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Beslutande  

Ledamöter Björn Erling (M), Ordförande 

Roger von Walden (M), 1:e vice ordförande 

Michael Rubbestad (SD), 2:e vice ordförande 

Bertil Brifors (M) 

Per-Arne Öhman (M) 

Ulf Winberg (M) 

Carl-Johan Torstenson (M) 

Nils-Åke Mårheden (M) 

Björn Hedö (M) 

Lisbeth Bolin (C) 
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Gunilla Alm (L) 

Agneta Hägglund (S) 

Werner Schubert (S) 

Helene Cranser (S) 

Fredrik Anderstedt (S) 

Pyry Niemi (S) 

Lars-Göran Bromander (S) 

Inger Wallin (S) 

Sven Erkert (S) 

Maria Annell (S) 

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) 

Robin Jande (V) 

Linnéa Leinonen (SD) 

Ann-Sofi Borg (SD) 

Thomas  Moore (SD) 

Kristian Leinonen (SD) 

Carol Lundahl Moore (SD) 

Zinaida Belonoshko (SD) 

Tiina Fransson (SD) 

Owe Fröjd (Båp) 

Sjunne Green (Båp) 

Peter Björkman (Båp) 

Fred Rydberg (KD) 

Övriga närvarande  

Ersättare Stefan  Häggmark (M), tjänstgör för Björn Fredriksson (M) 
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Anders Thonfors (M), tjänstgör för Tommy Rosenkvist (M) 

Gunnar Annell (M) 

Roger Norin (L), tjänstgör för Kjell Dufvenberg (L) 

Carolina Cranser (S), tjänstgör för Eva Staake (S) 

Solweig Lundkvist (S), tjänstgör för Sven-Olov Dväring (S) 

Christian Nordberg (-), tjänstgör för Marie Nordberg (-) 

Bo Nyman (SD) 

Petri Piiroinen (SD) 

Helene Plahn (M) 

  

Tjänstemän 

Övriga 

Olle Forsmark, sekreterare,   

Sven-Eric Svensson (C), ordf i bygg- och miljönämnden 

 

  

Justering  

Justerare Michael Rubbestad (SD), Christian Nordberg (-) 

Tid och plats Kl. 10.00, fredagen den 12 november 2021, kommunhuset 

Justerade paragrafer §§ 124-137, 139-153 

  

Ajournering 5 min (§ 125) 

  

Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Olle Forsmark  

Ordförande 
 

  

Björn Erling  

Justerare 
 

 

Michael Rubbestad 

 
 

 

Christian Nordberg 
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§ 124 Dnr 2021/00002  

Mötets öppnande  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser Michael Rubbestad (SD) och Christian 

Nordberg (-) till justerare av dagens protokoll. 

2. Dagordningen fastställs med nedanstående tillägg/ändringar och 

kommunfullmäktige konstaterar att kungörelse skett i laga ordning.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige låter kontrollera närvaron och utser två justerare att 

jämte ordföranden justera protokollet. Dagordningen fastställs med 

nedanstående tillägg/ändringar och kommunfullmäktige konstaterar att 

kungörelse skett i laga ordning. 

Ändring 

Budget 2022 (p 11) lyfts ut.  

Ärendena 12 (val av vice ordf till KS) och 15 (Entledigande från uppdrag 

som ledamot i KS samt fyllnadsval) byter plats.  

Tillägg 

- Entledigande från uppdrag som vice ordförande i kultur- och 

fritidsnämnden samt fyllnadsval 

- Medborgarförslag: Prövning av ansvarsfrågan för de styrelseledamöter 

som ej beviljades ansvarsfrihet i årsredovisningen för HMAB 2019 

- Motion (SD): Ordningsregler i skolan 

- Motion (SD): Krafttag mot det organiserade tiggeriet 

- Motion (SD): Nolltolerans mot klotter 

- Motion (SD): En timme fysisk aktivitet om dagen 

- Motion (SD): Vårt Håbo 2040 

- Motion (SD): Ta ansvar för våra ödehus 

 Beslutsunderlag 

Föreliggande dagordning 
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§ 125 Dnr 2021/00355  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Bevakat 
övergångställe vid Frösundavik/hagviken 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att man 

lägger ett övergångsställe där buss 302 går ner mot Hagviken. Det är en hårt 

trafikerad väg med dålig belysning och många barn kliver av bussen där.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt förslag till beslut 

och finner att så är fallet.  

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansli 

Hemsida 

Uppdragslista 
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§ 126 Dnr 2021/00312  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Angående 
sjösättningsrampen Aronsborg 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att man bl 

a vidtar åtgärder rörande sjösättningsrampen Aronsborg.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt förslag till beslut 

och finner att så sker.  

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansli 

Hemsida 

Uppdragslista 
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§ 127 Dnr 2021/00313  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Gångväg från 
Aronsborgsrondellen till Aronsborgsviken 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att man 

bygger en gångväg från Aronsborgsrondellen till Aronsborgsviken.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt förslag till beslut 

och finner att är fallet.  

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansli 

Hemsida 

Uppdragslista 
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§ 128 Dnr 2021/00314  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Förlängning av 
sandstranden vid Kalmarsands bad 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att man 

förlänger sandstranden vid Kalmarsands bad.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt förslag till beslut 

och finner att så är fallet.  

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansli 

Hemsida 

Uppdragslista 
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§ 129 Dnr 2021/00394  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Ett äldreboende 
för finsktalande äldre i Håbo 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till vård- 

och omsorgsnämnden för beredning och beslut.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att man 

inrättar ett äldreboende för finsktalande äldre i Håbo kommun.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt förslag till beslut 

och finner att så är fallet.  

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansli 

Hemsida 

Uppdragslista 
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§ 130 Dnr 2021/00283  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Utegym i Balders 
Hage 

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 man 

inrättar ett utegym i Balders Hage.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att medborgarförslaget överlämnas till kultur- och 

fritidsnämnden för beredning och beslut.  

Christian Nordberg (-) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Werner Schubert (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer de bägge förslagen mot varandra och finner att 

kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till kultur- 

och fritidsnämnden för beredning och beslut.  

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansli 

Hemsida 

Uppdragslista 
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§ 131 Dnr 2021/00449  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Prövning av 
ansvarsfrågan för de styrelseledamöter som ej 
beviljades ansvarsfrihet i årsredovisningen för HMAB 
2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 

ansvarsfrågan prövas för de styrelseledamöter som ej beviljades 

ansvarsfrihet i årsredovisningen för HMAB 2019.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag      

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 

beslut och finner att så är fallet.  

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansli 

Hemsida 

Uppdragslista 
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§ 132 Dnr 2021/00382  

Ansökan om att bli en Roslagsvattenkommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.  Kommunfullmäktige beslutar att till Roslagsvatten inkomma med en 

ansökan om att Håbo kommun blir en Roslagsvattenkommun.  

Sammanfattning  

Vid tekniska nämnden extramöte den 10 augusti informerades nämnden om 

det akuta läge som VA-avdelningen har hamnat i på grund av att personal 

sagt upp sin anställning under sommaren, kvarvarande personal arbetar idag 

mer än 100% vilket påverkar sjukfrånvaron mycket negativt. Den rådande 

situationen på VA-avdelningen påverkar vattenkvaliteten, arbetsmiljön och 

VA-taxan negativt om inte snabba åtgärder vidtas, detta då man är tvungen 

att hyra in konsulter för att verksamheten överhuvudtaget skall fungera och 

att befintlig personal arbetar mer än 100%. 

Tekniska förvaltningen gavs då i uppdrag att till nästa möte, den 7 

september, redovisa ett underlag som gör det möjligt att fatta beslut om 

upphandling av drifts- och underhållsverksamheten inom VA med 

tillhörande processer. I uppdraget ingick även förslag till etablering av 

beställarorganisation och förutsättningar för verksamhetsövergång.  

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt förslag till beslut 

och finner att så är fallet.  

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadschef 

VA-chef 

Tf kanslichef 
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§ 133 Dnr 2021/00346  

Delårsrapport augusti 2021  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att åtgärda prognostiserade 

underskott så att budgetramen ej överskrids 

2. Kommunfullmäktige beslutar att åtgärderna redovisas i årsredovisningen 

Sammanfattning  

Kommunen har upprättat delårsrapport med bokslut per 31 augusti samt 

prognos för utfallet av verksamheten och ekonomin till årets slut. 

Enligt lagen om kommunal bokföring och 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 för årets resultat är 231,5 miljoner kronor. Budgeten anger ett 

resultat med 27,7 miljoner kronor och prognosen är därmed 203,8 miljoner 

kronor bättre än budget. 

Årets resultat exklusive realisationsvinster och intäkter från exploatering 

prognostiseras till ett överskott med 2,1 miljoner kronor. Det motsvarar 0,2 

procent av skatte- och statsbidragsintäkter. 

Eftersom realisationsvinster och intäkter från exploatering beräknas uppgå 

till 229,4 miljoner kronor innebär det att årets resultat till stor del är 

hänförligt till engångsintäkterna. Intäkterna avser till stor del 

markförsäljningar i Logistik Bålsta samt övertagande av anläggningar från 

exploatörer. 

Nämnderna prognostiserar att överskrida budget med totalt 42,9 miljoner. 

Kommunens finansiella mål, är ett överskott motsvarande 2 procent av 

skatte- och statsbidragsintäkterna exklusive dessa engångsintäkter, beräknas 

därmed inte uppnås om inte förbättring sker med 24,3 miljoner kronor. 

Investeringar 

Årets investeringsbudget uppgår till 513,4 miljoner kronor exklusive 

exploateringsinvesteringarna. Nämnderna prognostiserar att 351,7 miljoner 

kronor kommer att investeras under året. 
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Kommunen har flera större projekt som pågår över flera år med beslutad 

totalbudget från kommunfullmäktige. Total budget för dessa projekt uppgår 

till 1 004,9 miljoner kronor. Det är ny simhall, ombyggnation 

Futurumskolan, äldreboende Åsen, två LSS-boenden, 

trafiksäkerhetsåtgärder Kraftleden, gång- och cykelvägar samt VA-

investeringar. 

Förutom ordinarie investeringar genomförs investeringar via 

exploateringsverksamheten, prognosen visar att dessa uppgår till 102,3 

miljoner kronor vid årets slut. 

Måluppfyllelse 

Av kommunens tre övergripande mål för verksamheten har ett mål uppfyllts 

helt och två mål bedöms delvis kunna uppfyllas till årets slut. 

Kommunens finansiella mål, som är ett överskott motsvarande 2 procent av 

skatte- och statsbidragsintäkterna exklusive realisationsvinster och 

exploatering, beräknas inte uppnås till årets slut om inte förbättringar sker. 

De två återstående finansiella målen beräknas kunna uppfyllas till årets slut.  

Beslutsunderlag 

– Delårsrapport augusti 2021 

– Bilaga Nämnders och bolags delårsrapporter augusti 2021 

- Beslutsprotokoll från nämnder 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt förslag till beslut 

och finner att så sker.  

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Samtliga nämnder 

Revisionen 

Ekonomi 
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§ 134 Dnr 2021/00381  

Revisionens äskande av extra medel inför 
revisionsbudget 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla revisionens yrkande om extra 

medel, 100 000 kronor för budget 2022.  

Sammanfattning  

Ett äskande om extra anslag från revisionen har hamnat i ärendet om budget 

2022. Detta äskande har på begäran från Michael Rubbestad (SD) lyfts ut 

till en egen punkt. Kommunfullmäktiges presidium lägger förslag om 

budget för revisionen.   

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att revisionens äskande av extra 

medel ska bifallas.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till presidiets förslag. 

Helene Zeland Bodin (C) yrkar bifall till presidiets förslag. 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till presidiets förslag. 

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar bifall till presidiets förslag. 

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till presidiets förslag.  

Björn Erling (M) yrkar bifall till presidiets förslag.    

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt presidiets 

förslag till beslut och finner att så är fallet.  

      

     ______________ 

Beslutet skickas till: 

Revisionen 

Ekonomi 
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 Sammanträdesdatum  

 2021-11-08  

Kommunfullmäktige    
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§ 135 Dnr 2021/00438  

Entledigande från uppdrag som ledamot i 
kommunstyrelsen samt fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Björn Erling (M) från uppdrag som 

ledamot i kommunstyrelsen. 

2. Kommunfullmäktige utser Catherine Öhrqvist (M) till ny ledamot i 

kommunstyrelsen i Björn Erlings (M) ställe.  

Sammanfattning  

Björn Erling (M) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i 

kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens ordförande, Fred Rydberg (KD), föreslår att Catherine 

Öhrqvist (M) utses till ny ledamot i kommunstyrelsen.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Fred Rydbergs 

(KD) förslag och finner att så är fallet.  

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Björn Erling (M) 

Vald 

Kansli 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Säkerhetssamordnare 
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Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 136 Dnr 2021/00435  

Entledigande från uppdrag som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden samt fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Gunilla Alm (L) från uppdrag som 

ledamot i barn- och utbildningsnämnden.  

2. Kommunfullmäktige utser Daniel Iseskog (L) till ny ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden i Gunilla Alms (L) ställe.   

Sammanfattning  

Gunilla Alm (L) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i barn- 

och utbildningsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens ordförande, Fred Rydberg (KD), föreslår att Daniel 

Iseskog (L) utses till ny ledamot i kommunstyrelsen.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Fred Rydbergs 

(KD) förslag och finner att så sker.  

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Gunilla Alm (L) 

Vald 

Barn- och utbildningsnämnden 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Säkerhetssamordnare 
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§ 137 Dnr 2021/00437  

Entledigande från uppdrag som ersättare i 
Mälardalsrådet samt fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Lisbeth Bolin (C) från uppdrag som 

ersättare i Mälardalsrådet. 

2. Kommunfullmäktige utser Catherine Öhrqvist (M) till ny ersättare i 

Mälardalsrådet i Lisbeth Bolins (C) ställe.  

Sammanfattning  

Lisbeth Bolin (C) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 

Mälardalsrådet.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens ordförande, Fred Rydberg (KD), föreslår att Catherine 

Öhrqvist (M) utses till ny ersättare i Mälardalsrådet i Lisbeth Bolins (C) 

ställe.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Fred 

Rydbergs (KD) förslag och finner att så är fallet.  

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Lisbeth Bolin (C) 

Vald 

Mälardalsrådet 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Säkerhetssamordnare 
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§ 139 Dnr 2021/00439  

Entledigande från uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige och ombud i Upplandsstiftelsen 
samt fyllnadsval och begäran om ny sammanräkning  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Tommy Rosenkvist (M) från uppdrag 

som ledamot i kommunfullmäktige och från uppdrag som ombud i 

Upplandsstiftelsen. 

2. Kommunfullmäktige utser Per Widén (C) till nytt ombud i 

Upplandsstiftelsen i Tommy Rosenkvists (M) ställe.  

3. Kommunfullmäktige hemställer hos länsstyrelsen om en ny 

sammanräkning utifrån 2018 års allmänna val för att utse en ny ledamot i 

kommunfullmäktige i Tommy Rosenkvists (M) ställe.  

Sammanfattning  

Tommy Rosenkvist (M) har begärt entledigande från uppdraget som 

ledamot i kommunfullmäktige och från uppdraget som ombud i 

Upplandsstiftelsen.   

Beslutsunderlag 

Avsägelse 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens ordförande, Fred Rydberg (KD), föreslår att Per Widén (C) 

utses till nytt ombud i Upplandsstiftelsen.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Fred Rydbergs 

(KD) förslag och finner att så är fallet.  

     _____________ 

Beslutet skickas till: 

Tommy Rosenkvist (M) 

Vald 

Upplandsstiftelsen 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Säkerhetssamordnare 
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§ 140 Dnr 2021/00444  

Entledigande från uppdrag som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden samt fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Helene Zeland Bodin (C) från uppdrag 

som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 

2. Kommunfullmäktige utser Lisbeth Bolin (C) till ny ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden i Helene Zeland Bodins (C) ställe.  

Sammanfattning  

Helene Zeland Bodin (C) har begärt entledigande från uppdraget som 

ledamot i barn- och utbildningsnämnden.   

Beslutsunderlag 

Avsägelse 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens ordförande, Fred Rydberg (KD), föreslår att Lisbeth Bolin 

(C) utses till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Fred Rydbergs 

(KD) förslag och finner att så är fallet.  

           

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Helene Zeland Bodin (C) 

Vald 

Barn- och utbildningsnämnden 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Säkerhetssamordnare 
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§ 141 Dnr 2020/00365  

Motion: Återvinningsbart vid Västerskog ÅVC 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till 

tekniska nämndens bedömning.  

Sammanfattning  

Lars-Göran Bromander (S) har lämnat in en motion med förslag om att 

kommunen ska bygga en återvinningspark vid återvinningscentralen 

Västerskog. Det förslås vidare att någon hjälporganisation, ex Röda korset 

kan erbjudas att driva parken tillsammans med Daglig verksamhet.  

Tekniska nämnden har fått motionen på remiss för yttrande. I yttrandet 

ställer sig tekniska förvaltningen positiv till förslaget. Man konstaterar att 

nämnden i februari 2021 tog beslut om att man i utbyggnationen av 

återvinningscentralen skulle ha följande utgångspunkter: 

 Fokus på avfallsminimering och återanvändning 

 Kundbemötande 

 Samverkan 

 Minimera ombyggnation av befintliga ytor 

 Flexibel anläggning 

Under våren har man också utökat möjligheterna till återbruk genom 

samarbete med olika kommunala verksamheter och även med andra 

verksamheter såsom Fritidsbanken och Rotary. Den sk Skattkammaren (f d 

Bytesboden) önskar man från avfallsavdelningen att utveckla till att vara av 

mer butiksliknande karaktär med anpassade lokaler. I samverkan med 

Daglig verksamhet och andra möjliga intressenter kommer detta att 

utvecklas vidare i samband med projekt utbyggnation av ÅVC.  

Kommunstyrelsens förvaltning ser positivt på detta förslag. Återvinning är 

ett prioriterat område och handlar inte minst om klimatnytta. Förutsatt att 

man i närtid kan komma in med en kostnadsuppskattning för en 

utbyggnation föreslår förvaltningen fullmäktige att bifalla motionens 

förslag.    
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Beslutsunderlag 

- KS 2021-10-25 § 283 

– Motion 2020-12-21 

– Tekniska nämndens beslut 

- Tekniska nämndens yttrande 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt förslag till beslut 

och finner att så är fallet.  

      

     _____________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska nämnden 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Hemsida 

Motionär 
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§ 142 Dnr 2020/00221  

Motion: Ta bort bron i järnvägsparken 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till 

tekniska förvaltningens bedömning.  

Sammanfattning  

Michael Rubbestad (SD) har inkommit med en motion i vilken man bl a  

yrkar att berörd förvaltning får i uppdrag att utreda kostnaderna för att 

montera ned bron i järnvägsparken. Andra yrkanden i motionen är bl a att 

utreda kostnaden för återställning av det arbete som gjorts i samband med 

monteringen av bron samt utreda kostnaden för en lämplig förvaring av bron 

till dess att nytt behov uppstår.  

Motionen remitterades till tekniska nämnden för yttrande. I detta yttrande 

menar tekniska förvaltningen att man bör utreda de frågor som tas upp i 

motionen eftersom det inkommit synpunkter från kommuninvånare gällande 

djurlivet och brons utseende. Parallellt med att detta yttrande togs av 

tekniska nämnden gavs också förvaltningen i uppdrag att utreda frågorna 

som tas upp i motionen.  

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att anföra utan föreslår 

kommunfullmäktige att bifalla motionens att-satser, vilket alltså redan är på 

gång genom det uppdrag som tekniska nämnden gett förvaltningen.  

Beslutsunderlag 

- KS 2021-10-25 § 284 

– Motion 2020-06-15 

– Tekniska nämndens beslut 

Tekniska förvaltningens yttrande 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt förslag till beslut 

och finner att så sker.  
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______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska nämnden 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Hemsida 

Motionär 
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§ 143 Dnr 2019/00327  

Revidering av plan för full delaktighet 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar plan för full delaktighet i Håbo 2022-2025.  

Sammanfattning  

Den föreslagna planen är en revidering av Plan för full delaktighet i Håbo 

2016-2019 och föreslås gälla under perioden 2022-2025. Syftet med planen 

är att kontinuerligt integrera tillgänglighets- och delaktighetsfrågor i 

samtliga nämnders, bolags och verksamheters ordinarie arbete. Det innebär 

att de beslut som fattas ska ta hänsyn till människors varierande behov och 

förutsättningar. Målområdena i planen är demokrati och jämlikhet, hälsa och 

livskvalitet, social omsorg, arbete, samhällsplanering och infrastruktur, 

skola samt kommunikation och information. Planen har remitterats till 

samtliga nämnder och ett flertal organisationer. I det slutliga förslaget har 

hänsyn tagits till de yttranden som inkommit.  

Beslutsunderlag 

KS 2021-10-25 § 256 

Full delaktighet i Håbo 2016-2019 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 

beslut och finner att så är fallet.  

      

     ______________ 

Beslutet skickas till: 

Samtliga nämnder och kommunala bolag 
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§ 144 Dnr 2019/00302  

Strategi för hälsosamt åldrande i Håbo 2022-2025 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar Strategi för hälsosamt åldrande i Håbo 2022-

2025. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till samtliga nämnder att 

genomföra uppdragen i Strategi för ett hälsosamt åldrande enligt bilaga 1.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige föreslås besluta om en strategi för ett hälsosamt 

åldrande i Håbo och att också besluta om uppdrag till nämnderna för dess 

genomförande. Strategin utgår från de fyra hörnpelare som anses ha särskild 

betydelse för ett gott åldrande, fysisk aktivitet, bra matvanor, social 

gemenskap och meningsfullhet. Håbo kommuns utvecklingsbehov för 

arbetet med äldre föreslås delas in i fyra fokusområden: ett hållbart boende, 

ett aktivt socialt liv, att delta i samhället på egna villkor samt samhällsstöd. 

Strategin har remissbehandlats och i det reviderade förslaget har hänsyns 

tagits till de inkomna synpunkterna från de svarande remissinstanserna. 

Beslutsunderlag 

- KS 2021-10-25 § 257 

– Strategi för hälsosamt åldrande 

– Bilaga 1 Uppdrag för genomförande av Strategi för ett hälsosamt åldrande 

i Håbo 2022 – 2025 

Bilaga 2 WHO:s områden för en äldrevänlig stad 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt förslag till beslut 

och finner att så är fallet.  

     ______________ 
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Beslutet skickas till: 

Samtliga nämnder 

Uppdragslista 

Håbohus AB 
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§ 145 Dnr 2021/00135  

Antagande Hållbarhetsstrategi 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar Hållbarhetsstrategi för Håbo kommun. 

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare Miljöstrategi för Håbo kommun 

(KF 2015-02-23 § 6). 

3. Kommunfullmäktige beslutar att ge förvaltningarna i uppdrag att utreda 

hur det i politiska beslut ska göras en koppling mot Agenda 2030 och Håbo 

kommuns hållbarhetsstrategi.  

Sammanfattning  

En hållbarhetsstrategi är viktig för att visa hur Håbo ska växa hållbart och 

kunna möta framtida utmaningar utifrån kommunens vision, Vårt Håbo 

2030. Hållbarhetsstrategin är en revidering av kommunens miljöstrategi från 

2015. Nya underlag, som Agenda 2030, inkluderas och samtliga 

hållbarhetsdimensioner; ekologisk, social och ekonomisk finns med på ett 

tydligare sätt och strategin utgår från FN:s globala mål för hållbar 

utveckling. 

Föreslagen hållbarhetsstrategi innehåller 11 inriktningar med visionstext, 

förklarande text och övergripande mål totalt 28 stycken. Den inkluderar 

miljöstrategins tidigare inriktningsmål. Strategin är ett viktigt 

kommunövergripande styrdokument som berör samtliga aktörer i 

kommunen; kommuninvånare, företagare, organisationer och 

tjänstepersoner. Samtliga aktörer har erbjudits att vara delaktiga i 

framtagandet. Dels under en dialog under våren 2020 och sedan en remiss 

av strategin hösten 2020. Synpunkter efter dessa har arbetats in i förslaget.  

Beslutsunderlag 

- KS 2021-10-25 § 270 

– Hållbarhetsstrategi för Håbo kommun, Hållbara Håbo 

– Kortversion Hållbara Håbo 

– Remissutlåtande  

– Beslut, aktualitetsförklaring av miljöstrategi 

Miljöstrategi för Håbo kommun (KF 2015-02-23 § 6)  
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Fred Rydberg (KD) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att ordet "förvaltningen" i beslutspunkt 3 ersätts med 

"förvaltningarna" och yrkar i övrigt bifall till förslag till beslut. 

Robin Jande (V) yrkar bifall till förslag till beslut.  

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till förslag till beslut punkt 1 och 2.   

Beslutsgång 

Ordföranden frågar i tur och ordning om kommunfullmäktige beslutar enligt  

- Förslag till beslut 

- Förslag till beslut med Owe Fröjds (Båp) ändringsyrkande 

- Förslag till beslut punkt 1 och 2 

och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag till beslut med 

Owe Fröjds (Båp) ändringsyrkande.  

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Samtliga nämnder och kommunala bolag 

Plan 
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§ 146 Dnr 2021/00271  

Antagande Grönstrukturprogram  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar Grönstrukturprogram för Håbo kommun med 

fokus på Bålsta 

Sammanfattning  

Kommunens Vision Vårt Håbo 2030 pekar tydligt på att vi ska vara hållbara 

Håbo där vi lever och arbetar i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och 

naturen nära inpå oss. Kommunens grönstruktur är en viktig förutsättning 

för att uppnå detta, för att?bibehålla ekosystemtjänster och?kunna 

hantera?framtida?utmaningar. Värden kopplat till grönstrukturen är 

omfattande och kan många gånger komma i målkonflikt med andra 

samhällsintressen. För att underlätta ställningstaganden pekar 

grönstrukturprogrammet ut 9 fokusområden med långsiktiga mål 

med målåret 2030 som är av särskild vikt för en hållbar samhällsutveckling. 

Dessa ska vara vägledande i arbetet med en långsiktigt hållbar planering och 

utveckling av Håbo kommuns gröna miljöer. Att planera för en bra 

grönstruktur är att planera för ett hållbart samhälle och ett gott liv för dess 

invånare.   

Framtagandet av ett grönstrukturprogram är en utpekad åtgärd i enlighet 

med genomförandet av Håbo kommuns miljöstrategi för 

inriktningen Naturmiljöer med mångfald. Föreslaget till 

grönstrukturprogram redovisar grönstrukturens värden och funktioner 

utifrån flera olika perspektiv som hållbar planering och byggande, 

rekreation, friluftsliv, utomhuspedagogik, folkhälsa, naturvärden, 

kulturmiljövärden och klimatanpassning. Samlingsbegreppet 

ekosystemtjänster är kopplat till alla dessa aspekter. 

Grönstrukturprogrammet omfattar på så sätt ett brett verksamhetsområde 

och är en viktig grund i all slags byggnation, markomvandling, förtätning, 

markförvaltning och hållbar samhällsutveckling.   

Att integrera grönstrukturens värden och dess ekosystemtjänster i det 

kommunala arbetet bidrar direkt till att uppnå de globala hållbarhetsmålen i 

Agenda 2030 och vår vision om hållbara Håbo.  

Beslutsunderlag 

- KS 2021-10-25 § 271 

- Huvudhandling Grönstrukturprogram  

- Bilaga Grönstrukturprogram 

- Kortversion Grönstrukturprogram för Håbo med fokus på Bålsta 
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- Remissutlåtande Grönstrukturprogram 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Fred Rydberg (KD) yrkar bifall till förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt förslag till beslut 

och finner att så är fallet.  

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Samtliga nämnder och kommunala bolag 

Plan 
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§ 147 Dnr 2021/00445  

Entledigande från uppdrag som vice ordförande i 
kultur- och fritidsnämnden samt fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Pyry Niemi (S) från uppdrag som 

ledamot och vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden. 

2. Kommunfullmäktige utser Christer Persson (S) till ny ledamot och vice 

ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Pyry Niemis (S) ställe. 

3. Kommunfullmäktige utser Maria Annell (S) till ny ersättare i kultur- och 

fritidsnämnden i Christer Perssons (S) ställe.  

Sammanfattning  

Pyry Niemi (S) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot och 

vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens ordförande, Fred Rydberg (KD), föreslår att Christer 

Persson (S) utses till ny ledamot och vice ordförande i kultur- och 

fritidsnämnden och att Maria Annell (S) utses till ny ersättare i kultur- och 

fritidsnämnden i Christer Perssons (S) ställe.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Fred 

Rydbergs (KD) förslag och finner att så sker.  

      

     ______________ 

Beslutet skickas till: 

Pyry Niemi (S) 

Valda 

Kultur- och fritidsnämnden 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Säkerhetssamordnare 
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§ 148 Dnr 2021/00465  

Motion: Ordningsregler i skolan - En del av 
Sverigedemokraternas trygghetspaket 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna i Håbo har lämnat in en motion med förslag om att 

man i kommunens skolor upprättar tydliga ordningsregler.   

Beslutsunderlag 

Motion 

      

      

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Hemsida 

Uppdragslista 

Kansli 
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§ 149 Dnr 2021/00466  

Motion: Krafttag mot det organiserade tiggeriet - En del 
av Sverigedemokraternas trygghetspaket 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna i Håbo har lämnat in en motion där det bl a föreslås att 

man inför ett tiggeriförbud.  

Beslutsunderlag 

Motion 

      

      

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Hemsida 

Uppdragslista 

Kansli 
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§ 150 Dnr 2021/00467  

Motion: Nolltolerans mot klotter - En del av 
Sverigedemokraternas trygghetspaket 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna i Håbo har lämnat in en motion där det bl a föreslås att 

man inför nolltolerans mot klotter.  

Beslutsunderlag 

Motion 

      

      

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Hemsida 

Uppdragslista 

Kansli 
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§ 151 Dnr 2021/00468  

Motion: En timme fysisk aktivitet om dagen - En del av 
Sverigedemokraternas trygghetspaket 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna i Håbo har lämnat in en motion där det bl a föreslås att 

den kommunala skolan ska införa en timmes fysisk aktivitet om dagen och 

att fristående skolor också ska uppmanas till detta.  

Beslutsunderlag 

Motion 

      

      

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Hemsida 

Uppdragslista 

Kansli 
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§ 152 Dnr 2021/00469  

Motion: Vårt Håbo 2040 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna i Håbo har lämnat in en motion i vilken man bl a 

föreslår att kommunen påbörjar arbetet med att ta fram en vision för "Vårt 

Håbo 2040". 

Beslutsunderlag 

Motion 

      

      

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Hemsida 

Uppdragslista 

Kansli 
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§ 153 Dnr 2021/00470  

Motion: Ta ansvar för våra ödehus 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna i Håbo har lämnat in en motion i vilken man bl a 

föreslår att man ska vidta åtgärder och ett löpande underhåll när det gäller 

kommunalt ägda byggnader och fastigheter som kan betraktas som 

"ödehus".  

Beslutsunderlag 

Motion 

      

      

      

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Hemsida 

Uppdragslista 

Kansli 

 

 

 


