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Tid och plats Kl. 19:00-20:25 måndagen den 14 december 2015, Övergransalen, 
Kommunhuset, Bålsta 

Beslutande  

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

Övriga närvarande  

Ersättare Roger von Walden (M) 
Bertil Brifors (M) 
Björn Fredriksson (M) 
Gunilla Alm (L) 
Ingvar Nilfjord (L) 
Ulrika Wallin (MP) 
Helén Embretsén (KD) 
Maria Annell (S) 
Ariel Pardo (S) 
Hariette Nordström (S) 
Antonio Lopez (S) 
Pirjo Thonfors (SD) 
Linnéa Hellberg (SD) 
Maria Andersson (SD) 
Tommy Berglund (S) 
Arvo Väisänen (KD) 
Sabine Noresson (MP) 

  
Tjänstemän Per Nordenstam, kommundirektör 

Johan Utter, kommunsekreterare  
 

  

Justering  
Justerare Sven Erkert (S) och Christian Nordberg (MP) 

Tid och plats Fredagen den 18 december 2015 

Justerade paragrafer §§ 82-97, 99-101 (§ 98 justeras omedelbart) 
  
  
Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Johan Utter  

Ordförande 
 

  

Owe Fröjd (Båp)  

Justerare 
 

 

Sven Erkert (S) 
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Christian Nordberg (MP) 
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige §§ 82-97, 99-101 

Sammanträdesdatum 2015-12-14 

Datum för 
anslags uppsättande 2015-12-21 

Datum för 
anslags nedtagande 2016-01-12 

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliet, Håbo kommun 
  

Underskrift   

 Johan Utter  
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§ 82 Dnr 62699  

Fastställande av dagordning samt prövning av 
kungörelseförfarandet 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer dagordningen för dagens sammanträde 
med ändringar och tillägg enligt nedanstående.  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen för dagens sammanträde och 
konstaterar att kungörelse har skett i laga ordning.  

Beslutsunderlag 
Utsänd föredragningslista 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Owe Fröjd (Båp) föreslår att följande ärenden läggs till 
dagordningen.  

1. Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn och 
ungdomar år 2016. 

2. Medborgarförslag: Utökad insyn och information inför viktiga beslut, 
kritik kring Håbo kommuns hantering av borgensåtagande 

3. Entledigande från uppdrag som ersättare i styrelsen för Håbo Marknads 
AB 

4. Information från Håbohus AB 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om de uppräknade extra ärendena kan läggas till 
dagordningen och finner att så sker.  

______________ 
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§ 83 Dnr 2015/00266  

Val av ortstidning för kungörelse av 
kommunfullmäktiges sammanträden under perioden 
2016-2018 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att kungörelse av kommunfullmäktiges 
sammanträden, i enlighet med 5 kap. 10 § Kommunallagen, ska annonseras 
i Bålsta Upplands-Bro Bladet under resterande del av mandatperioden. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att annonseringen ska utvärderas löpande 
genom kommunikationsavdelningens mätningar och statistik och om 
väsentliga förändringar sker i dessa ska ärendet tas upp för omprövning av 
fullmäktige.  

Sammanfattning  
Nuvarande kommunallag (1991:900) 5 kap. 10 § ålägger kommunerna att 
införa kungörelse om kommunfullmäktiges sammanträden i den eller de 
ortstidningar som kommunfullmäktige själv bestämmer. 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-12 15 § 120 att kommunfullmäktiges 
kungörelser ska annonseras i Bålsta Upplands-Bro Bladet under perioden 
2015-01-01 – 2015-12-31. Fullmäktige beslutade också att annonseringen 
ska utvärderas innan förslag för resterande del av mandatperioden läggs 
fram. 

Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att annonseringen i Bålsta 
Upplands-Bro Bladet har fungerat tillfredsställande under perioden. 
Kommunikationsavdelningens mätningar och statistik visar också att Bålsta 
Upplands-Bro Bladet fortfarande ligger i topp vad gäller var medborgarna 
vill ha sin information. Därför föreslås att annonseringen av 
kommunfullmäktiges kungörelser fortsätter i nuvarande form även för 
resterande del av mandatperioden.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-23 
Arbetsutskottets protokoll 2015-11-10 
Tjänsteskrivelse 2015-10-20 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunikationsenheten – För uppföljning 
Kontaktcenter – För kännedom 
Bålsta Upplands-Bro Bladet 
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§ 84 Dnr 2015/00275  

Redovisning av ej färdigberedda motioner och 
medborgarförslag 2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att notera att redovisning av ej 
färdigberedda motioner och medborgarförslag har skett i enlighet med 
fullmäktiges arbetsordning. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att se till 
att de motioner och medborgarförslag som är äldre än ett år snarast, och 
senast till nästa redovisning, bereds färdigt och presenteras för beslut till 
fullmäktige.  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktiges arbetsordning § 22 fastställer att ej färdigberedda 
motioner och medborgarförslag ska redovisas till fullmäktige två gånger per 
år. Senaste redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde 2014-
09-22 § 59. 

För närvarande finns 7 motioner och 7 medborgarförslag som inte är 
färdigberedda. Av dessa är 5 motioner och 4 medborgarförslag äldre än ett 
år.  

I arbetsordningen § 26 framgår att motioner och medborgarförslag ska 
beredas så att de kan besvaras inom ett år från det att motionen eller 
medborgarförslaget väcktes. De motioner och medborgarförslag som är 
äldre än ett år bör därför snarast beredas färdigt och presenteras för beslut av 
fullmäktige, alternativt tas upp för avskrivning i det fall ärendena inte längre 
är aktuella för vidare handläggning.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-23 
Arbetsutskottets protokoll 2015-11-10 
Tjänsteskrivelse 2015-10-21  
Lista över ej färdigberedda motioner och medborgarförslag 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens förvaltning – För åtgärd  
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§ 85 Dnr 2014/00097  

Motion om bra mat till skolbarn och äldre, motionärer: 
Lisbeth Bolin (C) och Fred Rydberg (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Sammanfattning  
Arbetet med att implementera EU:s nya upphandlingsdirektiv inom den 
klassiska sektorn och försörjningssektorn pågår. Lagen beräknas träda i kraft 
den 1 april 2016. Innebörden i EU-direktivet var känt när Håbo kommuns 
nuvarande upphandlingspolicy antogs i december 2013. 

Grunden för all offentligt upphandlingen kommer även fortsättningsvis att 
vila på principerna om att behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-
diskriminerande sätt samt att genomföra upphandlingarna på ett öppet sätt. 
Upphandlingarna ska vidare genomföras i enlighet med principerna om 
ömsesidigt erkännande och med principerna om proportionalitet.  

Motionärerna yrkar på att Håbo kommun snarast utreder och anpassar 
nuvarande upphandlingspolicy till kommande lagtext.  

Utifrån hur nuvarande upphandlingspolicy är utformad ger den möjlighet att 
utforma kraven avseende mat efter mål som kvalitet och hållbarhet. Med 
hänvisning till detta finns inget behov av att utreda och anpassa nuvarande 
upphandlingspolicy till kommande lagtext.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-23 
Arbetsutskottets protokoll 2015-11-10 
Tjänsteskrivelse 2015-10-22  
Motion 2014-06-03 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Motionärerna 
Hemsidan 
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§ 86 Dnr 2015/00294  

Resultatreglering mellan åren i driftredovisningen 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta principer för resultatreglering 
mellan åren. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att budgetstyrprinciperna kompletteras med 
principer för resultatreglering mellan åren.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen uppdrog till kommunstyrelsens förvaltning att utarbeta 
förslag till principer för under- och överskottshantering inför det fortsatta 
budgetarbetet under hösten. Förvaltningen föreslår att de nya principerna 
skall börja gälla från år 2016 under förutsättning att de antas av 
kommunfullmäktige. 

För att öka dels det ekonomiska incitament till effektivisering, dels ge 
nämnderna möjlighet att anpassa och utveckla verksamheterna på lite längre 
sikt, föreslår förvaltningen att någon form av underskotts- och 
överskottshantering skall börja tillämpas i kommunen.  

En ytterligare anledning till att införa resultatreglering mellan åren är att 
skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommunala verksamheter 
och för privata aktörer som utför tjänsterna inom skola, barnomsorg och 
inom äldreomsorgen. Idag avskrivs underskottet som kommunala 
verksamheter uppvisar i kommunens bokslut. Till friskolorna utbetalas en 
del av det underskott som våra grundskolor redovisar i bokslutet av den 
ansvariga nämnden. Detta beroende på att friskolorna ska ha likvärdiga 
ekonomiska förutsättningar för att bedriva sina verksamheter. 

För närvarande förs varken över- eller underskott över till nästkommande år.  

Det kommunala balanskravet medför att kommunen inte får redovisa ett 
negativt resultat vilket utgör en yttre restriktion för hantering av över- och 
underskott. 

Kommunstyrelsens förvaltning har utarbetat ett förslag till principer för 
hantering av över- och underskott i driftbudgeten mellan åren.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-23 
Arbetsutskottets protokoll 2015-11-10 
Tjänsteskrivelse 2015-10-29 

______________ 
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Beslutet skickas till: 
Ekonomienheten – För åtgärd 
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§ 87 Dnr 2015/00301  

Taxa för sotning och brandskyddskontroll från 2016-
01-01 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att tillämpa en gemensam taxa avseende 
sotning och brandskyddskontroll i Håbo kommun från 2016-01-01. Taxan 
revideras årligen genom indexuppräkning enligt Cirkulär om sotningsindex 
från SKL. Den första uppräkningen sker 2017-07-01 och beslutas av 
förbundsdirektionen.  

Sammanfattning  
Räddningstjänstförbundet Enköping-Håbo ska fullfölja de skyldigheter som 
ankommer på dess medlemmar enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 
Förbundet ansvarar därmed för rengöring och brandskyddskontroll som 
regleras i 3 kap 4-6 §.  

Enköpings kommun och skorstensfejarmästare Ulf Öberg träffade 1999-03-
19 avtal om sotning m.m. inom Enköpings kommun. Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo har därefter, 2014-10-30, tecknat entreprenadavtal med 
bolaget Skorstensfejarmästare Ulf Öberg AB om brandskyddskontroll och 
rengöring (sotning) inom Håbo kommun. Tidigare avtal mellan Enköpings 
kommun och skorstensfejarmästare Ulf Öberg (privatpersonen, ej bolaget) 
förnyas idag med tre år i sänder såvida någon av parterna ej säger upp detta.  

Räddningstjänstförbundet har tecknat ett nytt avtal där den automatiska 
förlängningen upphör. Avtalspart är nu bolaget Skorstensfejarmästare Ulf 
Öberg AB. Det nya avtalet har fem års löptid från 2016-01-01 med 
möjlighet till två års förlängning därefter. Avtalet avser såväl Enköping som 
Håbo.  

Som en del i det nya avtalet är parterna överens om att även föreslå 
Kommunfullmäktige i respektive kommun att taxan för sotning och 
brandskyddskontroll harmoniseras och förenklas, taxorna är idag olika 
mellan kommunerna varför en otydlighet finns då huvudmannen är 
Räddningstjänstförbundet Enköping-Håbo. Den enklare och mer 
överskådliga taxamodell som införts i kommunalförbundet Attunda med 
kommunerna Järfälla, Knivsta, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och 
Upplands-Väsby föreslås införas även i Enköping och Håbo.  

Den nya taxan innebär ingen kostnadsökning för fastighetsägarna utan en 
förenkling av avgifterna. Enköpings kommun kommer fatta likartat beslut.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-23 
Tjänsteskrivelse 2015-11-02 
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Skrivelse avseende ändring av sotningstaxor – Räddningstjänsten Enköping-
Håbo 
Beslut § 29, Förbundsdirektionen Räddningstjänsten Enköping-Håbo 
Förslag till beslut i kommunfullmäktige, Räddningstjänsten Enköping-Håbo 
Taxa för sotning och brandskyddskontroll 
Sotningstaxa Håbo kommun 2015 
Taxa för brandskyddskontroll Håbo kommun 2015 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo 
Enköpings kommun 
Hemsidan – Författningssamling 
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§ 88 Dnr 2015/00302  

Taxa för tillståndshantering enligt lag om brandfarliga 
och explosiva varor 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för tillståndsprövning enligt 
Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor att gälla från och med 
2016-01-01.  

Sammanfattning  
Räddningstjänstförbundet hanterar medlemskommunernas 
tillståndsprövning enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva 
varor. 

Medlemskommunernas KF har tidigare tagit beslut om 
räddningstjänstförbundets taxa för tillståndsprövning enligt LBE. Detta 
skedde skyndsamt som följd av ett domslut i Förvaltningsrätten. 

Vid tillämpning av taxan under 2014 och 2015 har ett flertal brister 
uppdagats. Vissa kostnader upplevs som oskäligt höga. 
Räddningstjänstförbundet har omarbetat taxakonstruktionen för att den 
bättre ska avspegla förbundets kostnader för ärendenas handläggning. 
Räddningstjänstförbundet föreslår att kommunfullmäktige antar den 
omarbetade taxan. 

Enköpings kommun kommer att fatta ett eget beslut om taxan i sitt 
kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-23 
Tjänsteskrivelse 2015-11-03 
Beslut § 30, Förbundsdirektionen Räddningstjänsten Enköping-Håbo 
Rapport om ny taxa för tillståndshantering enligt Lag om brandfarliga och 
explosiva varor 
Beräkningsunderlag 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo 
Enköpings kommun 
Hemsidan – Författningssamling 
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§ 89 Dnr 2015/00310  

Ändring av avgiftsnivåer för maxtaxa för förskola, 
fritidshem och annan pedagogisk omsorg med 
anledning av indexreglering  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner föreslagna avgifter för förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg att gälla från och med den 1 januari 
2016.  

Sammanfattning  
Skolverket fastställer slutligt statsbidrag för kommande bidragsår senast den 
sista december varje år. Statsbidraget betalas ut under förutsättning att 
kommunen följer villkoren i Förordning (2001:160) om statsbidrag till 
kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem.  

Förordningen har nu ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket 
indexeras.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-23 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-11-04 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-01 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Barn och utbildningsnämnden 
Hemsidan – Författningssamling  
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§ 90 Dnr 2015/00312  

Taxor och avgifter för musikskolan 2016 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att musikskolans taxor och avgifter lämnas 
oförändrade under år 2016 i avvaktan på regeringens utredning, och 
eventuella beslut, om maxtaxa för landets musik- och kulturskolor.  

Sammanfattning  
Håbo kommuns musikskola har idag en terminsavgift för ämneskurs på 1 
000 kr. I förhållande till övriga skolor i länet är detta en hög avgift. 
Östhammar och Älvkarleby har helt avgiftsfri undervisning medan 
Enköping sänkt avgiften till 450 kr. Endast Uppsala har idag en högre 
avgift, 1 200 kr. Den genomsnittliga terminsavgiften i riket är 656 kr. 

Regeringen har under augusti månad tillsatt en utredning där utredaren inom 
ett år ska lämna förslag till en nationell strategi för samordning och 
uppföljning av den kommunala musik- och kulturskolan. En bedömning ska 
göras av för- och nackdelar med att författningsreglera kommunernas ansvar 
för dessa verksamheter. Regeringen vill också satsa 100 miljoner kr på att 
bland annat sänka avgiftsnivåerna för musik- och kulturskolor. Målet är att 
inga avgifter ska överstiga 300 kr per termin.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-23 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-11-04 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 91 Dnr 2015/00284  

Avfallstaxan - indexjustering inför 2016 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att höja abonnemangsavgiften i avfallstaxan 
med 2 % att gälla från och med 1 januari 2016.  

Sammanfattning  
På grund av indexreglering (1,012%), ökade kapitaltjänstkostnader och 
ökade OH-kostnader behöver avfallsenheten höja avfalltaxan inför 2016. 
Kapitaltjänstkostnaderna ökar på grund av att ekonomiavdelningen 2015 har 
övergått från traditionell avskrivning till komponentavskrivning. OH-
kostnaderna ökar på grund av att avfallsenheten har fått ökad omsättning.  

Förvaltningen föreslår en höjning av taxan med 3,5 %. Då Håbo kommun 
har obligatorisk matavfallsinsamling föreslås reduceringen för de som 
komposterar tas bor, vilket ger en besparing för avfallsenheten på cirka 100 
000 kronor per år. Skulle denna reducering kvarstå skulle avfallsenheten 
behöva höja taxan med ytterligare 1 % (totalt 4,5 %) från och med 1 januari 
2016.  

Dokumentet behöver justeras då miljö- och tekniknämnden har övergått till 
kommunstyrelsen. Då matavfallsinsamlingen nu är helt införd behöver 
abonnemang som inte ska användas längre tas bort ur avfallstaxan. 

Tekniska utskottet lämnade ärendet utan förslag till kommunstyrelsen, då 
utskottet inte var överens med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-23 
Tekniska utskottet 2015-11-10 
Tjänsteskrivelse 2015-10-22 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Tekniska avdelningen – För åtgärd 
Hemsidan – Författningssamling 
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§ 92 Dnr 2015/00162  

Budget 2016 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till reviderade 
driftbudgetramar för år 2016, totalt 986 049 tkr, för nämnder och styrelser 
enligt nedan: 

Kommunfullmäktige         1 436 tkr 

Stöd till politiska partier 1 000 tkr 

Valnämnd              7 tkr 

Revision        1 117 tkr 

Kommunstyrelse  180 648 tkr 

Räddningstjänst  19 075 tkr 

Överförmyndarnämnd      1 628 tkr 

Bygg- och miljönämnd    11 740 tkr 

Barn- och utbildningsnämnd 496 554 tkr 

Socialnämnd     58 539 tkr 

Vård- och omsorgsnämnd 214 305 tkr 

2. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till reviderad 
investeringsbudget, totalt 221 636 tkr, för nämnder och styrelser enligt 
nedan: 

Skattefinansierad verksamhet: 

Kommunstyrelse   106 427 tkr 

Barn- och utbildningsnämnd 3 000 tkr 

Vård- och omsorgsnämnd 350 tkr 

Taxefinansierad verksamhet: 

VA-verksamhet  58 000 tkr 

Avfallsverksamhet  2 142 tkr 

Exploateringsverksamhet, totalt: 40 507 tkr 
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Medfinansiering Citybanan  11 210 tkr 

3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, 
det vill säga öka kommunens skulder, med 135 460 tkr för år 2016. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att ändra tidigare beslut (§37, 2015-06-15) 
med ordalydelsen ”att minimibemanningen inom förskolan ska vara 3,0 
barnskötare”, till ”att budgeterade medel inom förskolan används för att öka 
personaltätheten med målet om minst tre heltidsanställda per avdelning utan 
att öka barngruppernas storlek.” 

5. Kommunfullmäktige avslår begäran från socialnämnden om ökad 
budgetram med 538 tkr. 

6. Kommunfullmäktige godkänner återrapporterade budgetar från styrelser 
och nämnder 

7. Kommunfullmäktige beslutar att flytta 2,2 miljoner kronor från konto 
Utemiljö särkolan Gröna Dalen, till Utemiljö, utrustning skolor. I samband 
med detta ska statusen på skolgårdarna i kommunen rapporteras. 

8. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning att 
komma med förslag och plan på hur vi energieffektiviserar kommunen. 
Detta med syfte att mer effektivt använda skattepengar. 

9. Kommunfullmäktige beslutar att överföra 7 189 tkr för plan- och 
utvecklingsavdelningen och 480 tkr för administrativ tjänst, från 
kommunstyrelsen till bygg- och miljönämnden, under förutsättning av 
beslut om omorganisation. 

10. Kommunfullmäktige beslutar att KF-beslut § 37 punkt 10, antagen 
2015-06-15, angående alternativa finansieringslösningar av investeringar 
redovisas senast i samband med budgetdiskussionen under våren 2016.  

Sammanfattning  
Enligt tidigare beslut ska styrelsers och nämnders mål och budget för 
kommande år rapporteras till kommunfullmäktige. Detta för att 
kommunfullmäktige ska ha kännedom om nämndernas mål och budget. 

Nämndernas mål har arbetats fram utifrån de nya kommunövergripande 
målen och nämndernas mål och nyckelindikatorer fastställdes under våren.  
För ett fokuserat förbättrings- och utvecklingsarbete finns mål och 
nyckelindikatorer angivna för verksamhetsåret. Styrelser och nämnder har 
utöver dessa även angivit ett antal mått för den löpande uppföljningen av 
verksamheterna. Målen och måtten ligger till grund för uppföljning i 
samband med bokslut och delårsbokslut. Några förslag till förändringar i 
nyckelindikatorer föreslås. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(37) 
 Sammanträdesdatum  
 2015-12-14  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Fullmäktige beslutade 2015-06-15 KF § 37 om nämndernas driftbudgetram 
och investeringsbudget för år 2016 och plan för år 2017-2018. På grund av 
organisatoriska förändringar, omräkning av internhyror, ändrad 
avskrivningsmetod och en mindre korrigering föreslås justering i 
nämndernas budgetar. Vidare föreslås att skatteintäkter och utjämningen 
uppdateras enligt senaste prognos från SKL, daterad 2015-10-08. 

Totalt sett innebär budgeten för år 2016 ett positivt resultat med 26 080 tkr. 
Det utgör 2,5 % av skattenettot och medför att den finansiella målsättningen 
med 2 % i överskott uppnås. 

Planen för år 2017 visar ett sämre resultat, endast 10 792 tkr i överskott, 
vilket är 1,0 % av skattenettot. Orsaker till resultatförsämringen är bland 
annat att nämnderna planerar att öka sina verksamheter med cirka 30 mkr, 
vilket inte ser ut att kunna täckas med motsvarande ökning av 
skatteintäkterna. 

Investeringar för år 2016 uppgår till totalt 169 919 tkr för år 2016 exklusive 
exploateringsinvesteringar. Av detta investeras det 109 777 tkr i 
skattefinansierad verksamhet, vilket är 10 mkr högre än vid junibeslutet, till 
följd av ändrad avskrivningsmetod. 60 142 mkr investeras i taxefinansierad 
verksamhet vilket är 3 mkr lägre än vid junibeslutet, till följd av att 
kostnaderna omklassificerats till driftkostnader. 

För att finansiera årets investeringar krävs att 135 460 tkr nyupplånas för år 
2016. 

De utredningsuppdrag som kommunstyrelsen uppdrog till nämnder och 
styrelser att redovisa inför höstens budgetarbete, kommer att redovisas som 
separata ärenden. Vad gäller de statsbidrag som regeringen beslutat om inför 
hösten 2015 och 2016 avseende förskola, skola och äldreomsorg föranleder 
inga nya beslut av kommunfullmäktige eftersom bidragen är 
specialdestinerade. 

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat (§ 96, 2015-09-30) att hemställa 
till fullmäktige att fullmäktiges beslut (§37 2015-0615)” att 
minimibemanningen inom förskolan ska vara 3,0 barnskötare”, ändras till 
”att budgeterade medel till förskolan används för att öka personaltätheten 
och minska barngrupperna”. Fullmäktiges beslut är inriktat på att öka antalet 
personal per avdelning. Det nya statsbidraget till förskolan från hösten är 
istället inriktat på att minska barnantalet i grupperna. Förslaget innebär att 
kommunens inriktning är densamma som statens, det vill säga att minska de 
upplevt stora barngrupperna, och att öka antalet personal per barn.  

Av tjänsteskrivelsen från socialförvaltningen framgår att socialnämnden 
föreslås begära hos fullmäktige att nämndens effektiviseringskrav minskas 
med 538 tkr på grund av tillkommande kostnader som inte kunnat påverkas 
av nämnden. Det avser 124 tkr för ökade kostnader för förtroendevaldas 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(37) 
 Sammanträdesdatum  
 2015-12-14  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

arvoden för jourverksamhet och sammanträden samt 402 tkr för förhöjd 
dygnskostnad för en LVM-placering jämfört med normal kostnad. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat förslag till omorganisation 
av plan- och utvecklingsavdelningen. Omorganisationen medför att budget 
överförs från kommunstyrelsen till bygg- och miljönämnden med 7 189 tkr 
för hela avdelningen samt att ytterligare 480 tkr överförs från 
kommunstyrelsen till bygg- och miljönämnden för en administrativ tjänst. 

Kommunstyrelens arbetsutskott har behandlat förslag till resultatreglering 
mellan åren, som ska gälla från år 2016 och som ersätter nuvarande regler 
för över- och underskottshantering.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-23 
Arbetsutskottets protokoll 2015-11-10 
Tjänsteskrivelse 2015-11-12 
Protokollsutdrag från nämnderna 
Budgetdokument 2015-11-04 
Revisionens budgetäskande 2015-04-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carina Lund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Michael Rubbestad (SD) yrkar att beslutspunkt 4 ska ändras enligt 
nedanstående.  

Nuvarande lydelse: 

Kommunfullmäktige beslutar att ändra tidigare beslut (§37, 2015-06-15) 
med ordalydelsen ”att minimibemanningen inom förskolan ska vara 3,0 
barnskötare”, till ”att budgeterade medel till förskolan används för att öka 
personaltätheten och minska barngrupperna”.  

Ändrad lydelse: 

Kommunfullmäktige beslutar att ändra tidigare beslut (§37, 2015-06-15) 
med ordalydelsen ”att minimibemanningen inom förskolan ska vara 3,0 
barnskötare”, till ”att budgeterade medel inom förskolan används för att öka 
personaltätheten med målet om minst tre heltidsanställda per avdelning utan 
att öka barngruppernas storlek.” 

Christian Nordberg (MP) ”inkl. övriga gruppledare i Håboalliansen” 
(Rättelse 26 § FL (1986:223)) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
med tillägg enligt följande lydelse: ”Kommunfullmäktige beslutar att KF-
beslut § 37 punkt 10, antagen 2015-06-15, angående alternativa 
finansieringslösningar av investeringar redovisas senast i samband med 
budgetdiskussionen under våren 2016.” 
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Bengt Björkman (SD) yrkar bifall till Christian Nordbergs (MP) yrkande. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Michael Rubbestads (SD) yrkande.  

Beslutsgång 
Ordförande Owe Fröjd (Båp) frågar först om kommunfullmäktige bifaller 
beslutspunkter 1-3 och 5-9 i kommunstyrelsens förslag, och finner att så 
sker. 

Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag avseende beslutspunkt 4 eller Michael Rubbestads (SD) yrkande och 
finner då att fullmäktige bifaller Michael Rubbestads (SD) yrkande.  

Till sist frågar ordförande om kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet 
från Christian Nordberg (MP) och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Ekonomichefen 
Ekonomienheten 
Samtliga nämnder 
Revisionen 
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§ 93 Dnr 2013/00056  

Tilläggsavtal till markförsäljning inom området 
Björnbro/Logistik Bålsta, Bålsta tätort 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna tillägg till tidigare ingånget 
avtal mellan Håbo kommun, Håbo Marknads AB och Kilenkrysset AB 
avseende markförsäljning inom området Björbro/Logistik Bålsta med 
villkor enligt nedan. 

2. Kommunfullmäktige beslutar om förlängning av nuvarande avtal, enligt 
beslutspunkt 1 ovan, under förutsättning att avtalet kompletteras med: 

- Den redovisade byggnationen skall vara färdigställd senast 5 år efter det att 
detaljplanen vunnit laga kraft. 

- Om inte detta uppfylls återgår köpet till samma summa som återfinns i 
köpebrevet, alternativt att detta avtal upphör att gälla, detta under 
förutsättning att parterna inte kommer överens om annat, och efter 
godkännande av kommunstyrelsen. 

- Om köpet inte genomförs, eller återgår enligt ovan, har parterna med 
anledning av detta ingen skadeståndsskyldighet gentemot varandra.  

Sammanfattning  
Avtal om marköverlåtelse och exploatering tecknades mellan Kilenkrysset 
AB, Håbo Marknads AB och Håbo kommun 2013. Avtalets giltigt förutsatte 
att detaljplanen för området vunnit laga kraft senast november 2015. Då 
detaljplanen ännu inte vunnit laga kraft som följd av att beslutet att anta 
detaljplanen upphävdes av Mark och miljödomstolen (2014-10-27) måste 
avtalet förlängas för att fortsatt gälla. Parterna ska därför träffa ett nytt 
Tilläggsavtal. Tillägget innebär att avtalstiden förlängs med två år samt även 
att Kilenkrysset AB står för de åtgärder med avseende större 
vattensalamander som ska utföras.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-23 
Arbetsutskottets protokoll 2015-11-10 
Tjänsteskrivelse 2015-10-30 
Tillägg till avtal om marköverlåtelse och exploatering påskrivet av Håbo 
Logistik AB 2015-10-23  
Bilaga 1- Utkast till särskild sammanställning rev 2015-07-02 
Protokoll Håbo Marknads AB 2015-11-03 
Avtal om marköverlåtelse och exploatering påskrivet av Håbo kommun 
2013-11-25  
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Tillägg till avtal om marköverlåtelse och exploatering påskrivet av Håbo 
kommun 2013-11-25 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen – För åtgärd 
Kilenkrysset AB 
Håbo Marknads AB 
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§ 94 Dnr 2015/00183  

Detaljplan för kvarter nr 3, Logistik Bålsta, del av 
Skörby 5:1, ny process efter dom 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för kvarter nr 3, Logistik 
Bålsta, del av Skörby 5:1 enligt 5 kap. 29 § Plan- och bygglagen 
(2010:900).  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen beslutade 2013-02-04 § 22 att ge förvaltningen i uppdrag 
att ta fram ett förslag till detaljplan för Kvarter nr 3 Logistik Bålsta. 
Planområdet omfattar fastigheterna Skörby 5:1, Lundby 1:3 och 2:1, Brunna 
1:9 samt Bålsta 3:356 och 1:614.  

Planen antogs av kommunfullmäktige 2013-12-16, men överklagades till 
Länsstyrelsen och därefter Mark- och miljödomstolen som fann att den 
planerade exploateringens inverkan på fridlysta arter samt de 
kompensationsåtgärder som kan bli aktuella inte belystes i 
miljökonsekvensbeskrivningen. Domstolen beslutade därför att upphäva 
kommunens beslut att anta detaljplanen 2014-10-28.  

Med anledning av domstolens beslut har kommunen gjort ett omtag i 
planprocessen för att belysa planens påverkan på större vattensalamandrar. 
Samråd har hållits med Länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § miljöbalken, där ett 
antal skydds- och kompensationsåtgärder föreslagits för att förhindra att 
salamanderpopulationen påverkas negativt av planens genomförande. 
Länsstyrelsen beslutade den 8 juni 2015 att detaljplanen inte kräver dispens 
enligt 4 § artskyddsförordningen på grund av påverkan på större 
vattensalamander. Det gäller under förutsättning att de åtgärder som har 
föreslagits genomförs.  

Syftet med detaljplanen är det samma som tidigare: att inom det blivande 
verksamhetsområdet Björnbro planlägga ca 30 ha skogs- och ängsmark för 
industriell verksamhet. En lager- och logistikbyggnad på närmare 90.000 m² 
med tillhörande körytor för lastbilar är tänkt att uppföras. Spårförbindelse 
ska anordnas till det befintliga industrispår som trafikeras av Benders AB.   

Kommunstyrelsen beslutade 2015-08-31 (§ 137) om att skicka ut förslag till 
detaljplan för Logistik Bålsta kvarter 3 på granskning.  

Planen ställdes ut för granskning mellan 18 september och 9 oktober. Under 
granskningstiden inkom 18 yttranden varav 15 med synpunkter. Yttrandena 
tog upp oron för ökat buller, trafiksäkerhet och förlusten av natur och 
rekreationsområden.  Flertalet yttranden påpekade att åtgärder för större 
vattensalamander ser ut att planeras på privat fastighet, och ifrågasätter även 
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effekten av de groddjurstunnlar och hinder som planeras längs 
Björnängsvägen. Bullerutredningen som gjorts ifrågasätts. I ett yttrande 
hänvisas till 2 kap 8 § andra stycket kommunallagen, som säger att 
kommunen inte får lämna understöd till enskilda näringsidkare. Flertalet 
yttranden önskar att alternativ placering av Logistik Bålsta utreds. 
Efter granskning har plankartan genomgått redaktionella ändringar efter 
lantmäteriets yttrande.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-23 
Arbetsutskottets protokoll 2015-11-10 
Tjänsteskrivelse 2015-10-26 
Plankarta, daterad 2015-10-23 
Illustrationsplan, daterad 2015-07-02 
Planbeskrivning, daterad 2015-10-23 
Utkast särskild sammanställning, daterad 2015-07-02 
Granskningsutlåtande, daterad 2015-10-26 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen – För åtgärd 
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§ 95 Dnr 2015/00270  

Aktualitetsförklaring av Översiktsplan 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram en ny 
översiktsplan för hela kommunen med utgångspunkt i visionen Vårt Håbo 
2030.  

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott 
inklusive ersättare att utgöra politisk styrgrupp för arbetet med framtagande.  

Sammanfattning  
Enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) ska varje kommun ha en aktuell 
översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska ange 
inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Den ska 
ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och 
hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 

Håbo kommun har en översiktsplan för hela kommunen exklusive Bålsta 
tätort som antogs 2006, samt en fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort 
som antogs 2010. Med utgångspunkt i utredningen av dokumentens 
aktualitet bedömer förvaltningen att en ny översiktsplan bör tas fram som 
omfattar hela kommunen inklusive Bålsta tätort. Översiktsplanen ska ha sin 
utgångspunkt i kommunens vision Vårt Håbo 2030.  

Förslag till ny översiktsplan bedöms vara klar för antagande våren 2018.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-23 
Arbetsutskottets protokoll 2015-11-10 
Tjänsteskrivelse 2015-10-21 
Aktualitetsutredning av översiktsplan 2015-10-21 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen – För åtgärd 
Bygg- och miljöförvaltningen – För kännedom 
Socialförvaltningen – För kännedom 
Barn och utbildningsförvaltningen – För kännedom 
Håbohus AB – För kännedom 
Håbo Marknads AB – För kännedom 
Tekniska avdelningen – För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
 2015-12-14  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 96 Dnr 2011/00113  

Detaljplan för Bålsta 1:595, 1:596 och 1:597, 
Gransätervägen 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Bålsta 1:595, 1:596 
och 1:597, Gransätervägen enligt 5 kap. 29 § Plan- och bygglagen 
(2010:900) 

Sammanfattning  
Planområdet ligger i norra Bålsta, intill Gransäterskolan, och berör 
fastigheterna Bålsta 1:595, 1:596 och 1:597. Detaljplanens syfte är att 
modernisera gällande detaljplan samt ändra användning på en del av 
planområdet från allmänt ändamål till bostadsändamål med friliggande 
enbostadshus. För planområdet föreslås att minsta tomtstorlek är 1000 
kvadratmeter, vilket innebär att planområdet kan styckas av till högst fyra 
fastigheter. Det nya området föreslås ansluta till kommunalt vatten- och 
avloppsnät och en ny utfartsväg till Gransätervägen ingår i planförslaget.  

Detaljplanen genomgick ett antal ändringar efter samrådet och de yttranden 
som inkom då. Bland annat lades krav in om åtgärder för att minska bullret, 
och envåningshus tillåts mot tidigare tvåvåningshus, även detta på grund av 
buller.  

Detaljplanen har varit ute på granskning från 17 september 2015 till 9 
oktober 2015. Under granskningstiden inkom sju yttranden, varav två med 
synpunkter.    

Granskningsyttrandena kom från Landstinget i Uppsala län och från 
Lantmäteriet. Båda yttrandena gällde redaktionella ändringar i 
planbeskrivning och i plankarta. Plankarta och planbeskrivning har ändrats 
utifrån synpunkterna.  

Plan- och utvecklingsavdelningen anser att planförslaget stödjer 
utvecklingen av Håbo kommun enligt kommunens avsikter och föreslår att 
detaljplanen antas enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen (2010:900).  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-23 
Arbetsutskottets protokoll 2015-11-10 
Tjänsteskrivelse 2015-10-26 
Plankarta 2015-10-23 
Planbeskrivning 2015-10-22 
Genomförandebeskrivning 2015-06-29 
Granskningsutlåtande 2015-10-26 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(37) 
 Sammanträdesdatum  
 2015-12-14  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen – För åtgärd 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(37) 
 Sammanträdesdatum  
 2015-12-14  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 97 Dnr 2015/00323  

Medborgarförslag om nytt permanent motionsspår på 
Åsen 

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

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att ett nytt 
permanent motionsspår anläggs på Åsen. Detta skulle ge kommunen ett 
centralt beläget motionsspår, något som saknas idag. Detta skulle enligt 
förslagsställaren bl.a. innebära både miljö- och hälsovinster då fler kan 
motionera och fler kan motionera utan att ta bilen till motionsspåret.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens förvaltning – För åtgärd 
Förslagsställaren 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(37) 
 Sammanträdesdatum  
 2015-12-14  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 98 Dnr 2015/00357  

Överenskommelse om mottagande av 
ensamkommande barn och ungdomar år 2016 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att teckna avtal med migrationsverket om 
90 asylplatser och 20 PUT-platser för 2016 att gälla från den 15 januari 
2016. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att förklara paragrafen omedelbart justerad.  

Sammanfattning  
Håbo kommuns föredelningstal för mottagande av ensamkommande barn 
2016 är 110. Mot denna bakgrund föreslås att ett så kallat blandavtal tecknas 
med migrationsverket innefattande 90 asylplatser och 20 platser för 
ensamkommande som beviljats permanent uppehållstillstånd (PUT). 

Migrationsverkets prognos för platsbehovet när det gäller ensamkommande 
barn är 40 000 platser 2016. Uppsala län har tilldelats ett fördelningstal om 
drygt 1 300 barn varav Håbo kommun har ett fördelningstal om 110 barn. 
Förvaltningens bedömning är att finns möjligheter till ett mer planerat 
mottagande om avtalet tecknas på ungefär den nivå som migrationsverket 
förväntar sig eftersom anvisningarna ändå kommer att ske utifrån de behov 
som finns i riket i stort.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2015-12-14 
Tjänsteskrivelse 2015-12-07 
Utredning 2015-12-07 
Avtalsförslag 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Michael Rubbestad (SD) yrkar att kommunen ska teckna ett avtal med 
Migrationsverket om 0 asylplatser och 0 PUT-platser.  

Beslutsgång 
Ordförande Owe Fröjd frågar om fullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag eller Michael Rubbestads yrkande och finner att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag.  

Reservation 
Michael Rubbestad (SD), Bengt Björkman (SD), Kristian Leinonen (SD), 
Linnea Bjuhr (SD) och Robert Kohlström (SD) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Michael Rubbestads yrkande. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33(37) 
 Sammanträdesdatum  
 2015-12-14  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Migrationsverket 
Länsstyrelsen 
Socialnämnden 
Socialförvaltningen 
 
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34(37) 
 Sammanträdesdatum  
 2015-12-14  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 99 Dnr 2015/00358  

Medborgarförslag: Utökad insyn och information inför 
viktiga beslut, kritik kring Håbo kommuns hantering av 
borgensåtagande 

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

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren framför kritik mot 
kommunens borgensåtagande gentemot Bålsta Skidklubb och anser att detta 
kommer att drabba medborgarna negativt eftersom skattepengar kommer att 
behöva användas. Förslagsställaren efterfrågar bättre insyn och information 
från kommunen innan sådana viktiga beslut fattas.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens förvaltning – För åtgärd 
Förslagsställaren 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35(37) 
 Sammanträdesdatum  
 2015-12-14  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 100 Dnr 2015/00364  

Entledigande från uppdrag som ersättare i styrelsen 
för Håbo Marknads AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Thomas Lindström (S) från 
uppdraget som ersättare i styrelsen för Håbo Marknads AB. 

2. Kommunfullmäktige uppmanar socialdemokraterna att inkomma med 
nominering så att fyllnadsval kan förrättas.  

Sammanfattning  
Thomas Lindström (S) har inkommit med en skrivelse där han avsäger sig 
uppdraget som ersättare i styrelsen för Håbo Marknads AB.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2015-12-14 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Den entledigade 
Håbo Marknads AB 
Socialdemokraterna 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36(37) 
 Sammanträdesdatum  
 2015-12-14  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 101 Dnr 62701  

Information från Håbohus AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige noterar informationen.  

Sammanfattning  
Ordförande i styrelsen för Håbohus AB, Leif Zetterberg (C) informerar om 
ett energibesparingsprojekt som bolaget har startat. Alla hyresgäster 
kommer att få ett paket hemskickat med innehåll som syftar till att minska 
hushållens energiförbrukning. Alla ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige erbjuds samma paket.  

______________ 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37(37) 
 Sammanträdesdatum  
 2015-12-14  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 102   

Mötets avslutande 

Kommunfullmäktiges ordförande önskar alla ledamöter och kommunens 
anställda en riktigt trevlig och fin jul och ett gott nytt, samt avslutar mötet. 

______________ 
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