
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
 2016-10-04  

Kommunstyrelsen  

 

Tid och plats Kl. 18:00 tisdagen den 4 oktober 2016, Skoklosterrummet, Kommunhuset, Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Carina Lund (M), Ordförande 
Liselotte Grahn Elg (M), 1:e vice ordförande 
Leif Zetterberg (C) 
Christian Nordberg (MP) 
Håkan Welin (L) 
Fred Rydberg (KD) 
Agneta Hägglund (S) 
Lars-Göran Bromander (S) 
Fredrik Anderstedt (S) 
Owe Fröjd (Båp) 

Övriga närvarande  

Ersättare Tommy Rosenkvist (M), närvarande, ej tjänstgörande 
Bengt Björkman (SD), tjänstgör för Michael Rubbestad (SD) 
Sven-Olof Dväring (S), tjänstgör för Eva Staake (S) 
Gunilla Gustavsson (S), tjänstgör för Werner Schubert (S) 

  
Tjänstemän Per Nordenstam, kommundirektör 

Jonas Eliasson, kanslichef 
Sara Widströmer, sekreterare  
 

  

Justering  
Justerare Owe Fröjd (Båp) och Fred Rydberg (KD) 

Tid och plats Tisdagen den 4 oktober 2016, Övergranssalen 

Justerade paragrafer §§ 171-172 

Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Sara Widströmer  

Ordförande 
 

  

Carina Lund  

Justerare 
 

 

Owe Fröjd 

 
 

 

Fred Rydberg 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
 2016-10-04  

Kommunstyrelsen  

 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2016-10-04 

Datum för 
anslags uppsättande 2016-10-05 

Datum för 
anslags nedtagande 2016-10-26 

Förvaringsplats 
för protokollet Kommunhuset, Håbo kommun 
  

Underskrift   

 Sara Widströmer  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
 2016-10-04  

Kommunstyrelsen  

 

Innehållsförteckning 
§ 171  

Mötets öppnande ........................................................................................................... 4 

§ 172 Dnr 2016/00443 
Remiss: Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48) ............................................. 5 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(6) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-10-04  

 

 

§ 171   

Mötets öppnande 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen väljer Owe Fröjd (Båp) och Fred Rydberg (KD) till 
justerare av dagens protokoll.  

2. Kommunstyrelsen fastställer dagordningen.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen förrättar upprop och väljer Owe Fröjd (Båp) och Fred 
Rydberg (KD) till justerare av dagens protokoll. Dagordningen fastställs.  

______________ 

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(6) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-10-04  

 

 

§ 172 Dnr 2016/00443  

Remiss: Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48) 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen yttrar sig över remissen i enlighet med förvaltningens 
förslag.    

Sammanfattning  
Indelningskommittén har skickat Regional indelning – tre nya län (SOU 
2016:48) på remiss. Betänkandet innehåller förslag på att bilda tre nya län, 
och motsvarande landsting. Håbo kommun tillhör enligt delbetänkandet 
Svealands län som omfatats av Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, 
Uppsalas, Västmanlands och Örebro län.  

Håbo kommun utgör remissinstans och har givits tillfälle att yttra sig på 
delbetänkandet. Remissvaren ska vara Finansdepartementet tillhanda senast 
den 6 oktober 2016. 

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram förslag till yttrande, vilket 
redovisas i dokumentet Yttrande Regional indelning – tre nya län, med 
nummer 69926.    

Beslutsunderlag 
Yttrande Regional indelning – tre nya län, KS 2016/00443 nr 69926 

Remiss: Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48)   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar att Håbo kommun yttrar sig enligt följande: Håbo ser 
positivt på att bilda tre nya regioner, dock föreslår Håbo att Uppsala kvarstår 
som eget län, detta för att i framtiden underlätta en eventuell 
sammanslagning med Stockholms län i en ny region. 
 
Owe Fröjd (Båp) lägger även tilläggsyrkande enligt följande: Håbo föreslå 
att det bildas en gemensam huvudman för sjukvården för de tre nya 
regionerna, detta för att möjliggöra samordningsvinster, samt för att öka 
möjligheterna till en likställd sjukvård för alla vårdtagare i dessa regioner.  

Leif Zetterberg (C) yrkar bifall till förslaget och avslag på Owes 
tilläggsyrkanden.  

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till Leif Zetterbergs (C) yrkande.    

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med ändringen 
att ”Kommunen anser att förslaget kan medföra bestående fördelar i enlighet 
med indelningslagens krav”.     

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  
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 Sammanträdesdatum  
 2016-10-04  

 

 

Beslutsgång 
 Ordförande frågar först om förvaltningens förslag till yttrandet med Fredrik 
Anderstedts (S) ändringsförslag ska bifallas. Ordförande frågar därefter om 
kommunstyrelsen ska bifalla Owe Fröjds (Båp) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag till yttrande med Fredrik 
Anderstedts (S) ändring. 

Ordförande frågar därefter om Owe Fröjds (Båp) tilläggsyrkande ska 
bifallas eller avslås och finner att Owe Fröjds (Båp) tilläggsyrkande avslås. 

Votering begärs om tilläggsyrkandet.     

Omröstningsresultat 
 Votering utförs, där ja-röst innebär bifall till Owe Fröjds (Båp) 
tilläggsyrkande och nej-röst innebär avslag till detta yrkande.  

Ja-röst avges av: Owe Fröjd (Båp) 

Nej-röst avges av: Carina Lund (M), Leif Zetterberg (C), Christian 
Nordberg (MP), Håkan Welin (L), Fred Rydberg (KD), Agneta Hägglund 
(S), Lars-Göran Bromander (S), Sven-Olof Dväring (S), Fredrik Anderstedt 
(S), Gunilla Gustavsson (S),  

Bengt Björkman (Båp) och avstår från deltagande omröstningen.  

Omröstningen utfaller med resultatet 1 ja-röst, 10 nej-röster och 1 avstår. 
Därmed avslås Owe Fröjds (Båp) tilläggsyrkande.      

Protokollsanteckning 
Liselotte Grahn Elg (M) deltar inte i beslutet.   

Owe Fröjd (Båp) reserverar sig på båda beslutspunkter till förmån för eget 
förslag.    

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Indelningskommittén 
 
 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 


	Tid och plats
	Beslutande
	Övriga närvarande
	Justering
	Underskrifter
	Anslag/Bevis
	Underskrift
	Mötets öppnande
	Remiss: Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48)

