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Tid och plats Kl. 19:00 måndagen den 26 september 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) 
Liselotte Grahn Elg (M) 
Rasmus Kraftelid (M) 
Carl-Johan Torstenson (M) 
Nils-Åke Mårheden (M) 
Björn Hedö (M) 
Tommy Rosenkvist (M) 
Göran Eriksson (C) 
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) 
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) 
Peter Björkman (Båp) 

Övriga närvarande  

Ersättare Bo Johnson (M) tjänstgör för Catherine Öhrqvist (M) 
Roger von Walden (M) tjänstgör för Anna Wiberg (M) 
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Björn Fredriksson (M) 
Bertil Brifors (M) 
Lisbeth Bolin (C) tjänstgör för Sara Ahlström (C) 
Gunilla Alm (L) 
Ingvar Nilfjord (L) 
Helén Embretsén (KD) 
Arvo Väisänen (KD) 
Kurt Hedman (S) tjänstgör för Johan Tolinsson (S) 
Maria Annell (S) tjänstgör för Marcus Carson (S) 
Hariette Nordström (S) 
Antonio Lopez (S) 
Pirjo Thonfors (-) tjänstgör för Robert Kohlström (SD) 
Sjunne Green (Båp) 
Osman Yilmaz (V) tjänstgör för Leif Lindqvist (V) 

  
Tjänstemän Per Nordenstam, kommundirektör 

Johan Utter, kommunsekreterare  
 

  

Justering  
Justerare Gunilla Gustavsson (S) och Håkan Welin (L) 

Tid och plats Torsdagen den 29 september 2016, kansliet 

Justerade paragrafer §§ 82-112 
  
Ajournering 10 minuter, § 82 
  
Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Johan Utter  

Ordförande 
 

  

Ulf Winberg (M)  

Justerare 
 

 

Gunilla Gustavsson (S) 

 
 

 

Håkan Welin (L) 
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§ 82 Dnr 64643  

Mötets öppnande 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige utser Gunilla Gustavsson (S) och Håkan Welin (L) 
till justerare av dagens protokoll. 

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

- Tillägg: Interpellation till Carina Lund (M) - Ekonomiskt stöd till 
förskolan samt ökad bemanning 

- Tillägg: Anmälan av motion - Inrättande av samåkningsparkering 

- Tillägg: Anmälan av motion - Belysning på kommunens förskolor 

- Tillägg: Entledigande från uppdrag som ledamot i regionfullmäktige i 
Uppsala län samt fyllnadsval 

- Tillägg: Anmälan av motion - Handlingsplan för värnande av det lokala 
kulturarvet 

- Tillägg: Anmälan av medborgarförslag - Avskaffa förrättningsarvode för 
vigsel 

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

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras i 10 minuter för tryckning av interpellationssvar 
från Carina Lund (M) avseende ärende 26.  

______________ 
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§ 83 Dnr 2016/00400  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Ta bort 
vägbommen på Skeppsvägen 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.  

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 
bommen på Skeppsvägen ska tas bort för att minska miljöpåverkan om 
undvika omvägar för att åka in till centrum.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Kansliet 
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§ 84 Dnr 2016/00448  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Tillgänglighet till 
kommunens båtramp vid Aronsborg 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.  

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 
kommunen ökar tillgängligheten till kommunens båtramp vid Aronsborg 
genom att gräsytan som ligger längs vägen iordningställs till parkering för 
bil och båttrailer med möjlighet till in- och utfart i anslutning till båtrampen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag 

Protokollsanteckning 
Förslagsställaren Fredrik Frykman närvarar och argumenterar för sitt 
förslag.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Kansliet 
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§ 85 Dnr 2016/00454  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Åtgärdsförslag för 
ökad trafiksäkerhet (södra in-/utfarten väg 545/840 
Bålsta) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.  

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställarna föreslår att Håbo 
kommun vidtar åtgärder för ökad trafiksäkerhet vid södra in-/utfarten till 
Bålsta, väg 545/840. Bl.a. föreslås fartdämpande åtgärder i form av utökad 
skyltning och anläggande av farthinder.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Kansliet 
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§ 86 Dnr 2016/00469  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Cykelplan  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.  

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 
kommunen ska ta fram en cykelplan i likhet med den som Sigtuna kommun 
tagit fram. Planen ska syfta till att vägleda vid prioriteringar vid utbyggnad 
och underhåll av cykelvägsnätet, samt utgöra underlag vid fysisk planering.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Kansliet 
 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(45) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-09-26  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 87 Dnr 2016/00485  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Fler offentliga 
toaletter på Granåsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.  

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 
kommunen anlägger fler och/eller bättre toaletter vid Granåsen, Kvarnkojan.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Kansliet 
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§ 88 Dnr 2016/00493  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Utökad belysning 
vid Kvarnkojan på Granåsen  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.  

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 
kommunen ska utöka belysningen vid Kvarnkojan, Granåsen. Idag saknas 
ordentlig belysning, vilket ökar risken att personer skadar sig under den 
mörka delen av året.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Kansliet 
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§ 89 Dnr 2015/00338  

Svar på medborgarförslag: Utvidgad alkohol- och 
drogpolicy  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget genom att formulera om 
första stycket på sidan 2 i kommunens alkohol- och drogpolicy enligt 
följande: ”Ingen personal får under arbetstid vara drogpåverkad. Samma 
grundläggande krav skall ställas på alla inom kommunen oavsett 
tjänsteställning och arbetsuppgifter samt på upphandlade verksamheter och 
konsulter.”  

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen med förslag om en 
utvidgad alkohol- och drogpolicy. Enligt förslaget skulle kommunens 
alkohol- och drogpolicy utvecklas och även gälla samtliga som Håbo 
kommun anlitar för olika uppdrag.  

Håbo kommun har en alkohol- och drogpolicy som antogs av 
kommunfullmäktige 1996-04-22 § 101 och som innehåller kommunens krav 
på alkohol- och drogfrihet hos anställda samt reglerar kommunens 
övergripande förhållningssätt i frågor rörande alkohol- och droger. 

Kommunen arbetar också redan med krav på alkohol- och drogfrihet i 
relation till externa utförare. Exempelvis tas krav på alkohol- och drogfrihet 
redan med i avtalsformuleringarna vid upphandlingar, även om 
formuleringarna skiljer sig åt beroende på typen av avtal.  

Förvaltningen bedömer att det, med tanke på att det redan kravställs att 
externa utförare ska vara alkohol- och drogfria, vore bra att detta också 
framgår av kommunens alkohol- och drogpolicy och instämmer därmed i 
medborgarförslagets bedömning. Därför föreslår förvaltningen en ändring 
av nuvarande alkohol- och drogpolicys första stycke på sidan 2 enligt 
följande (föreslagen ändring är markerad med kursiv stil): 

”Vi skall ha en alkohol- och drogfri arbetsplats med bra arbetsmiljö för alla 

Ingen personal får under arbetstid vara drogpåverkad. 

Samma grundläggande krav skall ställas på alla inom kommunen oavsett 
tjänsteställning och arbetsuppgifter samt på upphandlade verksamheter och 
konsulter. 

Med missbruksproblem på arbetsplatsen menas ej enbart onykterhet och 
drogpåverkan. Till detta måste man också lägga bakruset, tröttheten, 
irritationen och ineffektivt arbete, samt gjorda misstag och uppskjutna 
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beslut. Drogbruk på fritiden får inte försämra säkerheten, trivseln och 
effektiviteten på arbetsplatsen.”  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Alkohol- och drogpolicy, KS 1995/0209 
Medborgarförslag 
Kommunstyrelsen 2016-09-05 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Kansliet 
Personalavdelningen – För åtgärd 
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§ 90 Dnr 2015/00333  

Svar på medborgarförslag: Laddstolpar för elbilar till 
allmänheten  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget genom den 
utredning som pågår av behovet av laddstolpar i Bålsta centrum.  

Sammanfattning  
Medborgarförslaget föreslår att kommunen ska erbjuda laddstolpar för 
elbilar i Bålsta centrum och vid tågstationen. Förvaltningen instämmer i 
behovet av laddstolpar och arbetar redan med frågan, bland annat genom en 
utredning som uppdragits åt förvaltningen. Utredningen som beräknas vara 
klar under hösten 2016 syftar bland annat till att analysera behovet av 
laddstolpar, deras eventuella placering och kostnaderna för en investering. 
Först efter att utredningen är klar kan beslut om en eventuell investering i 
laddstolpar fattas. För en investering i laddstolpar behöver också 
investeringsmedel tillskjutas.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   
Medborgarförslag 
Kommunstyrelsen 2016-09-05 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Kansliet 
Plan- och utvecklingsavdelningen – För kännedom 
Tekniska avdelningen – För kännedom 
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§ 91 Dnr 2015/00334  

Svar på medborgarförslag: Utbyggnad av 
Gransäterskolans idrottshall 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige bifaller delvis medborgarförslaget, med hänvisning 
till förvaltningens bedömning.  

Sammanfattning  
Medborgarförslaget föreslår ett antal förbättringsåtgärder för 
Gransäterskolans idrottshall för att denna bättre ska kunna användas till 
handbollens verksamhet. Förvaltningen arbetar redan för att utföra några av 
dessa – att fräscha upp sittplatserna och måla om entrén – under sommaren. 
Likaså byts luftfilter regelbundet, i enlighet med förslaget. För övriga 
renoveringsåtgärder som föreslås i medborgarförslaget finns för närvarande 
inga resurser, utan dessa behov får finnas med i planering för eventuella 
framtida åtgärder.  

Förslagsställaren föreslår också att dörrarna till hallen ska gå att ställa upp 
och att kiosken ska byta plats med idrottslärarnas kontor. Förvaltningen 
bedömer att dörrarna inte ska ställas upp av säkerhetsskäl och att kiosken 
inte kan flyttas utan samverkan med övriga användare av lokalerna. 
Dessutom efterfrågar förslagsställaren en utbyggnad av hallen med läktare, 
vilket förvaltningen bedömer är en alltför kostnadskrävande insats för att 
vara lämplig. Handbollsföreningens behov får i detta fall istället beaktas vid 
planering av framtida nya hallar.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslaget 
Tjänsteskrivelse  
Kommunstyrelsen 2016-09-05 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Kansliet 
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§ 92 Dnr 2016/00128  

Svar på motion: Hjärtstartare till idrottsanläggningar 
och andra offentliga platser i Håbo kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionens förslag om att 
införskaffa fler hjärtstartare genom inköp av hjärtstartare till 
Västerängsskolans, Futurums, Fridegårdsgymnasiets och Gransäterskolans 
idrottshallar samt till äldreboendet Pomona och till ishallen.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att motionens resterande förslag anses 
besvarade med hänvisning till förvaltningens redovisning och bedömning. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att en hjärtstartare även ska införskaffas till 
Granåsen.  

Sammanfattning  
Agneta Hägglund (S) och Werner Schubert (S) föreslår i sin motion att 
förekomsten av hjärtstartare i kommunen kartläggs, att fler hjärtstartare köps 
in och att information om hjärtstartarnas lokalisering går ut till kommunens 
invånare. Förvaltningen har sedan tidigare genomfört en kartläggning av 
befintliga hjärtstartare och instämmer i behovet av ytterligare hjärtstartare 
på strategiska platser. Kommunens hjärtstartare är redan registrerade i appen 
Rädda Hjärtat.  Information om befintliga hjärtstartare finns också på 
kommunens hemsida.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Motion 
Kommunstyrelsen 2016-09-05 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Hägglund (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att 
införskaffa en hjärtstartare även till Granåsen, utöver de som redovisats i 
kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande Ulf Winberg (M) frågar först om kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsen förslag och finner att så sker. 

Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige även bifaller Agneta 
Hägglunds (S) tilläggsförslag att en hjärtstartare även ska inköpas till 
Granåsen. Ordförande finner att så sker.  
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 Sammanträdesdatum  
 2016-09-26  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Motionärerna 
Säkerhetssamordnaren – För åtgärd 
Kansliet 
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Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 93 Dnr 2016/00295  

Anslutning till gemensam nämnd för 
överförmyndarverksamheten 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att, under förutsättning av motsvarande 
beslut i berörda kommuner, 

– bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Uppsala, Heby, Håbo, 
Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammar kommuner, med Uppsala 
kommun som värdkommun, från och med den 1 januari 2019, 

– anta bifogat reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden, 

– anta bifogat förslag till avtal om samverkan, 

– överförmyndarnämnden i Uppsala län samt Håbo kommun, för tiden 1 
januari 2017 – 31 december 2018, samverkar om en gemensam 
överförmyndarförvaltning, samt 

– godkänna avtal om samverkan om en gemensam överförmyndar-
förvaltning.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen i Håbo kommun beslutade i juni 2016 om att hemställa 
om att Håbo kommun blir en del av den gemmensamma 
överförmyndarnämnden i Uppsala län från och med januari 2017. Innan 
beslut i kommunstyrelsen hade överförmyndarnämnden i Håbo kommun 
tillstyrkt en sådan hemställan. 

Det har i det utredningarbete som skett visat sig inte vara möjligt för Håbo 
kommun att ingå i den gemensamma nämnden förrän efter nästa val till 
kommunfullmäktige, dvs först från och med 1 januari 2019. Dock är det 
möjligt för Håbo kommun att redan från och med 1 januari 2017 ingå i den 
gemensamma kansliorganisationen för överförmyndarfrågor. 

Den gemensamma överförmyndarnämnden i Uppsala län bildades den 1 
januari 2011. Parter var samtliga kommuner i Uppsala län förutom 
Enköping och Håbo. Uppsala kommun utsågs till värd-kommun för den nya 
gemensamma nämnden och det upprättades ett gemensamt kontor med säte i 
Uppsala. Samarbetet innebar att all överförmyndarverksamhet flyttades till 
den nybildade nämnden, även om utfasningen skedde etappvis under 2011. 
Avsikten med att skapa den gemensamma nämn-den för 
överförmyndarverksamheten var bland annat att minska såbarheten i de 
deltagande kommunerna och att ge en ökad rättssäkerhet för de huvudmän 
som tar del av stöd från ställföreträdare. Ett annat mål var att samverkande 
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 Sammanträdesdatum  
 2016-09-26  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

kommuner därigenom skulle vara bättre rustade för eventuella förändringar 
och volymökningar inom överförmyndarverksamheten.  

Beslutsunderlag 
Föräldrabalk (1949:381) 
Kommunallag (1991:900) 
Kommunstyrelsen 2016-09-05 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Marie Nordberg (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Överförmyndarnämnden i Uppsala län 
Överförmyndarnämnden i Håbo kommun 
Socialchefen 
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§ 94 Dnr 2016/00442  

Exploateringsbudget, Björnbro, Logistik Bålsta, etapp 
3 och 4 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar om upplåning av 35 miljoner kronor för 
projektets genomförande år 2017.  

Sammanfattning  
Förnyelse av Avtal om marköverlåtelse och exploatering för etapp 3 
Logistik Bålsta med Kilenkrysset AB och Ramavtal inför tecknande av 
Genomförandeavtal för detaljplaneområde Logistik Bålsta kvarter 4 med 
Benders Fastigheter AB innebär att de ekonomiska förutsättningarna för 
projektet Logistik Bålsta har klarnat. Det beräknade resultatet i projektet 
genereras av kommande försäljningar inom kvarter 4 och då under 
förutsättning att anläggningsavgift för VA erläggs enligt taxa, att 
anläggningsavgift infrastruktur tas ut med minst 225 kr/kvm samt att 
markpriset uppgår till minst 250 kr/kvm för återstående mark inom 
kvarter 4.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Kartbilaga 
Kommunstyrelsen 2016-09-05 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Ekonomienheten – För åtgärd 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
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§ 95 Dnr 2015/00221  

Översyn av kommunens bolag: Delegation avseende 
köp av fastigheter 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommundirektören delegation på köp 
av HMABs fastigheter i enlighet med tidigare beslut 2016-04-04 § 35.  

2. Kommunfullmäktige uppdrar till förvaltningen att upprätta 
köpehandlingar mellan kommunen och Marknadsbolaget i enlighet med 
övriga beslut 2016-04-04 § 35. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att köpehandlingar ska undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören i förening.  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-04 § 35 om att Håbo kommun ska 
förvärva Håbo Marknads samtliga fastigheter till en total köpeskilling på 
108 791 401 kronor. Kommunstyrelsen har enligt reglementet § 14 punkt 4 
delegation på att köpa fast egendom till ett värde av högst 20 miljoner 
kronor. Två av fastigheterna, Skörby 5:1 och Viby 3:1, har köpeskillingar på 
53,5 miljoner kronor respektive 25 miljoner kronor. Med anledning av detta 
har förvaltningen gjort bedömningen att kommunfullmäktige behöver fatta 
ytterligare beslut i ärendet. Övriga fastigheter köps till belopp under 20 
miljoner kronor varför kommunstyrelsens beslut 2016-03-14 § 32 uppfyller 
kraven på vidaredelegation.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Kommunfullmäktige 2016-04-04 
Kommunstyrelsen 2016-09-05 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens ordförande 
Kommundirektören 
Plan- och utvecklingsavdelningen – För åtgärd 
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Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 96 Dnr 2016/00250  

Arkivreglemente för Håbo kommun  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta nytt arkivreglemente för Håbo 
kommun. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare arkivreglemente KS 
1995/158, KF 1995-09-05 § 57.  

Sammanfattning  
Arkivreglementet är det styrdokument som ligger till grund för kommunens 
arkivvård genom att reglera frågor om bland annat kommunens 
arkivorganisation, arkivlokaler och gallring. Det nya förslaget till 
arkivreglemente för Håbo kommun innehåller samma punkter som tidigare 
reglemente. Dessa punkter meddelas med stöd av arkivlagen samt utifrån 
Riksarkivets föreskrifter om arkivreglemente för kommuner. Förutom en 
uppdatering av reglementets layout har hänvisningar till lagstiftning 
aktualiserats. Även arkivreglementets språk- och begreppsapparat har 
reviderats för att göra reglementet mer lättillgängligt. Arkivreglementet har 
också omarbetats till att vara teknikneutralt vilket till exempel är en 
förutsättning för e-arkiv.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Arkivreglemente för Håbo kommun 
Kommunstyrelsen 2016-09-05 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kansliet 
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§ 97 Dnr 2015/00371  

Uppföljning av verkställighet hos kommunfullmäktiges 
beslut 2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen av status för fyra tidigare ej 
verkställda beslut och plan för kommande verkställighet med 
dokumentnummer 67379.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att avskriva beslutet KF 2012-06-11 § 61 
om en cykelbana med sandhopp från fortsatt handläggning, då beslutet inte 
går att verkställa.  

3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram ett förslag 
till policy för sponsring för Håbo kommun, så att beslutet KF 2012-09-24 § 
93 om en kampanj mot nedskräpning ska kunna verkställas.  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma 
med en plan för verkställande av de fyra fullmäktigebeslut som 
återrapporterats tre år i följd utan att kunna verkställas. Detta redovisas i 
redovisningen av status för fyra tidigare ej verkställda beslut och plan för 
kommande verkställighet med dokumentnummer 67379. I redovisningen 
bedömer förvaltningen att två av de fyra beslut som ska återrapporteras (KF 
2011-06-13 § 69 och KF 2012-11-12 § 114) nu är verkställda.  

Ett av besluten, beslutet om en cykelbana med sandhopp i Slottsskogen (KF 
2012-06-11 § 61), har inte kunnat verkställas trots upprepade försök till att 
hitta en lämplig plats för banan i samråd med Slottsskogens samfällighet. 
Förvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige ska avskriva detta 
ärende från fortsatt handläggning.  

Beslutet om en företagssponsrad kampanj mot nedskräpning (KF 2012-09-
24 § 93) har heller inte kunnat verkställas. Detta på grund av att kommunen 
i dagsläget saknar en policy för sponsring. Förvaltningen föreslår därför att 
kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett 
förslag till policy för sponsring. 

Håbo kommun skulle behöva en policy för sponsring även i andra 
sammanhang, vilket också är en anledning till det föreslagna uppdraget till 
kommunstyrelsen. Många kommuner har redan tagit fram motsvarande 
policys för att kunna hantera frågor om sponsring. Sponsring av 
ickekommunal verksamhet kan bidra till att stärka kommunens varumärke 
samtidigt som extern sponsring av kommunal verksamhet bidrar till att 
projekt som annars inte kan genomföras blir genomförbara. Utan en 
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 Sammanträdesdatum  
 2016-09-26  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

fastställd policy för sponsring kan Håbo kommun inte på ett rättssäkert vis 
hantera denna typ av frågor.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Redovisning av status för fyra tidigare ej verkställda beslut och plan för 
kommande verkställighet  
Kommunfullmäktige 2016-02-29 
Kommunstyrelsen 2016-09-05 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kansliet – För åtgärd 
Tekniska avdelningen 
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Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 98 Dnr 2016/00323  

Ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS, 
kvartal 1 år 2016 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.  

Sammanfattning  
Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med redovisning av ej 
verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS. Enligt 
socialtjänstlagen respektive lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade ska sådana redovisningar delges kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Vård- och omsorgsnämnden 2016-05-03 § 37 inkl. beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2016-09-05 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden – För kännedom 
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Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 99 Dnr 2016/00398  

Ändring av egenavgift för färdtjänst i Håbo kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att från om med 2016-10-01 höja 
egenavgifterna för färdtjänst enligt följande: 

- Lägsta nivån höjs från 35 kr till 40 kr. 

- Högsta nivån höjs från 105 kr till 150 kr.  

Sammanfattning  
Vård- och omsorgsnämnden har i beslut 2016-06-14 föreslagit fullmäktige 
att höja egenavgifterna för färdtjänst. Den lägsta nivån föreslås höjas från 35 
till 40 kr och den högsta nivån från 105 till 150 kr. Detta förslag har 
framkommit då vård- och omsorgsnämnden gett socialförvaltningen i 
uppdrag att utreda möjligheter till besparingar inom färdtjänsten. En höjning 
av egenavgifterna är en av de förslag som förvaltningen presenterat. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inga synpunkter på förslaget.  

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsnämnden 2016-06-14 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse inkl. bilagd utredning 2016-05-20  
Kommunstyrelsen 2016-09-05 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Socialchefen 
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 Sammanträdesdatum  
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Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 100 Dnr 2015/00020  

Näringslivsstrategi för Håbo kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen med 
motivering enligt Michael Rubbestads (SD) yrkande.  

Sammanfattning  
Syftet med näringslivsstrategin är att bidra till förbättrat företagsklimat och 
tydliggöra Håbo kommuns arbete för näringslivsutveckling. Hela den 
kommunala organisationen ska på sitt respektive sätt tillsammans med 
näringslivet skapa goda förutsättningar för ett växande näringsliv, fler 
arbetstillfällen samt öka kommunens attraktivitet för nyetableringar och 
inflyttning.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Förslag till näringslivsstrategi för Håbo kommun 2016-2025 
Kommunstyrelsen 2016-09-05 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Michael Rubbestad (SD) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras då 
strategin saknar konkreta åtgärder och är mer att betrakta som en vision än 
en strategi. Den ger ingen vägledning kring hur målen ska uppnås. I andra 
hand yrkar Rubbestad på en ändring i femte punkten under prioriterade 
områden på sidan 4 i strategin. Istället för Bålsta ska det stå Håbo kommun.  

Beslutsgång 
Ordförande Ulf Winberg (M) frågar om ärendet ska återremitteras eller 
avgöras idag och finner då 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 avges av: Carina Lund (M), Bo Johnson (M), Ulf Winberg (M), 
Liselotte Grahn Elg (M), Rasmus Kraftelid (M), Carl-Johan Torstensson 
(M), Nils-Åke Mårheden (M), Roger von Walden (M), Björn Hedö (M), 
Tommy Rosenkvist (M), Göran Eriksson (C), Leif Zetterberg (C), Lisbeth 
Bohlin (C), Håkan Welin (L), Anders Cyrillus (L), Christian Nordberg 
(MP), Marie Nordberg (MP) och Fred Rydberg (KD). 
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Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

Nej-röst avges av: Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Gunilla 
Gustavsson (S), Lars-Göran Bromander (S), Helene Cranser (S), Fredrik 
Anderstedt (S), Nina Manninen (S), Kurt Hedman (S), Akasya Randhav (S), 
Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Sven-Olov Dväring (S), Hillevi Anderstedt 
(S), Maria Anell (S), Inger Wallin (S), Michael Rubbestad (SD), Bengt 
Björkman (SD), Kristian Leinonen (SD), Linnea Bjuhr (SD), Pirjo Thonfors 
(-), Owe Fröjd (Båp), Peter Björkman (Båp) och Osman Yilmaz (V).  

Röstningen utfaller med 18 Ja-röster och 23 Nej-röster. Alltså bifaller 
kommunfullmäktige yrkandet om återremiss. Övriga yrkanden faller därmed 
utan prövning.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommundirektören 
Kansliet 
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Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 101 Dnr 2015/00105  

Biblioteksplan 2016-2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige antar ”Kunskap, demokrati, bildning - 
biblioteksplan för Håbo kommun 2016 – 2019”.  

Sammanfattning  
Bibliotekslagen föreskriver att kommuner och landsting ska anta 
biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Förvaltningen har 
utarbetat förslag till biblioteksplan i dialog med avdelningen kultur- och 
livsmiljös medarbetare, kommunens ledning och andra förvaltningar 
(särskilt barn- och utbildningsförvaltningen), friskolorna, föreningslivet, 
företagare i kommunen samt biblioteksanvändare i olika åldrar. De fakta, 
synpunkter och idéer som framkommit i processen har bidragit till val och 
utformning av målområden och strategier.  

Beslutsunderlag 
Kunskap, demokrati, bildning - biblioteksplan för Håbo kommun 2016 – 
2019 
Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsen 2016-09-05 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Håkan Welin (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Linnea Bjuhr (SD) yrkar att punkt 1.4 i strategin kompletteras med följande 
skrivning: "Därför är det viktigt att biblioteket fokuserar på och framhäver 
den svenska kulturen för att skapa samhörighet." 

Owe Fröjd (Båp) yrkar på en ändring i punkt 3.1 i strategin. Meningen 
"Biblioteket ska även söka samverkan med det civila samhället" byts ut mot 
"Biblioteket skall verka för en objektiv och neutral samverkan med både det 
politiska och civila samhället."  

Beslutsgång 
Ordförande Ulf Winberg (M) frågar först om kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag, med undantag av punkt 3.1 i strategin som 
prövas särskilt. Ordförande finner att så sker. 

Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag avseende punkt 3.1 i strategin eller Owe Fröjds (Båp) förslag 
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avseende samma punkt. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 

Till sist frågar ordförande om kommunfullmäktige bifaller tilläggsförslaget 
från Linnea Bjuhr (SD) eller om det ska avslås. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige avslår förslaget.  

Reservation 
Linnea Bjuhr (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kultur- och livsmiljöavdelningen 
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§ 102 Dnr 2016/00394  

Entledigande från uppdrag som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden, ersättare i kommunfullmäktige, 
barn- och utbildningsnämnden och Håbo Marknads AB 
samt fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Tommy Berglund (S) från uppdraget som 
ledamot i barn- och utbildningsnämnden och därmed även från uppdraget 
som ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. 

2. Kommunfullmäktige entledigar Tommy Berglund (S) från uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige. 

3. Kommunfullmäktige entledigar Tommy Berglund (S) från uppdraget som 
ersättare i styrelsen för Håbo Marknads AB. 

4. Kommunfullmäktige entledigar Nina Manninen (S) från uppdraget som 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

5. Kommunfullmäktige utser Nina Manninen (S) till ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden i Tommy Berglunds (S) ställe. 

6. Kommunfullmäktige utser Helene Cranser (S) till ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden i Nina Manninens (S) ställe.  

7. Kommunfullmäktige utser Anders Åhlin (S) till ersättare i styrelsen för 
Håbo Marknads AB i Tommy Berglunds (S) ställe. 

8. Kommunfullmäktige hemställer hos länsstyrelsen om en ny 
sammanräkning utifrån 2014 års allmänna val, för att utse en ny ersättare i 
Håbo kommuns fullmäktige. 

9. Kommunfullmäktige uppmanar barn- och utbildningsnämnden att förrätta 
fyllnadsval för att utse en ny ersättare i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott.  

Sammanfattning  
Tommy Berglund (S) har begärt entledigande från samtliga politiska 
uppdrag i kommunen på grund av flytt.  

Då valberedningen föreslår att en nuvarande ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden, Nina Manninen (S), lyfts upp till ledamot måste även 
fyllnadsval förrättas gällande ny ersättare.  

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34(45) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-09-26  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2016-06-18 
Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Fred Rydberg (KD) presenterar 
valberedningens nomineringar.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Tommy Berglund (S) 
Nina Manninen (S) 
Helene Cranser (S) 
Länsstyrelsen Uppsala 
Förtroendemannaregistret 
Löneadministrationen 
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35(45) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-09-26  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 103 Dnr 2016/00399  

Entledigande från uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige och ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden, kommunala handikapprådet, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges 
valberedning, samt fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Johan Tolinsson (S) från uppdraget som 
ledamot i kommunfullmäktige och därmed även från uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktiges valberedning. 

2. Kommunfullmäktige entledigar Johan Tolinsson (S) från uppdraget som 
ersättare i kommunstyrelsen och därmed även från uppdraget som ersättare i 
kommunala handikapprådet. 

3. Kommunfullmäktige entledigar Johan Tolinsson (S) från uppdraget som 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

4. Kommunfullmäktige hemställer hos länsstyrelsen om en ny 
sammanräkning utifrån 2014 års allmänna val, för att utse en ny ledamot i 
Håbo kommuns fullmäktige. 

5. Kommunfullmäktige utser Fredrik Anderstedt (S) till ny ersättare i 
kommunfullmäktiges valberedning, i Johan Tolinssons (S) ställe. 

6. Kommunfullmäktige utser Gunilla Gustavsson (S) till ny ersättare i 
kommunstyrelsen, i Johan Tolinssons (S) ställe. 

7. Kommunfullmäktige utser Fredrik Anderstedt (S) till ny ersättare i barn- 
och utbildningsnämnden, i Johan Tolinssons (S) ställe. 

8. Kommunfullmäktige uppmanar kommunstyrelsen att förrätta fyllnadsval 
för att utse ny ersättare i kommunala handikapprådet.  

Sammanfattning  
Johan Tolinsson (S) har inkommit med begäran om entledigande från 
samtliga förtroendeuppdrag i Håbo kommun.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2016-06-13   
Tjänsteskrivelse 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36(45) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-09-26  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Fred Rydberg (KD) presenterar 
valberedningens nomineringar.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Johan Tolinsson (S) 
Fredrik Anderstedt (S) 
Gunilla Gustavsson (S) 
Länsstyrelsen Uppsala 
Förtroendemannaregistret 
Löneadministrationen 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37(45) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-09-26  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 104 Dnr 2016/00437  

Entledigande från uppdrag som ordförande i styrelsen 
för Håbo Marknads AB samt fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Håkan Welin (L) från uppdraget som 
ledamot, tillika ordförande, i styrelsen för Håbo Marknads AB. 

2. Kommunfullmäktige utser Anders Cyrillus (L) till ny ledamot i styrelsen 
för Håbo Marknads AB i Håkan Welins (L) ställe. 

3. Kommunfullmäktige utser Ralph Abrahamsson (M) till ny ordförande i 
styrelsen för Håbo Marknads AB i Håkan Welins (L) ställe.  

Sammanfattning  
Håkan Welin (L) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot tillika 
ordförande för Håbo Marknads AB.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2016-08-05   
Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Fred Rydberg (KD) presenterar 
valberedningens nomineringar.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Håkan Welin (L) 
Anders Cyrillus (L) 
Ralph Abrahamsson (M) 
Förtroendemannaregistret 
Löneadministrationen 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38(45) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-09-26  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 105 Dnr 2016/00477  

Entledigande från uppdrag som ersättare i bygg- och 
miljönämnden samt fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Stefan Wallin (MP) från uppdraget som 
ersättare i bygg- och miljönämnden. 

2. Kommunfullmäktige utser Christian Nordberg (MP) till ny ersättare i 
bygg- och miljönämnden i Stefan Wallins (MP) ställe.  

Sammanfattning  
Stefan Wallin (MP) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 
bygg- och miljönämnden.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2016-08-31 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Fred Rydberg (KD) presenterar 
valberedningens nomineringar.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Stefan Wallin (MP) 
Christian Nordberg (MP) 
Förtroendemannaregistret 
Löneadministrationen 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39(45) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-09-26  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 106 Dnr 2016/00486  

Entledigande från uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen samt fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Leif Lindqvist (V) från uppdraget som 
ersättare i kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige utser Sven-Olov Dväring (S) till ny ersättare i 
kommunstyrelsen i Leif Lindqvists (V) ställe.  

Sammanfattning  
Leif Lindqvist (V) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2016-09-06 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Fred Rydberg (KD) presenterar 
valberedningens nomineringar.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Leif Lindqvist (V) 
Sven-Olov Dväring (S) 
Förtroendemannaregistret 
Löneadministrationen 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40(45) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-09-26  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 107 Dnr 2016/00518  

Interpellation till Carina Lund (M): Ekonomiskt stöd till 
förskolan samt ökad bemanning 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen anses vara besvarad.  

Sammanfattning  
Michael Rubbestad (SD) ställer en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Carina Lund (M). I sammanfattning rör interpellationen de 
tillskott för fika i samband med utflykter samt tillskott för att öka 
minimibemanningen i förskolan som på sverigedemokraternas förslag 
beviljades av fullmäktige den 15 juni 2015.  

Carina Lund (M) lägger fram ett skriftligt svar vid dagens sammanträde.  

Beslutsunderlag 
Interpellation 
Svar på interpellation 

______________ 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41(45) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-09-26  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 108 Dnr 2016/00516  

Anmälan av ny motion: Inrättande av 
samåkningsparkering 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.  

Sammanfattning  
Michael Rubbestad (SD) har inkommit med en motion med förslaget att en 
samåkningsparkering ska inrättas vid motorvägsavfarten ”Trafikplats 
Draget” till Bålsta tätort från E18. Idag sker redan parkering på den grusplan 
som finns där, men användningen bör ske i mer ordnade former. Motionären 
föreslår därför följande: 

"Kommunfullmäktige beslutar att berörd förvaltning inleder dialog med 
Trafikverket för att se över möjligheten att införa en samåkningsparkering 
på den plats vid E18 avfart ”Trafikplats Draget” till Bålsta som idag redan 
används för ändamålet."  

Beslutsunderlag 
Motion 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kansliet 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 42(45) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-09-26  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 109 Dnr 2016/00517  

Anmälan av ny motion: Belysning på kommunens 
förskolor 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.  

Sammanfattning  
Michael Rubbestad (SD) har inkommit med en motion med förslaget att 
kommunen snarast ska genomföra en inventering av befintlig belysningen 
på kommunens förskolor inför den mörka årstiden. Detta för att garantera att 
barnen får en säker utemiljö med god belysning under vinterhalvåret.  

Därför föreslår motionären följande: 

"1. Kommunfullmäktige beslutar att berörd förvaltning genomför en 
besiktning av rådande belysning på förskolornas utemiljöer. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att berörd förvaltning genomför nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa en säker utemiljö med god belysning på våra 
förskolor."  

Beslutsunderlag 
Motion 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kansliet 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 43(45) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-09-26  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 110 Dnr 2016/00520  

Entledigande från uppdrag som ledamot och ersättare i 
regionfullmäktige Uppsala län samt fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Kristian Leinonen (SD) från uppdraget 
som ledamot i regionfullmäktige Uppsala län. 

2. Kommunfullmäktige entledigar Bengt Björkman (SD) från uppdraget 
som ersättare i regionfullmäktige Uppsala län. 

3. Kommunfullmäktige utser Bengt Björkman (SD) till ny ledamot i 
regionfullmäktige Uppsala län i Kristian Leinonens (SD) ställe. 

4. Kommunfullmäktige utser Linnea Bjuhr (SD) till ny ersättare i 
regionfullmäktige Uppsala län i Bengt Björkmans (SD) ställe.  

Sammanfattning  
Kristian Leinonen (SD) har inkommit med en begäran om entledigande från 
sitt uppdrag som ledamot i regionfullmäktige. 

Då valberedningen föreslår att en nuvarande ersättare i regionfullmäktige, 
Bengt Björkman (SD), lyfts upp till ledamot måste även fyllnadsval förrättas 
gällande ny ersättare.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Fred Rydberg (KD) presenterar 
valberedningens nomineringar.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kristian Leinonen (SD) 
Bengt Björkman (SD) 
Linnea Bjuhr (SD) 
Förtroendemannaregistret 
Löneadministrationen 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 44(45) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-09-26  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 111 Dnr 2016/00525  

Anmälan av ny motion: Handlingsplan för värnande av 
det lokala kulturarvet 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.  

Sammanfattning  
Linnea Bjuhr (SD) har inkommit med en motion med förslaget att Håbo 
kommun på ett bättre sätt ska värna det lokala kulturarvet från vikingatiden i 
Håbo med omnejd. Motionären framför att det idag saknas en samlad plan 
för bevarande av dessa miljöer. Motionären föreslår därmed följande: 

”1. Kommunstyrelsen tar fram en handlingsplan för hur det lokala 
kulturarvet ska värnas, i enighet med motionens anda 

2. Kommunen verkar för att ta del av de bidrag som finns att söka för att 
värna det lokala kulturarvet. 

3. Kommunen verkar för att de runstenar som finns i kommunen tas 
omhand. 

4. Kommunen söker samverkan med relevanta organisationer för 
implementering av handlingsplanen”.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kansliet 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 45(45) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-09-26  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 112 Dnr 2016/00524  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Avskaffa 
förrättningsarvode för vigsel  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.  

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 
kommunen omgående ska ta bort det kommunala arvode som idag betalas ut 
till vigselförrättare för förrättandet av borgerlig vigsel. Förslagsställaren 
menar att detta är ett hedersuppdrag som inte ska arvoderas av kommunen.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Kansliet 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  
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