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§ 33   

Mötets öppnande 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser Owe Fröjd (Båp) och Björn Hedö (M) till 

justerare av dagens protokoll. Justering äger rum måndagen den 8 april kl. 

18.15.  

2. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande dagordning med följande 

ändringar samt konstaterar att kungörelse har skett i laga ordning. 

- Extra ärende 29: Entledigande från uppdrag som ledamot i valnämnden 

samt fyllnadsval 

- Extra ärende 30: Entledigande från uppdrag som ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden samt fyllnadsval 

- Extra ärende 31: Entledigande från uppdrag som ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden samt fyllnadsval 

- Extra ärende 32: Entledigande från uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige samt begäran om ny sammanräkning 

- Extra ärende 33: Val av ledamot till styrelsen för Ragnar Sellbergs stiftelse 

- Extra ärende 34: Interpellation till barn- och utbildningsnämndens 

ordförande om utbildningar och förutsättningar för särbegåvade barn 

- Extra ärende 35:  Anmälan av ny motion: Stopp för återvändande IS-

terrorister till Håbo kommun 

- Extra ärende 36: Anmälan av ny motion: Trygga skolvägar 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige förrättar upprop och utser två justerare att jämte 

ordförande justera dagens protokoll. Dagordningen fastställs med tillägg för 

extra ärenden enligt ovan och fullmäktige konstaterar att kungörelse skett i 

laga ordning.   

______________ 
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§ 34 Dnr 2019/00118  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Krisberedskap 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning.   

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår åtgärder 

för ökad kommunal krisberedskap.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 

Hemsida 
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§ 35 Dnr 2018/00134  

Svar på medborgarförslag: Förskola i Häggeby 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag avseende inrättande av förskola i Häggeby har 

inkommit. Den 4 april 2018 remitterades medborgarförslaget från 

kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Barn -och 

utbildningsförvaltningen har berett förslaget om att bedriva en förskola i 

kommunal regi i Häggeby. Barn- och utbildningsnämnden finner att 

underlaget av antal barn i Häggeby inte är tillräckligt för att bedriva 

verksamhet i kommunal regi.  

Barn- och utbildningsnämnden föreslår mot ovanstående att avslå 

medborgarförslaget om kommunal förskola i Häggeby. För att tillgodose det 

behov som dock finns i Häggeby föreslår barn- och utbildningsnämnden att 

verka för att det ges möjligheter för en fristående aktör att etablera sig i 

området.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-03-18 § 73 

Protokollsutdrag KSAU 2019-03-04 § 62 

Tjänsteskrivelse 2019-01-09 

Medborgarförslag, Öppna upp en förskola i Häggeby 2018-02-18. 

Beslut barn- och utbildningsnämnden § 72/2018 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förslagsställare 

Barn- och utbildningsnämnden 

Kansli 

Hemsidan 
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§ 36 Dnr 2018/00471  

Svar på motion: Enklare och snabbare bygglov 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige uppmanar bygg- och miljönämnden att i enlighet 

med motionens intentioner, prioritera arbetet för en snabbare hantering av 

bygglov.  

Sammanfattning  

Owe Fröjd (Båp) har inkommit med en motion med fem förslag för 

snabbare bygglov. Bygg- och miljönämnden har beretts tillfälle att yttra sig 

över denna motion. Av nämndens yttrande framgår att nämnden ser det som 

viktigt att åstadkomma en så smidig bygglovsprocess som möjligt och att 

nämnden kontinuerligt arbetar för att förkorta handläggningstiderna. Detta 

genomförs bland annat genom att se över befintliga riktlinjer, kartlägga 

processer, utöka informationsinsatser mot dem som söker bygglov, utveckla 

e-tjänster med mera. Dock bedömer bygg- och miljönämnden att de 

specifika åtgärder som motionen föreslår inte är genomförbara, bland annat 

då befintliga resurser inte medger att förslagen genomförs och då befintligt 

regelverk generellt sett är så förenklat som det går. Därför föreslår nämnden 

att motionen ska avslås. Vid beredning av ärendet i kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutades att istället föreslå kommunfullmäktige att uppmana 

bygg- och miljönämnden att i enlighet med motionens intentioner, prioritera 

arbetet för en snabbare hantering av bygglov.    

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-03-18 § 73 

Protokollsutdrag KSAU 2019-03-04 § 57 

Tjänsteskrivelse 2019-01-23 

Motion 2018-06-06 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämndens yttrande 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Bygg- och miljönämnden 

Motionären 

Hemsidan 

Verkställighetslista 
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§ 37 Dnr 2018/00473  

Svar på motion: Nytt flyktingpolitiskt program 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller delvis motionens förslag med hänvisning till 

Socialnämndens bedömning genom att uppdra till Socialnämnden att 

samordna framtagandet av ett förslag på en övergripande integrationsplan 

för nyanlända.  

Sammanfattning  

Owe Fröjd (Båp) har inkommit med en motion med förslag på att att 

kommunfullmäktige tar fram och beslutar om ett nytt flyktingpolitiskt 

program med inriktning på tidigare förslag från Bålstapartiet. 

Socialnämnden har yttrat sig över motionen och bedömer att kommunens 

nuvarande flyktingpolitiska program behöver ses över och efterfrågar ett 

utredningsuppdrag för att göra detta samordnat för hela kommunen. 

Socialnämnden hänvisar också till övriga styrdokument på området och 

redogör för deras innehåll, vilka åtminstone delvis överensstämmer med 

Bålstapartiets. Dock framgår att vissa styrdokument inte överensstämmer 

med Bålstapartiets förslag och att det heller inte är helt upp till kommunen 

att själv besluta om dessa delar, då det bland annat handlar om 

länsövergripande överenskommelser. Därmed kan innehållet i ett nytt 

program inte garanteras överensstämma med Bålstapartiets förslag.  

Med hänvisning till socialnämndens yttrande föreslår kommunstyrelsens 

förvaltning att motionen bifalls delvis genom att socialförvaltningen ges i 

uppdrag att samordna framtagandet av ett förslag på en övergripande 

integrationsplan för nyanlända. Att bifallet föreslås vara delvist beror på att 

arbetet behöver ta hänsyn till övriga relaterade styrdokument. Därmed kan 

det inte garanteras att innehållet i det nya programmet till fullo kommer att 

överensstämma med Bålstapartiets förslag.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-03-18 § 72 

Protokollsutdrag KSAU 2019-03-04 § 58 

Tjänsteskrivelse 2019-01-23 

Motion 2018-06-06 

Socialnämndens beslut § 42 2018 

Socialförvaltningens utredning 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Socialnämnden 

Motionären, för kännedom 

Hemsidan, Verkställighetslista  
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§ 38 Dnr 2018/00690  

Ändring av detaljplan för del av fastigheten Väppeby 
6:2, DPL 372  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ändring av detaljplan för 

del av fastigheten Väppeby 6:2, enligt 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen 

(PBL 2010:900)  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen fattade 2018-10-09, 159 § beslut om uppdrag att ändra 

detaljplan 372 för Väppeby 6:2. 

Planförslaget syftar till att möjliggöra byggande av bostäder på den del av 

fastigheten Väppeby 6:2 som i gällande detaljplan (laga kraft 2008-06-05) 

avsetts för skola och elevbostäder. Området ligger intill byggnaden Åbergs 

museum och marken ägs av Lasse Åbergs museum i Bålsta AB. Delen av 

fastigheten där föreslagen exploatering skall ske avses bli överlåten till 

Grundbulten 23566 AB (746 Mussebo AB).  

Ärendet har genomförts med ett så kallat ”begränsat förfarande” som 

innebär att om alla berörda sakägare är positiva till ändringen av 

detaljplanen den kan direkt tas upp för beslut om antagande utan 

granskning.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-03-18 § 52 

Protokollsutdrag KSAU 2019-03-04 § 39 

Tjänsteskrivelse 2019-02-12 

Plankarta, antagandehandling 

Planbeskrivning, antagandehandling 

Samrådsredogörelse 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen, för vidareexpediering 
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§ 39 Dnr 2018/00138  

Exploatering, Väppeby, Bålsta torg, etapp 0, 
resecentrum 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar om förnyad exploateringsbudget för Bålsta 

Centrum etapp 0-1, del av på 103,5 miljoner kronor, parkeringsdäck om 24 

miljoner kronor ingår i förnyad exploateringsbudget.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att föregående budget ersätts med denna 

budget. 

3. Kommunfullmäktige noterar att inget ytterligare upplåningsbehov finns 

för år.  

4. Kommunfullmäktige beslutar att åtgärderna kan påbörjas.  

Sammanfattning  

Sedan beslutande av gällande budget för etapp 0, har projektet utvecklats. 

Dels har vidden av de åtgärder som krävs för genomförandet ändrats, dels 

har kostnader för redan inkluderade åtgärder förändrats. Som del i 

anläggande av busstorget föreslå nu förvaltningen att även uppförande av 

nytt resecentrum, anläggande av del av nytt torg samt förprojektering av 

allmänna platser inom etapp 1 (tidigare etapp 1 och 2) läggs till budgeten. 

Vidare föreslås att parkeringsdäcket, som är medtaget i gällande budget, 

utgår 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-03-18 § 47 

Protokollsutdrag KSAU 2019-03-04 § 35 

Tjänsteskrivelse och exploateringsbudget 2019-02-13 

Programhandling Resecentrum 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 
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§ 40 Dnr 2019/00044  

Aktualitetsförklaring av miljöstrategi 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för att utredas vidare med 

anledning av Christoffer Bondes yrkande.  

Sammanfattning  

Håbo kommuns miljöstrategi visar att kommunen tar ett ansvar för 

ekologisk hållbar utveckling. Det är Håbos lokala svar på de nationella och 

regionala miljömålen. Strategin behöver hållas aktuell och uppdateras med 

aktuella underlag och miljömål. Vid en aktualitetsprövning kan det 

konstateras att det finns nya mål och underlag som behöver arbetas in och 

tydliggöras i strategin. Håbo kommuns miljöstrategi antogs 2015. 

Efter det att miljöstrategin antogs har FN:s generalförsamling antagit en 

agenda för hållbar utveckling, Agenda 2030 med 17 hållbarhetsmål. De 

svenska målen för minskad klimatpåverkan och ett effektivt och förnybart 

energisystem har skärpts, vilket innebär att länets energi- och klimatstrategi 

nu uppdateras. Nya underlag visar bland annat på att takten i omställningen 

till fossilfritt behöver öka för att målen ska nås. En färdplan för ett hållbart 

Uppsala län arbetas fram just nu. Håbo kommun är en viktig aktör i denna 

gemensamma ambitionshöjning med prioriterade ämnesområden; klimat 

och energi, ekosystem och biologisk mångfald, vatten och 

samhällsutveckling.  

För att kommunens miljöarbete och arbete för en långsiktig hållbar 

utveckling inte ska upplevas som en sidosak behöver uppföljningsarbetet ses 

över och förtydligas. Förankringen och ansvarsfördelningen är av största 

vikt så att det finns resurser i verksamheterna.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-03-18 § 53 

Protokollsutdrag KSAU 2019-03-04 § 40 

Tjänsteskrivelse 2019-02-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christoffer Bonde (M) yrkar att Håbo kommun även bör ta fram en 

klimatstrategi och en handlingsplan som i huvudsak berör FN:s 

hållberhetsmål nummer 13 men även hållbarhetsmålen nummer 11 och 7 

samt att Håbo kommun bör, liksom regeringen, fokusera på 10 

rekommendationer för fossilfria transporter och accelerera elektrifieringen.  

Fredrik Anderstedt (S) yrkar att ärendet återremitteras för utredas vidare 

med anledning av Christoffer Bondes (M) yrkande.  
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Marie Nordberg (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Fred Rydberg (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar att ärendet återremitteras för att utredas vidare.  

Björn Erling (M) yrkar bifall till Christoffer Bondes (M) yrkande.  

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om ärendet ska återremitteras eller 

behandlas idag och finner att ärendet återremitteras.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen 
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§ 41 Dnr 2019/00050  

Årsredovisning 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Håbo kommuns 

årsredovisning för år 2018.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att, i enlighet med revisorernas 

tillstyrkande, bevilja ledamöterna i kommunstyrelsen och de övriga 

nämnderna ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att ombudgetera 274,5 miljoner kronor till 

år 2019 för pågående investeringar, enligt följande 

- Kommunstyrelsen 21 200 000 kronor 

- Kultur- och fritidsnämnden 736 000 kronor 

- Barn- och utbildningsnämnden 4 648 000 kronor 

- Vård- och omsorgsnämnden 480 000 kronor 

- Tekniska nämnden 161 266 000 kronor 

- VA-verksamhet 84 580 000 kronor 

- Avfallsverksamhet 1 604 000 kronor 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen ska årligen upprätta årsredovisning över årets verksamhet 

och ekonomi samt överlämna årsredovisningen till fullmäktige och 

revisorerna, enligt kommunallagen. Fullmäktige behandlar godkännande av 

årsredovisningen och beslutar sedan om ansvarsfrihet för styrelser och 

nämnder. 

I 2018 års bokslut uppgår hela kommunkoncernens resultat till 69,4 miljoner 

kronor (54,2 föregående år). Eliminering av koncerninterna poster har gjorts 

i den sammanställda redovisningen.  

De kommunala bolagen redovisar ett resultat på sammanlagt 24,0 (68,7) 

miljoner kronor, varav Håbohus AB 23,7 (5,0) miljoner kronor och Håbo 

Marknads AB cirka 300 000 (62,5 miljoner) kronor. Räddningstjänsten 

redovisar ett överskott på cirka 900 000 (3,4 miljoner) kronor varav Håbo 

kommuns andel är cirka 300 000 kronor. 

Kommunen redovisar ett positivt resultat på 44,0 (137,7) miljoner kronor 

vilket är 27,8 miljoner kronor bättre än budgeterat. Under året har 

kommunen fått intäkter av engångskaraktär, bland annat stimulansmedel för 

ökat bostadsbyggande om 4,9 miljoner kronor och reavinst vid försäljning 

av exploateringsfastigheter 33,8 miljoner kronor. Elimineras reavinsterna 

inom exploateringsverksamheten uppgår resultatet för kommunen till 10,0 

miljoner kronor.  
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Resultatet för nämnderna, exklusive avgiftsfinansierade verksamheter, är att 

de överskrider budgeten totalt sett och visar underskott med 8,6 miljoner 

kronor. Föregående år var det överskott med 10,2 miljoner kronor. 

Kommungemensamma verksamheter lämnar ett överskott på 6,2 miljoner 

kronor, vård- och omsorgsnämnden 1,3 miljoner kronor och överförmyndar-

nämnden cirka 500 000 kronor. Barn- och utbildningsnämnden har 

underskott med 13,4 miljoner kronor, socialnämnden 2,7 miljoner kronor 

och bygg- och miljönämnden 1,3 miljoner kronor.  

Den taxefinansierade avfallsverksamheten redovisar överskott om 1,2 

miljoner kronor. VA-verksamhetens överskott uppgår till 2,8 miljoner 

kronor. 

Årets investeringar uppgår till 149,2 (133,4) miljoner kronor. Budgeten är 

441,2 miljoner kronor och överskottet är därmed 292,0 miljoner kronor. Av 

överskottet avser 274,5 miljoner kronor pågående projekt där budget 

föreslås ombudgeteras till år 2019. Förvaltningen återkommer till 

delårsrapporten per mars om utökat upplåningsbehov för år 2019 för de 

ombudgeterade investeringarna. År 2018 behövdes inget beslut om 

ytterligare upplåning som följd av låg förbrukning av investeringsmedel. 

Av de långsiktiga finansiella målen och nämndernas mål för verksamheten 

anses 22 av 31 som uppfyllda vid årets slut. Måluppfyllnaden är därmed 71 

procent, vilket är något högre än förgående år då den var 69 procent. Den 

största förändringen är den positiva utvecklingen inom målområdet Hållbara 

Håbo, som gått från 71 procents måluppfyllnad 2017 till 100 procent i år. 

Även målområdet Kvalitativa och effektiva Håbo har förbättrats betydligt 

från 50 procent 2017 till 82 procent. Samtliga finansiella mål är uppfyllda 

Kommunfullmäktiges revisorer har granskat årsredovisningen och tillstyrker 

att den godkänns samt att ledamöterna i kommunstyrelse och samtliga 

nämnder beviljas ansvarsfrihet. Revisionens ordförande Inger Kölestam (M) 

redogör för revisionsberättelsen vid fullmäktiges sammanträde och 

meddelar att revisionen tillstyrker att ledamöterna i kommunstyrelsen och 

de övriga nämnderna beviljas ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning. 

Kommunfullmäktiges presidium lägger fram förslag till beslut i punkt 1 och 

2 i enlighet med revisorernas förslag. Förslag till beslut punkt 3 läggs fram 

av kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse – fullmäktiges presidiums förslag till beslut 

Protokollsutdrag KS 2019-03-18 § 58 

Protokollsutdrag 2019-03-04 § 48 

Tjänsteskrivelse 

Årsredovisning  

Revisionsberättelse 

2018 års revisionsrapporter samt granskningsrapporter   
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens och presidiets 

förslag till beslut.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommundirektör 

Ekonomichef 

Revisionen 

Nämnder och bolag 
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§ 42 Dnr 2018/00874  

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
SOL och LSS kvartal 3 2018  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen 

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har inkommit med 

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

Socialtjänstlagen och 9 § Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade för kvartal 3 år 2018. Enligt dessa lagar ska sådan 

redovisning delges kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-03-18 § 61 

Protokollsutdrag KSAU 2019-03-04 § 51 

Tjänsteskrivelse 2019-02-15 

Socialnämndens beslut, § 50 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut, § 78 2018 

Vård- och omsorgsnämndens yttrande 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Socialnämnden, för kännedom 

Vård- och omsorgsnämnden, för kännedom 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(48) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-04-01  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 43 Dnr 2017/00766  

Revidering av ägardirektiv för Håbohus 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner revidering av ägardirektiv för Håbohus 

AB.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har att anta reviderade ägardirektiv för Håbohus AB. 

Bolaget är organ för kommunal verksamhet och således underordnat 

kommunfullmäktige. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens 

uppsikt och har att följa av kommunen utfärdade direktiv för verksamheten.  

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och 

förhållande till kommunen genom gällande bolagsordning, ägardirektiv och 

företagspolicy.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-03-18 § 63 

Protokollsutdrag KSAU 2019-03-04 § 33 

Förslag till ägardirektiv 2019 

Ägardirektiv, antagna  

Protokollsutdrag 2018-02-26 § 15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

______________ 

Beslutet skickas till: 

Håbohus AB 

Hemsidan, författningssamlingen 
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§ 44 Dnr 2019/00020  

EU-val 2019: Arvoden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att följande ersättningar ska gälla för EU-

valet 2019: 

Ordförande i valdistrikt  2700 kronor 

Vice ordförande i valdistrikt 2700 kronor 

Röstmottagare m fl som tjänstgör i valdistrikt  2300 kronor 

Ersättningen täcker allt arbete under valdagen. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att ersättning ska utgå med 400 kronor till 

dem som deltar i utbildning på plats i kommunhuset inför valet. Denna 

ersättning gäller även för utbildning till de timanställda som anställs under 

förtidsröstningen. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att ersättning ska utgå med 400 kronor till 

dem som är med och möblerar vallokalen innan valdagen.  

4. Kommunfullmäktige beslutar att ersättning ska utgå med 500 kronor till 

röstmottagare på ”reservlista” för att hålla sig tillgängliga under valdagen.  

Sammanfattning  

Förvaltningen föreslår att den ökning av ersättningarna till valdistriktens 

ordförande, vice ordförande och röstmottagare som beslutades inför valet 

2018 också ska gälla för EU-valet 2019. Detta i syfte att hålla nivån på 

ersättningarna i Håbo likvärdiga med övriga kommuner i landet. Likaså har 

kraven på valförrättarna skärpts något, då de nu måste genomgå en 

utbildning. Ersättning till dem som är med och möblerar vallokalen i 

anslutning till valet är också rimligt. Förvaltningen föreslår därför att 

ersättningsnivåerna för EU-valet 2019 ligger på samma nivå som för valet 

2018 enligt: 

- Ordförande i valdistrikt 2700 kronor 

- Vice ordförande i valdistrikt 2700 kronor 

- Röstmottagare m fl som tjänstgör i valdistrikt 2300 kronor 

- Genomförd obligatorisk utbildning 400 kronor 

- Möblering av vallokal 400 kronor  
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Vid valet 2018 hade kommunen så kallade ”extra resurser” som tjänstgjorde 

på valdagen på ospecificerat distrikt för att skapa flexibilitet avseende 

bemanningen. Detta bedöms inte behövas vid EU-valet, då det bara är ett val 

med beräknat lägre valdeltagande än valen till riksdag, kommun och 

landsting. Dock behövs en ”reservlista” med röstmottagare som täcker upp 

vid sjukdom och som bistår vid rösträkning om behov finns. Dessa föreslås 

få en mindre ekonomisk ersättning för att hålla sig tillgängliga under 

valdagen.  Förvaltningen föreslår därför även ersättning enligt följande:  

- Röstmottagare på reservlista  500 kronor 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-03-18 § 64 

Protokollsutdrag KSAU 2019-03-04 § 53 

Protokollsutdrag valnämnden 2019-01-23 § 11 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Valnämnden, för kännedom 

Kommunstyrelsens kansli 

Lönefunktionen 
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§ 45 Dnr 2019/00087  

Ansvar för uppdrag med anledning av förändrad 
politisk organisation  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens uppdrag som inte 

längre finns inom kommunstyrelsens ansvarsområde flyttas till den nämnd 

som i och med den förändrade politiska organisationen tilldelats 

ansvarområdet.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-11 § 66 att anta förändrad politiskt 

organisation att gälla från kommande mandatperiod. Innan den nya politiska 

organisationen trädde i kraft har uppdrag både från kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige givits inom de ansvarsområden som i och med nya 

politiska organisationen nu finns hos kultur- och fritidsnämnden och 

tekniska nämnden.  

 

Detta ärende syftar till att tydliggöra att uppdragen som inte längre är inom 

kommunstyrelsens ansvarsområde flyttas till nya nämnderna.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-03-18 §§ 66 

Protokollsutdrag KSAU 2019-03-04 § 55 

Tjänsteskrivelse 2019-02-20 

KF 2018-06-11 § 66 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska nämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Tekniska förvaltningen 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Kommundirektör 

Kommunstyrelsens kansli 
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§ 46 Dnr 2018/00873 

Utredning: Insynsplatser i nämnder och styrelser 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att inte inrätta insynsplatser och därmed

inte fortsätta utreda hanteringen. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-11 § 66, att ge kommunstyrelsen i 

uppdrag att utreda hantering av insynsplatser i nämnder och styrelser för de 

partier som inte har en egen plats.  

Att införa insynsplatser i nämnder förekommer i flera kommuner, det är en 

avvägning mellan principen om valutslagets betydelse för ett partis ställning 

och inflytande samt det från demokratisk synpunkt angelägna i att de mindre 

partierna ges möjlighet att få information.  

I Håbo kommun får kommunalråd och oppositionsråd närvara på 

nämndsmöten men inte i besluten. Enligt reglementet uppdragsbeskrivning 

för kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare ska oppositionsråd vid 

sammanträden i styrelser och nämnder där partier i opposition saknar 

representation eller insyn svara för att vidarebefordra relevant information 

till berörda gruppledare. 

Med tillgängligheten av underlag som ledamöter och ersättare erbjuds via 

kommunens digitala verktyg för handlingar till sammanträden och råden 

som i del av sitt uppdrag ska vidarebefordra information till gruppledare kan 

den demokratiska aspekten anses uppfylld. Under förutsättning att detta görs 

ser förvaltningen i dagsläget inget behov av att inrätta insynsplatser.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-03-18 § 70 

Protokollsutdrag KSAU 2019-03-04 § 56 

Tjänsteskrivelse 2019-02-14 

Protokollsutdrag KF 2018-06-11 § 66 

Utredning 2019-02-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag samt att 

insynsplatser ska införas och fortsätta utredas.  

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens 

förslag.   

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Werner Schubert (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag eller Michael Rubbestads förslag och finner

att kommunstyrelsens förslag bifalls

Protokollsanteckning 

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Robin Jande (V), Michael Rubbestad 

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

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

Tiina Fransson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) och Robin Jande (V) inkommer med 

skriftlig reservation (bilaga 1).  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommundirektör 

Uppdragslista 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(48) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-04-01  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 47 Dnr 2019/00077  

Redovisning av ej färdigberedda motioner och 
medborgarförslag till kommunfullmäktige 2019-04-01 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen 

Sammanfattning  

Motioner och medborgarförslag bör, enligt Kommunallagen, beredas så att 

fullmäktige kan fatta beslut i ärendet inom ett år från det att motionen eller 

medborgarförslaget väcktes. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska 

de motioner och medborgarförslag som ännu ej beretts färdigt redovisas till 

kommunfullmäktige två gånger årligen. 

Totalt finns, per den 15 februari 2019, 7 medborgarförslag och 21 motioner 

(varav 3 anmäls på kommunfullmäktige 2019-02-25) som fullmäktige ännu 

inte har beslutat om.  

En motion och ett medborgarförslag är äldre än ett år. Motionen har 

återremitterats och medborgarförslaget har återrapporterats till 

kommunfullmäktige om vidgad utredning.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-03-18 § 74 

Protokollsutdrag KSAU 2019-03-04 § 63 

Tjänsteskrivelse 2019-02-15 

Förteckning 2019-02-15 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansli 
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§ 48 Dnr 2019/00068  

Lönesamverkan 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner utökad lönesamverkan kring 

löneadministration med Salems kommun från januari 2020 under 

förutsättning att ekonomiska vinster/ kostnadsminskning kan redovisas för 

kommunstyrelsen för lönenämndens verksamhet. 

2. Ovanstående gäller under förutsättning att beslut om utökad 

lönesamverkan kring löneadministration godkänns i respektive Trosa 

kommuns och Salems kommuns kommunfullmäktige.  

3. Kommunfullmäktige uppdrar till Håbo kommuns ekonomichef att arbeta 

fram en drifts- och investeringskalkyl för utökad lönesamverkan med 

Salems kommun. Detta ska redovisas för kommunstyrelsen senast hösten 

2019.  

Sammanfattning  

Håbo kommuns personalchef har sedan en tid tillbaka, på Salems kommuns 

initiativ, fört överläggningar om samverkan om lönehantering. Idag finns en 

lönenämnd med gemensamt reglemente om lönesamverkan mellan Trosa 

kommun och Håbo kommun. Lönenämnden har sedan lång tid tillbaka 

önskat att ytterligare kommun ska ansluta till befintligt samarbete. 

Detta för att den gemensamma löneadministrationen med fysisk placering 

och arbetsgivaransvar i Håbo kommun ska göras ytterligare effektiv och 

minska sårbarheten vid sjukdom och andra ledigheter. Samtidigt önskas 

större volym för gemensamma framtida investeringar så att kommunerna 

kan upprätthålla en modern lönehantering. 

Att utöka lönesamverkan med ytterligare en kommun innebär att tillträdande 

kommun ingår i den gemensamma lönenämnden som idag finns mellan 

Trosa och Håbo kommuner. Samverkanstiden föreslås till Salems kommun 

att inledningsvis vara på 5 år, med möjlighet till förlängning på 3 år. Start 

januari 2020.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-03-18 § 78 

Protokollsutdrag POF 2019-03-07 § 2 

Tjänsteskrivelse 2019-02-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

______________ 
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Beslutet skickas till: 

Personalavdelningen 

Ekonomichef 
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§ 49 Dnr 2019/00096 

Interpellation till oppositionsråd Agneta Hägglund (S) 
avseende subventionerad lunch för kommunanställda 
och förtroendevalda 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning 

Ann-Sofi Borg (SD) ställde en interpellation till oppositionsråd Agneta 

Hägglund (S) vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-25 avseende 

subventionerad lunch för kommunanställda och förtroendevalda. Följande 

frågor ställs i interpellationen: 

1. I vilken utsträckning i kommunens verksamhet förekommer detta?

2. I hur många år har denna subventionering pågått?

3. Hur säkerställer kommunen att denna löneförmån regleras på korrekt vis

gentemot berörda myndigheter? 

4. Hur har kommunens redovisning till skatteverket sett ut gällande denna

subvention? 

Interpellationen besvaras av oppositionsråd Agneta Hägglund (S) och 

debatteras av ledamöterna vid dagens sammanträde.  

Beslutsunderlag 

Svar på interpellation om personalluncher 

Protokollsutdrag KF 2019-02-25 § 32 

Interpellation 2019-02-25 

______________ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(48) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-01 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 50 Dnr 2019/00083 

Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande 
om hantering av ärende i Håbo Marknads   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning 

Owe Fröjd (Båp) ställde en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 

vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-25. Interpellationen avser 

hantering av ärende i Håbo Marknad AB. Följande frågor ställs i 

interpellationen. 

1. Varför har du som KSO aktivt påverkat vissa ledamöter med ett felaktigt

påstående om ett misstroende från ägarens sida? 

2. Varför anser du som kommunstyrelsens ordförande att du har rättigheten

att aktivt gå in och styra i bolagets egna angelägenheter, samt att uttala dig 

för ägarens räkning?  

3. Varför informerade du inte oppositionsrådet, tillika vice ordförande i bo-

laget, innan mötet. Oppositionsrådet har flyttat upp sitt kontor, granne till 

ditt kontorsrum, detta för att underlätta samverkan och samråd. Och då båda 

var på plats samma dag som styrelsemötet, varför gick du inte in och 

samrådde och informerade Oppositionsrådet om vad som var på gång?  

4. Då Kommunstyrelsen löpande skall hållas informerad om bolagets verk-

samhet, varför informerade du inte, eller samrådde, med KS ledamöter, eller 

kommunens gruppledare, före beslutet, detta är ju bara ett mail bort? 

Interpellationen besvaras av kommunstyrelsens ordförande Liselotte Grahn 

Elg (M) vid dagens sammanträde.  

Beslutsunderlag 

Svar på interpellation från Bålstapartiet gällande HMAB 

Protokollsutdrag 2019-02-25 § 23 

Interpellation 2019-02-17 

______________ 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(48) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-04-01  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 51 Dnr 2019/00011  

Interpellation ställd till ordförande i kultur- och 
fritidsnämnden angående underhåll av konst 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen läggs till handlingarna.  

Sammanfattning  

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) ställde en interpellation till kultur- och 

fritidsnämndens ordförande vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-

02-25. Interpellationen avser offentligt visad konst i kommunen. Följande 

frågar ställs i interpellationen: 

1. Jag undrar hur arbetet med offentligt visad konst i kommunen kommer att 

hanteras framöver i den nya Kultur- och fritidsnämnden?   

2. Vad har nämnden budgeterat för underhåll av offentligt visad konst?  

3. Hur ser Kultur- och fritidsnämndens plan ut för underhåll av konst i 

kommunen?   

4. Är offentlig visad konst ett prioriterat område för Kultur- och 

fritidsnämnden?  

5. Kommer det satsas på konstnärlig utsmyckning vid nybyggnation i 

kommunen, i enlighet med det så kallade enprocents målet?  

Interpellationen besvaras av kultur- och fritidsnämndens ordförande Per 

Widén (C) samt debatteras av ledamöterna vid dagens sammanträde.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KF 2019-02-25 § 20 

Svar på interpellation 

Interpellation 2019-01-07 

______________ 

 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(48) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-04-01  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 52 Dnr 2019/00085  

Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande 
om fritidsbank 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen läggs till handlingarna.  

Sammanfattning  

Fredrik Anderstedt (S) ställde en interpellation till kommunstyrelsens 

ordförande vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-01-01. Denna 

gäller verkställigheten av beslut om fritidsbank. Följande frågor ställs i 

interpellationen: 

-Har fritidsbanken startat?  

-Om ja. Hur har det gått?   

-Om inte, hur länge tänker ni vänta med att genomföra beslutet? 

Interpellationen besvaras av Liselotte Grahn Elg (M) vid dagens 

sammanträde.  

Beslutsunderlag 

Svar på interpellation angående fritidsbank 

Protokollsutdrag KF 2019-02-25 § 25 

Interpellation 2019-02-19 

______________ 

 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33(48) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-04-01  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 53 Dnr 2019/00086  

Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande 
om elbilsladdning  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen läggs till handlingarna.  

Sammanfattning  

Fredrik Anderstedt (S) ställde en interpellation till kommunstyrelsens 

ordförande vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-25. Denna 

avsåg verkställighet av beslut gällande elbilsladdning. Följande frågor ställs 

i interpellationen: 

-Varför har Alliansen+MP inte genomfört detta beslut från 2016? 

-När avser Alliansen+MP genomföra detta beslut? 

-Anser Alliansen+MP att det är rimligt att det tagit denna tiden? 

Interpellationen besvaras av Liselotte Grahn Elg (M) och debatteras av 

ledamöterna vid dagens sammanträde.  

Beslutsunderlag 

Svar på interpellation 

Protokollsutdrag KF 2019-02-25 § 26 

Interpellation 2019-02-19 

______________ 

 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34(48) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-04-01  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 54 Dnr 2019/00105  

Entledigande från uppdrag som ordförande i Håbo 
marknads AB samt fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Peter Kilger (M) från uppdrag som 

Ordförande i Håbo Marknads AB styrelse.  

2. Kommunfullmäktige utser Tommy Rosenkvist (M) till ny ordförande i 

Håbo Marknads AB styrelse i Peter Kilgers (M) ställe.    

Sammanfattning  

Peter Kilger (M) har begärt entledigande från uppdraget som ordförande i 

Håbo marknads AB styrelse.     

Beslutsunderlag 

Avsägelse   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens ordförande Fred Rydberg (KD) lämnar valberedningens 

nomineringar.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Håbo Marknads AB 

Peter Kilger (M) 

Vald 

Lönefunktionen 

Förtroendemannaregister 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35(48) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-04-01  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 55 Dnr 2019/00103  

Entledigande från uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige och bygg- och miljönämnden och 
uppdrag som god man enligt fastighetsbildningslagen 
samt fyllnadsval och begäran om ny sammanräkning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Robert Kohlström (SD) från uppdrag som 

ledamot i Kommunfullmäktige.  

2. Kommunfullmäktige entledigar Robert Kohlström (SD) från uppdrag som 

ledamot i Bygg- och miljönämnden.  

3. Kommunfullmäktige entledigar Robert Kohlström (SD) från uppdrag som 

god man enligt fastighetsbildningslagen.  

4. Kommunfullmäktige hemställer hos länsstyrelsen om en ny 

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

kommunfullmäktige i Robert Kohlströms (SD) ställe.  

5. Kommunfullmäktige utser Thomas Moore (SD) till ny ledamot i Bygg- 

och miljönämnden i Robert Kohlströms (SD) ställe. 

6. Kommunfullmäktige utser Michael Rubbestad (SD) till ny god man enligt 

fastighetsbildningslagen i Robert Kohlströms (SD) ställe.       

Sammanfattning  

Robert Kohlström (SD) har begärt entledigande från alla sina uppdrag i 

Håbo kommun 

Beslutsunderlag 

Avsägelse   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens ordförande Fred Rydberg (KD) lämnar valberedningens 

nomineringar.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Robert Kohlström (SD) 

Vald 

Lönefunktionen, Förtroendemannaregister 

Bygg- och miljönämnden 

Länsstyrelsen, Lantmäteriet  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36(48) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-04-01  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 56 Dnr 2019/00107  

Entledigande från uppdrag som ledamot i tekniska 
nämnden samt fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Roger von Walden (M) från uppdrag som 

ledamot i tekniska nämnden.  

2. Kommunfullmäktige utser Bo Johnson (M) till ny ledamot i tekniska 

nämnden i Roger von Waldens (M) ställe.    

Sammanfattning  

Roger von Walden har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i 

tekniska nämnden.     

Beslutsunderlag 

Avsägelse   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens ordförande Fred Rydberg (KD) lämnar valberedningens 

nomineringar.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Vald 

Lönefunktionen 

Förtroendemannaregister 

Roger von Walden (M) 

Tekniska nämnden 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37(48) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-04-01  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 57 Dnr 2019/00106  

Entledigande från uppdrag som ledamot i 
socialnämnden samt fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Bo Johnsson (M) från uppdrag som 

ledamot i Socialnämnden.  

2. Kommunfullmäktige utser Roger von Walden (M) till ny ledamot i 

socialnämnden i Bo Johnssons (M) ställe.    

Sammanfattning  

Bo Johnsson (M) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i 

socialnämnden.     

Beslutsunderlag 

Avsägelse   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens ordförande Fred Rydberg (KD) lämnar valberedningens 

nomineringar.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Vald 

Lönefunktionen 

Förtroendemannaregister 

Socialnämnden 

Bo Johnsson 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38(48) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-04-01  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 58 Dnr 2019/00109  

Entledigande från uppdrag som ledamot i 
samordningsförbundet samt fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Pirjo Thonfors (M) från uppdrag som 

ledamot i Samordningsförbundet Uppsala län från och med 2019-04-01.  

2. Kommunfullmäktige utser Roger von Walden (M) till ny ledamot i 

samordningsförbundet från och med 2019-04-01 i Pirjo Thonfors (M) ställe.    

Sammanfattning  

Pirjo Thonfors (M) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i 

Samordningsförbundet Uppsala län.     

Beslutsunderlag 

Avsägelse   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens ordförande Fred Rydberg (KD) lämnar valberedningens 

nomineringar.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Vald 

Lönefunktionen 

Förtroendemannaregister 

Samordningsförbundet Uppsala län 

Pirjo Thonfors (M) 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39(48) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-04-01  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 59 Dnr 2019/00124  

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

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Begonia Randhav (S) från uppdrag som 

ledamot i barn- och utbildningsnämnden.  

2. Kommunfullmäktige utser Stefan Petrusson (S) till ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden i Begonia Randhavs (S) ställe.    

Sammanfattning  

Begonia Randhav (S) har begärt entledigande från uppdrag som ledamot i 

barn- och utbildningsnämnden   

Beslutsunderlag 

Avsägelse   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens ordförande Fred Rydberg (KD) lämnar valberedningens 

nomineringar.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Vald 

Lönefunktionen 

Förtroendemannaregister 

Barn- och utbildningsnämnden 

Begonia Randhav 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40(48) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-04-01  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 60 Dnr 2019/00129  

Entledigande från uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen samt fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Tommy Rosenkvist (M) från uppdrag 

som ersättare i kommunstyrelsen.  

2. Kommunfullmäktige utser Peter Kilger (M) till ny ersättare i 

kommunstyrelsen i Tommy Rosenkvists (M) ställe.    

Sammanfattning  

Tommy Rosenkvist (M) har begärt entledigande från uppdraget som 

ersättare i kommunstyrelsen.     

Beslutsunderlag 

Avsägelse    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens ordförande Fred Rydberg (KD) lämnar valberedningens 

nomineringar.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Vald 

Lönefunktionen 

Förtroendemannaregister 

Tommy Rosenkvist (M) 

Kommunstyrelsen  

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41(48) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-04-01  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 61 Dnr 2019/00140  

Extra ärende: Entledigande från uppdrag som ledamot 
i valnämnden samt fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Ann-Sofi Borg (SD) från uppdrag som 

ledamot i valnämnden.  

2. Kommunfullmäktige utser Erik Nylén (SD) till ny ledamot i valnämnden 

i Ann-Sofi Borgs (SD) ställe.    

Sammanfattning  

Ann-Sofi Borg (SD) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i 

valnämnden.     

Beslutsunderlag 

Avsägelse   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens ordförande Fred Rydberg (KD) lämnar valberedningens 

nomineringar.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Vald 

Lönefunktionen 

Förtroendemannaregister 

Ann-Sofie Borg (SD) 

Valnämnden 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 42(48) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-04-01  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 62 Dnr 2019/00147  

Extra ärende: Entledigande från uppdrag som ersättare 
i barn- och utbildningsnämnden samt fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Zinaida Belonoshko (SD) från uppdrag 

som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.  

2. Kommunfullmäktige utser Thomas Moore (SD) till ny ersättare i barn- 

och utbildningsnämnden i Zinaida Belonoshkos (SD) ställe.    

Sammanfattning  

Zinaida Belonoshko har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 

barn- och utbildningsnämnden.     

Beslutsunderlag 

Avsägelse   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens ordförande Fred Rydberg (KD) lämnar valberedningens 

nomineringar.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Vald 

Lönefunktionen 

Förtroendemannaregister 

Zinaida Belonoshko (SD) 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 43(48) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-04-01  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 63 Dnr 2019/00148  

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

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Thomas Moore (SD) från uppdrag som 

ledamot i barn- och utbildningsnämnden.  

2. Kommunfullmäktige utser Zinaida Belonoshko (SD) till ny ledamot i 

barn- och utbildningsnämnden i Thomas Moore (SD) ställe.    

Sammanfattning  

Thomas Moore (SD) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i 

barn- och utbildningsnämnden.     

Beslutsunderlag 

Avsägelse   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens ordförande Fred Rydberg (KD) lämnar valberedningens 

nomineringar.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Vald 

Lönefunktionen 

Förtroendemannaregister 

Thomas Moore (SD) 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 44(48) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-04-01  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 64 Dnr 2019/00150  

Extra ärende: Entledigande från uppdrag som ledamot 
i kommunfullmäktige samt begäran om ny 
sammanräkning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Anette Erling Jivenius (L) från uppdrag 

som ledamot i kommunfullmäktige.  

2. Kommunfullmäktige hemställer hos Länsstyrelsen om en ny 

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

kommunfullmäktige i Anette Erling Jivenius (L) ställe.    

Sammanfattning  

Anette Erling Jivenius har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige.     

Beslutsunderlag 

Avsägelse   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Vald 

Lönefunktionen 

Förtroendemannaregister 

Länsstyrelsen, Uppsala län 

Anette Erling Jivenius (L) 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 45(48) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-04-01  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 65 Dnr 2019/00154  

Extra ärende: Val av ledamot till styrelsen för Ragnar 
Sellbergs Stiftelse  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser Staffan Wohrne (M) till ledamot i styrelsen för 

Ragnar Sellbergs Stiftelse till och med 31 december 2022.   

Sammanfattning  

Håbo kommun är en av stiftarna i Ragnar Sellbergs Stiftelse och har en plats 

i styrelsen. En ny ledamot för mandatperioden ska utses.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens ordförande Fred Rydberg (KD) lämnar valberedningens 

nomineringar.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Vald 

Lönefunktionen 

Förtroendemannaregister 

Ragnar Sellbergs stiftelse 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 46(48) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-04-01  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 66 Dnr 2019/00155  

Extra ärende: Interpellation till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande om utmaningar och 
förutsättningar för särbegåvade barn 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och behandlas 

på kommunfullmäktiges nästa sammanträde.  

Sammanfattning  

Zinaida Belonoshko (SD) har lämnat in en interpellation till ordförande i 

barn- och utbildningsnämnden om hur särbegåvade barn ges rätt utmaningar 

och förutsättningar i skolan. Följande frågor ställs i interpellationen:  

1. Hur arbetar Håbo kommun för att ge särbegåvade barn rätt utmaningar 

och förutsättningar? 

2. Om ingen plan i dagsläget finns för, vad avser ordförande göra för att 

åtgärda detta och ge särbegåvade barn rätt utmaningar och förutsättningar? 

Interpellationen besvaras vid kommande sammanträde med 

kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Interpellation  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Carl-Johan Torstensson (M) 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 47(48) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-04-01  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 67 Dnr 2019/00156  

Extra ärende: Anmälan av ny motion: Stopp för 
återvändande IS-terrorister till Håbo kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för 

beredning.  

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna i Håbo har inkommit med en motion om att Håbo 

kommun ska vidta åtgärder för att återvändande IS-terrorister inte ska vara 

välkomna till Håbo kommun. Detta i enlighet med likartat beslut fattat i 

Staffanstorps kommun. 

Beslutsunderlag 

Motion  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Hemsida 

Kansli 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 48(48) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-04-01  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 68 Dnr 2019/00157  

Extra ärende: Anmälan av ny motion: Trygga skolvägar 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för 

beredning.  

Sammanfattning  

Anders Ekelöf (SD), Zinaida Belonoshko (SD) och Thomas Moore (SD) har 

lämnat in en motion med förslag om att på försök införa så kallade 

"skolpoliser" vid vägpassager som upplevs otrygga på väg till skolorna i 

kommunen.   

Beslutsunderlag 

Motion 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Hemsida 

Kansli 
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