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Tid och plats Kl. 19:00 måndagen den 5 november 2018, Övergransalen, Kommunhuset, 

Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Björn Erling (M), Ordförande 

Christoffer Bonde (M), 1:e vice ordförande 

Owe Fröjd (Båp), 2:e vice ordförande 

Liselotte Grahn Elg (M) 

Jan Sundling (M) 

Ulf Winberg (M) 

Carl-Johan Torstenson (M) 

Nils-Åke Mårheden (M) 

Tommy Rosenkvist (M) 

Bo Johnson (M) 

Leif Zetterberg (C) 

Per Widén (C) 

Anette Erling Jivenius (L) 

Fred Rydberg (KD) 

Agneta Hägglund (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) 

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) 

Robin Jande (V) 

Marie Nordberg (MP) 

Michael Rubbestad (SD) 

Anders Ekelöf (SD) 

Ann-Sofi Borg (SD) 

Thomas Moore (SD) 

Carol Lundahl Moore (SD) 

Zinaida Belonoshko (SD) 

Tiina Fransson (SD) 

Sjunne Green (Båp) 

Övriga närvarande  

Ersättare Per-Arne Öhman (M), tjänstgör för Björn Hedö (M) 

Roger von Walden (M) 
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Björn Fredriksson (M) 

Peter Kilger (M) 

Johan Jakobsson (C), tjänstgör för Helen Zeland Bodin (C) 

Lisbeth Bolin (C) 

Gunilla Alm (L), tjänstgör för Kjell Dufvenberg (L) 

Roger Norin (L) 

Helén Embretsén (KD) 

Pyry Niemi (S), tjänstgör för Werner Schubert (S) 

Antonio Lopez (S), tjänstgör för Begonia Randhav (S) 

Shiva Samadi (S) 

Jonny Ekblom (S) 

Carolina Cranser (S) 

Maria Kolak Lundeqvist (V) 

Osman Yilmaz (V) 

Christian Nordberg (MP) 

Erik Nylén (SD), tjänstgör för Robert Kohlström (SD) 

Cecilia Anna Rosrell (Båp), tjänstgör för Peter Björkman (Båp) 

  

Tjänstemän Tobias Arvidsson, kommundirektör 

Sara Widströmer, kommunsekreterare  

 

  

Justering  

Justerare Owe Fröjd (Båp), Per-Arne Öhman (M) 

Tid och plats Torsdagen den 8 november 2018 kl. 16.15, Kommunhuset, Bålsta 

Justerade paragrafer §§ 111-120 

  

Ajournering § 116, 5 minuter respektive 10 minuter för presidieöverläggningar 

  

Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Sara Widströmer  

Ordförande 
 

  

Björn Erling  

Justerare 
 

 

Owe Fröjd 

 
 

 

Per-Arne Öhman 
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§ 111   

Mötets öppnande 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Kommunfullmäktige utser Owe Fröjd (Båp) och Per-Arne Öhman (M) till 

justerare av dagens protokoll. Justering äger rum torsdagen den 8 november 

kl. 16.15.  

2. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande dagordning och konstaterar 

att kungörelse har skett i laga ordning.    

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige förrättar upprop, väljer två ledamöter att jämte 

ordförande justera protokollet, godkänner dagordningen samt konstaterar att 

kungörelse skett i laga ordning.  

______________ 
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§ 112 Dnr 2018/00802  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Utveckling av 
Kalmarsands badplats 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning.   

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår ett antal 

åtgärder för att förbättra Kalmarsands badplats.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansliet – för beredning 

Hemsidan 
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§ 113 Dnr 2017/00603  

Svar på medborgarförslag: Parkering på Skeppsvägen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslagets förslag med hänvisning 

till förvaltningens bedömning.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att tillåta 

parkering på Skeppsvägen mellan 14A-14F i färdriktning mot centrum.  

 

Kommunfullmäktige har i svar på ett tidigare medborgarförslag (KF 2017-

04-03 § 36) beslutat om att bommen på Skeppsvägen ska tas bort och att 

genomfartstrafik ska tillåtas. Beslutet ska dock inte verkställas förrän gatu- 

och parkenheten genomfört hastighetssänkande och trafiksäkerhetshöjande 

åtgärder på Skeppsvägen. En av de åtgärder som planeras är en breddning 

av gångbanan på just den sträcka där förslagsställaren önskar få möjlighet 

att parkera. Gatan kommer därmed att göras smalare och inte tillåta 

kantstensparkering. De parkeringsplatser som idag finns invid Skeppsvägen 

19 kommer då att försvinna. I planbeskrivningen för området anges att all 

parkering ska ske inom tomtplatserna. Åtgärderna är planerade att 

genomföras år 2020 enligt Ekonomiska ramar budgetår 2018, plan 2019-

2020. 

Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås, vilket även föreslås av 

kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2018-10-22 § 207 

Protokollsutdrag TU 2018-10-08 § 71 

Tjänsteskrivelse 2018-09-21 

Medborgarförslag 2017-09-28 

KF 2017-04-03 § 36 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förslagsställaren 

Tekniska avdelningen, för kännedom 

Hemsidan 
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§ 114 Dnr 2018/00325  

Svar på medborgarförslag: Ta bort vägbom vid 
Skeppsvägen och ersätt med permanent avstängning  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslagets förslag med hänvisning 

till kommunfullmäktiges beslut 2017-04-03 § 36.  

Sammanfattning  

Det har inkommit ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att 

vägbommen på Skeppsvägen ska tas bort och ersättas med en permanent 

avstängning.  

 

Det har tidigare inkommit medborgarförslag gällande bommen på 

Skeppsvägen, både att bommen önskas vara kvar och tas bort. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-03 § 36 följande: 

 

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses 

färdigbehandlat mot bakgrund av vad som framkommit i beredningen.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att bommen på Skeppsvägen tas bort när 

andra fysiska åtgärder har vidtagits för att minska hastigheten och öka 

säkerheten för oskyddade trafikanter.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbehovet ska tas upp i 

budgetarbetet för perioden 2018-2020. 

Med hänvisning till det beslutet föreslår förvaltningen att 

medborgarförslaget avslås, vilket även föreslås av kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2018-10-22 

Protokollsutdrag TU 2018-10-08 § 72 

Tjänsteskrivelse 2018-06-04 

Medborgarförslag 2018-04-25 

Protokollsutdrag KF § 36/2017 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska avelningen, för kännedom 

Förslagsställaren 

Hemsidan 
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§ 115 Dnr 2018/00709  

Delårsrapport aug 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att åtgärda/minimera 

redovisade underskott i prognosen för helåret.  

Sammanfattning  

Kommunen har upprättat delårsrapport med bokslut per 31 augusti och 

prognos för utfallet till årets slut. Enligt lagen om kommunal redovisning 

ska kommunen årligen upprätta minst en delårsrapport för verksamheten 

från räkenskapsårets början. Delårsrapporten ska innehålla en redogörelse 

för verksamheten och resultatet för perioden. Uppgifter ska också lämnas 

för samma period föregående år. 

Prognos för årets ekonomiska resultat 

Prognosen är att årets ekonomiska resultat blir 13,0 miljoner kronor. Det är 

2,1 miljoner sämre än det budgeterade resultatet på 15,1 miljoner kronor. 

Resultatet utgör 1,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag och 

uppnår därmed inte kommunens målsättning för god ekonomisk hushållning 

med 2 procents överskott. 

Större avvikelser jämfört med budget är 

 Nämndernas nettokostnader prognostiseras till 13,5 miljoner kronor 

högre än budget. 

 Skattenettot (skatteintäkter och generella statsbidrag) är 8,2 miljoner 

kronor sämre än budget. 

 Exploateringsverksamheten beräknas ge 10,0 miljoner kronor i 

reavinster baserat på utfallet per sista augusti. 

 Räntekostnader för kommunens långfristiga skulder beräknas till 5,6 

miljoner kronor lägre än budget. 

 Finansiella intäkter prognostiseras till 3,9 miljoner kronor högre än 

budget, vilket ger överskott, beroende på överskottsutdelning från 

Kommuninvest. 

Nämndernas ekonomiska läge 

Kommunfullmäktige uppmanade nämnderna vid delårsuppföljningen per 

mars, att vidta åtgärder/minimera underskott och redovisa det till 

delårsrapporten per augusti.  Kommunfullmäktige beslöt i juni att ge barn- 

och utbildningsnämnden tilläggsbudget med 11,5 miljoner kronor för ökat 
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antal barn och elever i verksamheten och att ge vård- och omsorgsnämnden 

2,4 miljoner i tilläggsbudget för att starta korttidsboende i september. 

De tre berörda nämnderna visar fortfarande underskott och måste 

intensifiera sitt arbete med att åtgärda underskotten. 

Barn- och utbildningsnämndens underskott prognostiserade vid mars 23,7 

miljoner kronor i underskott, vilket efter tilläggsbudgeten med 11,5 miljoner 

motsvarar 12,2 miljoner. Nu prognostiserar nämnden 10 miljoner kronor i 

underskott, en förbättring med 2,2 miljoner kronor. 

Socialnämnden prognostiserade i mars underskott med 7,4 miljoner kronor, 

vilket nu minskat till 6,5 miljoner kronor. 

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserade i mars ett underskott med 2,2 

miljoner kronor beroende på att nämnden inte hade finansiering för att starta 

upp ett korttidsboende och fick ett tilläggsanslag av kommunfullmäktige 

under våren. I denna prognos har nämndens kostnader ökat ytterligare, nu 

visar prognosen 2,4 miljoner i underskott. 

Kommunstyrelsen, överförmyndarnämnden och bygg- och miljönämnden 

prognostiserar överskott till årets slut. 

De taxefinansierade verksamheterna VA- och avfall prognostiserar 

överskott med tillsammans 1,2 miljoner kronor. 

Investeringar 

Investeringsbudgeten för året uppgår till 441,2 miljoner kronor inklusive 

ombudgeteringar från föregående år. Per 31 augusti har 83,4 miljoner kronor 

investerats och prognosen är att 181,6 miljoner kommer att investeras till 

årets slut. Av det förväntade överskottet på 259,6 miljoner kronor beräknas 

249 miljoner överföras till kommande år främst till följd av senarelagda 

investeringar. 

Inom exploateringsverksamheten har 11,5 miljoner kronor investerats per 31 

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

investeringar uppgår till 61,2 mkr vid årets slut. 

Måluppfyllelse 

Flera av nyckelindikatorerna saknar resultat vid delårsuppföljningen vilket 

gör att bedömningen av måluppfyllelsen är osäker och försiktig. 

Utvecklingsinsatser pågår inom alla målområden, och i alla nämnder, 

framförallt inom Attraktiva Håbo och Kvalitativa och effektiva Håbo. Av 

totalt 27 fastställda mål i nämnder och kommunstyrelse kan en majoritet inte 

bedömas vid delårsuppföljningen på grund av att utfall för nyckelindikatorer 

saknas.  
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2018-10-22 § 200 

Protokollsutdrag KSAU 2018-10-09 § 173 

Tjänsteskrivelse 2018-09-25 

Delårsrapport aug 2018 

Vård- och omsorgsnämnden 2018/§65 

Barn- och utbildningsnämnden 2018/§99 

Bygg- och miljönämnden 2018/§ 75 

Socialnämnden 2018/§48 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Samtliga nämnder 
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§ 116 Dnr 2018/00705  

Budget år 2019, plan år 2020-2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer kommunalskatten för år 2019 till 21:34 kr 

2. Kommunfullmäktige fastställer driftbudgetram till revisionen för år 2019 

till 1 300 tkr enligt fullmäktigepresidiets förslag, till skillnad från 

kommunstyrelsens förslag på 1 221 tkr 

3. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till 

driftbudgetramar år 2019 inklusive revisionen, totalt 1 156 801 tkr enligt 

följande 

Kommunfullmäktige 1 482  

Stöd till politiska partier 1 013  

Valnämnd                12  

Revision  1 300 

Räddningstjänst 20 820 

Håbo Marknads AB 4 964 

Anslag för gemensamma projekt 2 350 

Anslag för löneförändringar 2 351 

Kommunstyrelse 65 543  

Kultur- och fritidsnämnd 51 374 

Teknisk nämnd 55 644 

Överförmyndare 2 407  

Bygg- och miljönämnd 14 802 

Barn- och utbildningsnämnd 587 584 

Socialnämnd 63 929 

Vård- och omsorgsnämnd 281 226 

 

4. Räddningstjänstens anslag om 20 820 tkr beslutas under förutsättning att 

Enköpings kommun fattar ett likalydande beslut om utökning av sin andel 

för år 2019.  

5. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till 

investeringsbudget år 2019, totalt om 270 705 tkr, enligt följande,  

Skattefinansierade verksamheter:   

Kommunstyrelse 14 120 

Kultur- och fritidsnämnd 3 850 

Teknisk nämnd 144 500 

Barn- och utbildningsnämnd 8 804 
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Socialnämnd 120 

Vård- och omsorgsnämnd            300 

Exploatering 68 511 

  

Taxefinansierade verksamheter:   

VA-verksamhet 28 000 

Avfallsverksamhet 2 500 

Totalt 270 705 

 

6. Kommunfullmäktige beslutar att alla investeringar ska prövas utifrån 

möjligheten till extern medverkan 

7. Kommunfullmäktige fastställer finansiella mål 

8. Kommunfullmäktige fastställer ekonomistyrprinciperna 

9. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2019 har rätt 

att omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som 

förfaller till betalning under år 2019 och vid omförhandling/ omplacering av 

kommunens befintliga lån mellan olika kreditinstitutioner. 

10. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att under år 

2019 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder, med 127 miljoner 

kronor.  

11. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Håbohus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 

1 240,0 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  

12. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Räddningstjänsten Enköping-Håbos låneförpliktelser upp till ett totalt 

högsta lånebelopp om 5,6 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och 

kostnader 

13. Kommunfullmäktige beslutar att ta ut borgensavgift av Håbohus AB 

enligt lagstiftningen om allmännyttan.    

Sammanfattning  

Enligt kommunallagen 11:8 ska budgeten för kommande år fastställas före 

november månads utgång och vid valår ska fastställandet ske av nyvalda 

fullmäktige. Ärendet har beretts av kommunstyrelsen och, när det gäller 

revisionens budget, av fullmäktiges presidium.  

Kommunens budget för år 2019 innebär ett positivt ekonomiskt resultat på 

21,0 miljoner kronor vilket motsvarar 1,8 procent av skattenettot. För år 

2020-2021 är resultatet 2 % av skattenettot. För år 2019 liksom för 
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kommande år under perioden medför budgetramarna att effektiviseringar 

måste ske i verksamheterna. 

Investeringsbudgeten uppgår till 270,7 miljoner kronor år 2019. Under 

perioden år 2019-2021 planeras investeringar för totalt 1,2 miljarder kronor. 

För att finansiera investeringarna uppgår nyupplåningsbehovet till 127 

miljoner kronor år 2019. För perioden år 2019-2021 beräknas totalt 691 

miljoner kronor behöva nyupplånas. 

Kommunfullmäktiges nya övergripande mål för 2019 och framåt fastställs 

vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december. 

Följande finansiella mål gäller för 2019 och framåt: 

 Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt till 

två procent av skattenettot, exklusive realisationsvinster. 

 Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas 

till att minska kommunens skuldsättningsgrad eller till för att 

finansiera kommunens investeringar. 

 Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt 

överskott till kommunen. 

Ekonomistyrprinciperna har uppdaterats enligt den nya styrmodellen. 

Åtgärder med anledning av statsbidrag för att stimulera bostadsbyggande år 

2019 ingår i driftbudgeten med 2 miljoner kronor. 

Äldre- och handikappombudsmannen flyttas organisatoriskt från vård- och 

omsorgsnämnden till kommunstyrelsen och en budgetjustering med 500 000 

kronor från 1 januari 2019 är gjord i budgetförslaget.   

Beslutsunderlag 

Partiernas budgetförslag 

Synpunkter från fackförbunden 

Tjänsteskrivelse - Kommunstyrelsens och fullmäktiges presidiums förslag 

till beslut 

Protokollsutdrag KS 2018-10-22 § 201 

Protokollsutdrag KSAU 2018-10-09 § 172 

Budget år 2019, plan år 2020-2021, daterad 180928 

Bilaga: Investeringar tekniska nämnden   

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras för presidieöverläggningar.  
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Leif Zetterberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens, tillika 

Håboalliansens, förslag till drift- och investeringsbudget. 

Agneta Hägglund (S) yrkar inledningsvis att driftbudgeten och 

investeringsbudgeten ska beslutas var för sig. Vidare yrkar Agneta 

Hägglund (S) bifall till Socialdemokraternas förslag till driftbudget och 

investeringsbudget. Socialdemokraternas yrkande avseende 

investeringsbudget lämnas in skriftligt vid sammanträdet. 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till 

driftbudget.  

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag 

till driftbudget.  

Owe Fröjd (Båp) meddelar att Bålstapartiet ansluter sig till 

Socialdemokraternas förslag avseende drift- och investeringsbudget med de 

ändringar som tillkommit det förslag som tidigare lagts i kommunstyrelsen. 

Vidare yrkar Owe Fröjd (Båp) bifall till dessa förslag.  

Carl-Johan Torstensson (M) yrkar bifall till Håboalliansens förslag till drift- 

och investeringsbudget.  

Per-Arne Öhman (M) yrkar bifall till Håboalliansens förslag till drift- och 

investeringsbudget. 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till drift- 

och investeringsbudget.  

Bo Johnsson (M) yrkar bifall till Håboalliansens förslag till drift- och 

investeringsbudget.  

Robin Jande (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till driftbudget.  

Marie Nordberg (MP) yrkar bifall till Håboalliansens förslag till drift- och 

investeringsbudget.  

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till Håboalliansens förslag till drift- och 

investeringsbudget.  

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras för presidieöverläggningar.  

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) finner att när det gäller beslutspunkterna 1, 2, 

4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 föreligger enbart ett förslag till beslut 
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(kommunstyrelsens/fullmäktigepresidiets förslag). Ordförande frågar om 

dessa kan behandlas gemensamt och om förslag till drift och 

investeringsbudget behandlas separat i enlighet med Agneta Hägglunds (S) 

yrkande och finner att så sker.  

Ordförande frågar därefter om fullmäktige bifaller förslag till beslut i ovan 

nämnda punkter och finner att så sker.  

Beslutsgång - driftbudget 

Ordförande Björn Erling (M) finner att fyra förslag till driftbudget 

föreligger:  

- Håboalliansens förslag 

- Socialdemokraternas och Bålstapartiets förslag 

- Sverigedemokraternas förslag 

- Vänsterpartiets förslag  

Ordförande frågar prövar vilket av ovanstående förslag som fullmäktige 

bifaller och finner att fullmäktige bifaller Håboalliansens förslag till budget.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat - driftbudget 

Ordförande utser kommunstyrelsens (Håboalliansens) budgetförslag till 

huvudförslag, vilket godkänns av kommunfullmäktige.  

 

Därefter frågar ordförande om kommunfullmäktige utser 

Socialdemokraternas och Bålstapartiets, Sverigedemokraternas eller 

Vänsterpartiets budgetförslag till motförslag mot Håboalliansens förslag. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige utser Socialdemokraternas och 

Bålstapartiets förslag till motförslag.  

Följande propositionsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 

Håbo-alliansens budgetförslag och Nej-röst för bifall till 

Socialdemokraternas och Bålstapartiets budgetförslag.  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Björn Erling (M), Jan Sundling 

(M), Ulf Winberg (M), Christofer Bonde (M), Carl-Johan Torstensson (M), 

Nils-Åke Mårheden (M), Tommy Rosenkvist (M), Bo Johnsson (M), Per-

Arne Öhman (M), Leif Zetterberg (C), Per Widén (C), Johan Jakobsson (C), 

Anette Erling Jivenius (L), Gunilla Alm (L), Fred Rydberg (KD), Marie 

Nordberg (MP) 

Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Pyry Niemi (S), Helene Cranser 

(S), Fredrik Anderstedt (S), Antonio Lopez (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), Cecilia Anna 

Rosrell (Båp) 
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Avstår: Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Robin Jande (V), Michael 

Rubbestad (SD), Anders Ekelöf (SD), Ann-Sofie Borg (SD), Thomas Moore 

(SD), Erik Nylén (SD), Carol Lundahl Moore (SD), Zinaida Belonoshko 

(SD), Tiina Fransson (SD) 

Med 17 ja-röster, 14 nej-röster och 10 som avstår bifaller 

kommunfullmäktige Håboalliansens förslag till driftbudget.  

Beslutsgång - investeringsbudget 

Därefter behandlas investeringsbudgeten. Ordförande frågar om fullmäktige 

bifaller Håboalliansens förslag till investeringsbudget eller 

Socialdemokraternas förslag till investeringsbudget och finner att 

fullmäktige bifaller Håboalliansens förslag.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat - investeringsbudget 

Följande propositionsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 

Håbo-alliansens budgetförslag och Nej-röst för bifall till 

Socialdemokraternas och Bålstapartiets budgetförslag.  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Björn Erling (M), Jan Sundling 

(M), Ulf Winberg (M), Christofer Bonde (M), Carl-Johan Torstensson (M), 

Nils-Åke Mårheden (M), Tommy Rosenkvist (M), Bo Johnsson (M), Per-

Arne Öhman (M), Leif Zetterberg (C), Per Widén (C), Johan Jakobsson (C), 

Anette Erling Jivenius (L), Gunilla Alm (L), Fred Rydberg (KD), Marie 

Nordberg (MP) 

Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Pyry Niemi (S), Helene Cranser 

(S), Fredrik Anderstedt (S), Antonio Lopez (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), Cecilia Anna 

Rosrell (Båp) 

Avstår: Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Robin Jande (V), Michael 

Rubbestad (SD), Anders Ekelöf (SD), Ann-Sofie Borg (SD), Thomas Moore 

(SD), Erik Nylén (SD), Carol Lundahl Moore (SD), Zinaida Belonoshko 

(SD), Tiina Fransson (SD) 

Med 17 ja-röster, 14 nej-röster och 10 som avstår bifaller 

kommunfullmäktige Håboalliansens förslag till investeringsbudget.  

Reservation - driftbudget 

Agneta Hägglund (S), Pyry Niemi (S), Helene Cranser (S), Fredrik 

Anderstedt (S), Antonio Lopez (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), Cecilia Anna Rosrell 
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(Båp), Michael Rubbestad (SD), Anders Ekelöf (SD), Ann-Sofie Borg (SD), 

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

Belonoshko (SD), Tiina Fransson (SD) reserverar sig mot beslutet avseende 

driftbudget.  

Reservation - investeringsbudget 

Agneta Hägglund (S), Pyry Niemi (S), Helene Cranser (S), Fredrik 

Anderstedt (S), Antonio Lopez (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), Cecilia Anna Rosrell 

(Båp), Michael Rubbestad (SD), Anders Ekelöf (SD), Ann-Sofie Borg (SD), 

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

Belonoshko (SD), Tiina Fransson (SD) reserverar sig mot beslutet avseende 

investeringsbudget.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Samtliga nämnder 

Revisionen 
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§ 117 Dnr 2018/00662  

Avgift för borgerlig vigsel 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att höja avgiften för borgerlig vigsel till 

1500 kr om båda parterna är skrivna i en annan kommun. Avgiften om 500 

kr kvarstår för borglig vigsel om en eller båda parterna är skrivna i Håbo 

kommun.    

2. Kommunfullmäktige beslutar att den nya avgiften gäller från 2019-01-01 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-11 § 74 i ärendet översyn av Håbo 

kommuns styrdokument att avgift för borgerlig vigsel ska revideras. För att 

täcka upp de faktiska kostnaderna Håbo kommun har för att förrätta vigsel 

föreslår förvaltningen en höjning av avgiften till 1 000 kr per vigsel.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2018-10-22 § 202 

Protokollsutdrag KSAU 2018-10-09 § 165 

Tjänsteskrivelse 2018-09-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kontaktcenter 

Kansli och kvalitet 
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§ 118 Dnr 2018/00697  

Sammanträdesplanering 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att under år 2019 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 samt att personal- och 

förhandlingsutskottet själva bestämmer sina sammanträdestider. Inför 2019 

behöver sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

fastställas för att de övriga nämnderna ska kunna sätta sina tider i 

förhållande till dessa.  

Förvaltningen har sett över sammanträdestiderna med utgångspunkt i det 

utredningsuppdrag som kommunstyrelsen lämnat 2017-10-20 § 243 och 

med utgångspunkt i den förändrade politiska organisation som fullmäktige 

beslutat om 2018-06-11 § 66 och kommit fram till ett förslag till 

sammanträdesprocess.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2018-10-22 § 204 

Protokollsutdrag KSAU 2018-10-09 § 167 

Tjänsteskrivelse 2018-09-24 

Förslag till sammanträdestider för 2019 

KS 2017-11-20 § 243 

KS 2018-03-19 § 72 

Reservation 

Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot beslutet.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 

Nämnderna – för kännedom 
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Revisorerna – för kännedom 

Kommundirektör 

Avdelningschefer inom kommunstyrelsens förvaltning 

Löneadministration 
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§ 119 Dnr 2018/00703  

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
SoL och LSS kvartal 1 2018 

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 2018. Enligt dessa lagar ska sådan 

redovisning delges kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2018-10-22 § 211 

Protokollsutdrag KSAU 2018-10-09 § 169 

Tjänsteskrivelse 2018-09-24 

SN § 31 2018 

Socialnämndens yttrande 

VON § 32 2018 

Vård- och omsorgsnämndens yttrande 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Socialnämnden – för kännedom 

Vård- och omsorgsnämnden – för kännedom 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(23) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-11-05  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 120 Dnr 2018/00704  

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
SoL och LSS kvartal 2 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.  

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har inkommit med 

redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § 

Socialtjänstlagen och 9 § Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade för kvartal 2 år 2018. Enligt dessa lagar ska sådan 

redovisning delges kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2018-10-22 § 212 

Protokollsutdrag KSAU 2018-10-09 § 170 

Tjänsteskrivelse 2018-09-24 

SN § 41 2018 

Socialnämndens yttrande 

VON § 51 2018 

Vård- och omsorgsnämndens yttrande 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Socialnämnden – för kännedom 

Vård- och omsorgsnämnden – för kännedom 

 

 

 


