Håbo 
avseende verksamhetsåret 2015. 

5. Kommunfullmäktige godkänner ombudgetering om 26 912 tkr av 
pågående investeringar till år 2016, fördelat enligt följande: 

- Kommunstyrelsen  17 914 tkr 

- Exploateringsverksamhet  1 303 tkr 

- Avfallsverksamhet   230 tkr 

- Vattenverket   7 465 tkr 

Sammanfattning  
Den kommunala redovisningslagen (KRL) reglerar externredovisning. I 
lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Kommunstyrelsen ansvarar 
enligt kommunallagen för årsredovisningen. 

Kommunen har upprättat årsredovisning för år 2015, samt förslag till 
ombudgetering avseende pågående investeringsprojekt till år 2016. 

I 2015 års bokslut uppgår koncernens resultat till cirka 44,0 (27,4) mkr, 
vilket är cirka 16,6 (20,8) mkr bättre än föregående år. Eliminering av 
koncerninterna poster har gjorts i den sammanställda redovisningen, bland 
annat har markköp från Håbo Marknads AB och återbetalningen av villkorat 
aktieägartillskott eliminerats. 

Kommunens redovisade resultat är 48,9 (16,9) mkr, vilket är 32,0 mkr bättre 
än föregående år. De kommunala bolagen redovisar ett positivt resultat på 
sammanlagt drygt 22,4 (10,7) mkr, varav Håbohus AB 13,3 (9,5) mkr och 
Håbo Marknads AB 9,0 (1,2) mkr. Räddningstjänsten redovisar ett 
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underskott på cirka 0,8 (-1,6) mkr, varav Håbo kommuns andel är cirka 0,3 
mkr. 

Nämnderna redovisar tillsammans ett överskott om 21,3 mkr. 
Kommunstyrelsens lämnade ett överskott om 7,2 mkr, Barn- och 
utbildningsnämnden 6,3 mkr, socialnämnd 3,4 mkr, Bygg- och miljönämnd 
ca 2,5 och vård- och omsorgsnämnd 1,3 mkr. 

Under året uppfyllde nämnderna 21 av 33 mål, vilket motsva¬rar en 
måluppfyllnad om 64 %.  

Kommunen uppfyllde de finansiella målen för år 2015 med god marginal 

Förbrukningen av investeringsanslag för skattefinansierade verksamheter 
uppgår till ca 84 mkr mot budgeterade ca 103,0 mkr. Ett överskott redovisas 
mot budgeten på 19,1 mkr, varav pågående investeringsprojekt på 17,9 mkr 
begärs ombudgeteras till år 2016.  

Budgeterat investeringsanslag för taxefinansierade verksamheter uppgick till 
ca 14,4 mkr, utfallet blev ca 6,7 mkr. Ett överskott redovisas mot budgeten 
på 7,7 mkr, vilket begärs ombudgeteras till år 2016 för pågående 
investeringsprojekt.  

Utfallet för investeringar inom exploateringsverksamhet uppgår till 15,4 
mkr mot budgeterade ca 16,7 mkr. Överskottet om 1,3 mkr avser pågående 
projekt och begärs ombudgeteras till år 2016. 

Revisorerna tillstyrker i sin revisionsberättelse att årsredovisningen 
godkänns samt att ledamöter i styrelse och nämnder beviljas ansvarsfrihet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Årsredovisning 2015 
Revisionsberättelse Håbo kommun 
Revisionsberättelse Räddningstjänsten Enköping-Håbo 
Protokoll från nämnderna 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Efter föredragning från revisionen lägger kommunfullmäktiges presidium 
fram följande förslag till beslut som komplement till kommunstyrelsens 
förslag: 

1. Kommunfullmäktige godkänner Håbo kommuns årsredovisning för år 
2015. 

2. Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i kommunstyrelsen, och i 
övriga nämnder, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. 
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3. Kommunfullmäktige godkänner, för Håbo kommuns del, 
årsredovisningen år 2015 för Räddningstjänsten Enköping-Håbo. 

4. Kommunfullmäktige beviljar, för Håbo kommuns del, ansvarsfrihet för 
ledamöterna i förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Enköping-Håbo 
avseende verksamhetsåret 2015. 

Carina Lund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Owe Fröjd (Båp) och Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till presidiets 
förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande Ulf Winberg (M) frågar om det är kommunfullmäktiges mening 
att besluta enligt presidiets förslag samt enligt kommunstyrelsens förslag. 
Ordförande finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Nämnderna 
Ekonomienheten 
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§ 49 Dnr 2016/00168  

Uppföljning av miljöstrategin för verksamhetsåret 2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisad uppföljning av 
miljöstrategin för verksamhetsåret 2015.  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige antog en miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling 
i Håbo kommun 2015-02-23. Uppföljning och utvärdering av miljöstrategin 
ska ske årligen av kommunfullmäktige och nämnderna i samband med 
verksamhetsberättelsen och årsredovisningen. En heltäckande redovisning 
av kommunens arbete ska sammanställas. 

Varje förvaltning och kommunalt bolag har fått redovisa åtgärder som har 
utförts 2015 i linje med miljöstrategin. I sammanställningen för hela 
kommunen redovisas åtgärderna kopplat till miljöstrategins tre inriktningar 
och tio målsättningar. Nyckeltal där förvaltningarna eller de kommunala 
bolagen har haft mål finns redovisat. Ett nyckeltal för respektive inriktning 
presenteras för att ge en övergripande bild över Håbo kommun. 

I två av tre inriktningar, fossilbränslefri kommun och giftfri och 
resurseffektiv kommun, har många åtgärder utförts under 2015 och den 
kommunala organisationen kan visa på positiva resultat som går i linje med 
miljöstrategin. I den tredje inriktningen, naturmiljöer med mångfald, har ett 
mindre antal åtgärder utförts. Bygg- och miljöförvaltningen kan konstatera 
att det finns mycket som genomförts inom kommunens och bolagens 
verksamheter som ligger i linje med miljöstrategin.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-29 
Tjänsteskrivelse 
Samlad redovisning av kommunens miljöarbete för verksamhetsåret 2015 
Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun, KF 2015-
02-23 §6, KS 2014/70 dokumentnummer 57443 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
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§ 50 Dnr 2014/00073  

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS), 
tematiskt tillägg till översiktsplan 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat tematiskt tillägg till 
översiktsplan för landsbygdsutveckling i strandnära läge.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen i Håbo kommun beslutade 2013-09-02 § 131 att uppdra 
förvaltningen att upprätta ett förslag till tematiskt tillägg till översiktsplan 
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 

Det tematiska tillägget för landsbygdsutveckling i strandnära lägen pekar ut 
så kallade LIS-områden. Det är områden som genom en utveckling av 
exempelvis bostäder, verksamheter eller förutsättningar för rekreation, 
friluftsliv och turism kan bidra till en mer livskraftig landsbygd. 
Framtagandet av LIS-områden samt inriktning för lämplig utveckling inom 
dessa sker med utgångspunkt i den översiktliga planeringen. 

Planen redovisar fyra LIS-områden, utvecklingsförslag inom dessa samt två 
möjliga framtida LIS-områden. LIS-områdena är belägna i Skokloster, vid 
Skokloster slott, Övergran samt Sånka. De två möjliga framtida områdena 
ligger vid Lilla Ullfjärdens västra strand samt vid Biskops Arnö.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2016-04-11 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-29 
Tjänsteskrivelse 
Antagandehandling LIS 
Utställningsutlåtande LIS  
Granskningsyttrande Länsstyrelsen i Uppsala län 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christian Nordberg (MP) och Marie Nordberg (MP) yrkar att LIS-område 4-
1, Skokloster ska utgå med följande motivering:  

”Föreslaget LIS-område 4.1, Skokloster är ett område som ligger nära ett 
utvecklingsort-område, vilket medför att området har ett potentiellt högt 
byggtryck. Detta gör det olämpligt som LIS-område och 
bostadsbebyggelsen riskerar att begränsas i den utsträckning som det står i 
förslaget.  

Exploatering av området skulle förstöra ovärderliga naturvärden och ett 
mycket rikt fritids- och strövområde inkluderande Upplandsleden. Inom 
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strandängarna nära Österkvarn och Hummeldal finns ett flertal arter 
upptagna på Artdatabankens rödlista, varav 5 sårbara och 29 missgynnade. 
Det, och att kulturminnes- och friluftslivsmässiga aspekter har legat till 
grund för en ansökan om att göra området till ett naturreservat. 

I området finns även en naturhamn och en mycket fin fauna. Friluftslivet, 
som det beskrivs i utställningsförslaget, skulle gynnas mer av ett 
naturreservat än som av ett LIS-område, utan att man riskerar negativa 
konsekvenser. Bostadbebyggelse bör istället koncentreras inom 
utvecklingsområdet och behöver inte vara strandnära.” 

Leif Lindqvist (V) yrkar bifall till Christian Nordbergs (MP) och Marie 
Nordbergs (MP) yrkande. 

Michael Rubbestad (SD) yrkar att sammanträdet ska ajourneras i tio minuter 
för överläggningar. 

Beslutsgång 1 
Ordförande Ulf Winberg (M) frågar om det är kommunfullmäktiges mening 
att sammanträdet ska ajourneras i tio minuter för överläggningar. 
Ordförande finner att så sker. Sammanträdet ajourneras därmed i tio minuter 
och återupptas sedan. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med den 
ändring som föreslagits av Christian Nordberg (MP) och Marie Nordberg 
(MP). 

Carina Lund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 2 
Ordförande frågar först om det är kommunfullmäktiges mening att besluta 
enligt kommunstyrelsens förslag, undantaget område 4-1 Skokloster som 
behandlas nedan. Ordförande finner att så sker. 

Ordförande frågar sedan om det är kommunfullmäktiges mening att område 
4-1 Skokloster ska kvarstå i planen eller om området ska strykas enligt 
förslag från Christian Nordbergs (MP) och Marie Nordbergs (MP). 
Ordförande finner att området ska kvarstå. 

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 
Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: 

Ja-röst för att område 4-1 Skokoster ska kvarstå i planen. 
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Nej-röst för att område 4-1 Skokoster ska strykas i planen. 

Ja-röst lämnas av: Carina Lund (M), Catherine Öhrqvist (M), Ulf Winberg 
(M), Liselotte Grahn Elg (M), Rasmus Kraftelid (M) Carl-Johan 
Torstensson (M), Nils-Åke Mårheden (M), Anna Wiberg (M), Bo Johnsson 
(M), Tommy Rosenkvist (M), Lisbeth Bolin (C), Leif Zetterberg (C), Mari 
Lindros (C), Håkan Welin (L), Anders Cyrillus (L), Fred Rydberg (KD), 
Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Gunilla Gustavsson (S), Lars-
Göran Bromander (S), Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Nina 
Manninen (S), Johan Tolinsson (S), Akasya Randhav (S), Sven Erkert (S) 
Eva Staake (S), Sven-Olov Dväring (S), Hillevi Anderstedt (S), Kurt 
Hedman (S) och Inger Wallin (S).   

Nej-röst lämnas av: Christian Nordberg (MP), Marie Nordberg (MP), 
Michael Rubbestad (SD), Kristian Leinonen (SD), Linnea Bjuhr (SD), 
Robert Kohlström (SD), Owe Fröjd (Båp), Peter Björkman (Båp) och Leif 
Lindqvist (V). 

Bengt Björkman (SD) avstår. 

Röstningen utfaller alltså med 31 Ja-röster, 9 Nej-röster samt 1 som avstår. 

Därmed kvarstår område 4.1 Skokloster i planen.  

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Christian Nordberg (MP), Marie Nordberg (MP) 
och Leif Lindqvist (V).  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
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§ 51 Dnr 2016/00252  

Justering av inkallelseordning för ersättare i styrelse 
och nämnder 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att ändra ordningen för inkallande av 
ersättare för Bålstapartiet, enligt redovisat förslag. 

2. Kommunfullmäktige noterar den justerade ordningen för ersättares 
inkallande i samtliga nämnder under innevarande mandatperiod fram till och 
med 2018, enligt följande: 

För ledamot i   Inträder ersättare i följande ordning: 
partigrupp: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sammanfattning  
Bålstapartiet har anmält att de önskar göra en ändring i sitt partis ordning för 
inkallande av ersättare i styrelse och nämnder.  

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

Ny ordning: (Båp), (MP), (SD), (S), (V), (KD), (C), (M) och (L) 

I samband med denna anmälan görs även en justering av partibeteckningen 
(FP), vilken byts ut till (L).  

Beslutsunderlag 
Anmälan från Bålstapartiet 
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______________ 

Beslutet skickas till: 
Nämnderna 
Gruppledarna 
Nämndsekreterare 
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§ 52 Dnr 2016/00233  

Entledigande från uppdrag som ersättare i 
samordningsförbundet samt fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Gunilla Gustavsson (S) från uppdrag som 
ersättare i styrelsen för samordningsförbundet i Uppsala län. 

2. Kommunfullmäktige utser Inger Wallin (S) till ny ersättare i styrelsen för 
samordningsförbundet i Uppsala län i Gunilla Gustafssons (S) ställe.  

Sammanfattning  
Gunilla Gustafsson (S) avsäger sig sin plats som ersättare i styrelsen för 
samordningsförbundet i Uppsala län.  

Valberedningen nominerar Inger Wallin (S) till ny ersättare i styrelsen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Avsägelse 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Entledigad ersättare 
Vald ersättare 
Samordningsförbundet 
Löneadministrationen 
Förtroendemannaregistret 
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§ 53 Dnr 2016/00283  

Entledigande från uppdrag som ledamot i valnämnden 
samt fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Håkan Jonsson (C) från uppdrag som 
ledamot i valnämnden. 

2. Kommunfullmäktige utser Sten-Åke Wengberg (C) till ny ledamot i 
valnämnden i Håkan Jonssons (C) ställe.  

Sammanfattning  
Håkan Jonsson (C) avsäger sig sin plats som ledamot i valnämnden. 

Valberedningen nominerar Sten-Åke Wengberg (C) till ny ledamot.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Entledigad ledamot 
Vald ledamot 
Valnämnden 
Löneadministrationen 
Förtroendemannaregistret 
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§ 54 Dnr 2016/00301  

Medborgarförslag: Åtgärder för förbättrat 
integrationsarbete i Håbo kommun 

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

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår 
förbättringar i Håbo kommuns integrationsarbete. Förslaget sammanfattas 
av förslagsställaren i fyra punkter. 

1. Rekrytera en integrationssamordnare på projektbasis i minst 2 år, som 
tillsammans med dagens flyktingansvarig ser till att förvaltningarnas planer 
blir införda och följs. 

2. Prioritera att idrottens hus blir byggd och står klar inom 3 år och att de 
nyanlända får ta del av planeringen som sker genom den rekryterade 
integrationssamordnaren och dagens flyktingansvarige. Att ha ett idrottshus 
är ett bra och viktigt verktyg att tillgå för integrationen av våra nyanlända. 

3. Sälj ut delar av Håbo hus för att finansiera byggandet av idrottens hus, 
som våra medborgare och blivande medborgare kan använda året om. 

4. Att bygga bostäder är också viktigt men man måste bygga med balans så 
att service och annat följer med den ökande befolkningen.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kansliet 
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