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§ 25 Dnr 2021/00002  

Mötets öppnande  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser Helene Cranser (S) och Ulf Winberg (M) till 

justerare av dagens protokoll.  

2. Dagordningen fastställs med nedanstående tillägg/ändringar och 

kommunfullmäktige konstaterar att kungörelse skett i laga ordning.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige låter kontrollera närvaron och utser två justerare att 

jämte ordförande justera protokollet. Dagordningen fastställs med följande 

tillägg/ändringar:  

Tillägg:  

Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige samt 

fyllnadsval 

Interpellation till socialnämndens ordförande angående föreningsbidrag till 

Kvinnojouren Olivia 

Ändring:  

Punkt 9 i föreliggande dagordning (Årsredovisning) utgår och behandlas vid 

kommande sammanträde.  

Beslutsunderlag 

Föreliggande dagordning      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Helene Cranser (S) och Ulf Winberg (M) nomineras till justerare.  

Ordförande Björn Erling (M) föreslår att ärende 9 (årsredovisning) lyfts ur 

och att följande två extra ärenden tillförs: 

- Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige samt 

begäran om ny sammanräkning.   

- Interpellation till socialnämndens ordförande angående föreningsbidrag till 

Kvinnojouren Olivia 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att ärende nr 9 (årsredovisningen) tas bort från 

dagordningen 

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) yrkande.  

Christian Nordberg (-) yrkar bifall till ordförande Björn Erlings (M) förslag 
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Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om Ulf Winberg (M) och Helene 

Cranser (S) utses till justerare och finner att så sker.  

Ordförande frågar därefter om dagordningen fastställs med föreslagna 

tillägg/ändringar och om kommunfullmäktige konstaterar att kungörelse 

skett i laga ordning och finner att så sker.  

______________ 
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§ 26 Dnr 2020/00338  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Fler aktiviteter 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning.   

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att ett antal 

möjliga aktiviteter i Bålsta.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag   

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige beslutar att 

överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och 

finner att så sker.   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 

Uppdragslista 

Hemsida 
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§ 27 Dnr 2020/00341  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Europarådets 
resolution 1815 angående de potentiella farorna med 
elektromagnetiska fält och dess effekt på miljön 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning.   

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår ett antal 

åtgärder för att kommunen ska följa europarådets resolution 1815 angående 

de potentiella farorna med elektromagnetiska fält och dess effekt på miljön   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag   

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige beslutar att 

överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och 

finner att så sker.   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 

Uppdragslista 

Hemsida 
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§ 28 Dnr 2020/00371  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Ny handbollshall  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 

kultur- och fritidsnämnden för beredning och beslut.   

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att en ny 

handbollshall ska byggas.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag   

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige beslutar att 

överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för beredning 

och beslut och finner att så sker.   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kultur- och fritidsnämnden 

Uppdragslista 

Hemsida 
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§ 29 Dnr 2021/00093  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Angående 
miljögifter och farliga kemikalier i förskolor 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning.   

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår ett antal 

åtgärder för att minska mängden miljögifter och farliga kemikalier i 

förskolor.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag   

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige beslutar att 

överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och 

finner att så sker.   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 

Uppdragslista 

Hemsida 
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§ 30 Dnr 2021/00097  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Utegym vid 
Granåsen/Kvarnkojan 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 

tekniska nämnden för beredning och beslut.   

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att ett 

utegym vid Granåsen.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag   

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige beslutar att 

överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och 

beslut och finner att så sker.   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska nämnden 

Uppdragslista 

Hemsida 
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§ 31 Dnr 2021/00076  

Ägardirektiv Håbohus 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för 

vidare beredning genom risk- och konsekvensanalys, samråd med en vidare 

krets av ägarna, Håbohus styrelse och Hyresgästföreningen i Håbo samt för 

att besvara frågor ställda vid sammanträdet (se protokollsanteckning).  

Sammanfattning  

Håboalliansen har tagit fram förslag till nya ägardirektiv för Håbohus AB.   

Större förändringar i förslaget är att länsstyrelsens förslag till innehåll i 

ägardirektiv, och förändrat antalet hyresrättslägenheter till ett spann mellan 

700-1400 långsiktigt har beaktats. Målet med direktavkastning om 4 % i 

nyproduktion kvarstår.  

Andra förändringar är bl.a.:  

 tydligare runt det affärsmässiga perspektivet (beslut, riskhantering, 

förbud mot statsstöd m.m.) 

 andel sociala lägenheter krymps till max 3 % (utifrån en justering av 

situationen runt migration efter 2016) 

 trygghetsskapande arbete har lyfts och det poängteras att sådana 

åtgärder är viktiga och får kosta pengar ur ett affärsmässigt 

perspektiv.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

KS 2021-03-15 § 78 

KSAU 2021-03-01 § 65 

Förslag till nya ägardirektiv 

Nu gällande ägardirektiv 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar att ärendet återremitteras för 

vidare beredning och svar på frågorna från Fredrik Anderstedt (S) (se 

protokollsanteckning nedan).  

Owe Fröjd (Båp) yrkar återremiss för beredning i samråd med vidare krets 

av ägarna samt med styrelsen i Håbohus samt för konsekvensbeskrivningar.  
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Agneta Hägglund (S) yrkar att ärendet återremitteras för risk- och 

konsekvensanalys.  

Fredrik Anderstedt (S) yrkar att ärendet återremitteras till KS för vidare 

beredning och för samråd med Håbohus styrelse och Hyresgästföreningen i 

Håbo.   

Beslutsgång 

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

behandlas idag och finner att det ska behandlas idag.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för återremiss 

och nej-röst för att behandla ärendet idag.  

Ja-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene 

Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Pyry Niemi (S), Lars-Göran Bromander 

(S), Inger Wallin (S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Sven-Olov Dväring 

(S), Maria Annell (S), Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter 

Björkman (Båp), Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Ali Osman Yilmaz 

(V) 

Nej-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Björn Erling (M) Per-Arne 

Öhman (M), Ulf Winberg (M), Christoffer Bonde (M), Carl-Johan 

Torstensson (M), Nils-Åke Mårheden (M), Tommy Rosenkvist (M), Roger 

von Walden (M), Björn Hedö (M), Lisbeth Bolin (C), Inga Birath von 

Sydow (C), Helene Zeland Bodin (C), Gunilla Alm (L), Kjell Dufvenberg 

(L), Fred Rydberg (KD), Christian Nordberg (-) 

Michael Rubbestad (SD), Linnea Leinonen (SD), Ann-Sofi Borg (SD), 

Thomas Moore (SD), Kristian Leinonen (SD), Carol Lundahl Moore (SD), 

Zinaida Belonohko (SD), Tiina Fransson (SD) 

Med 16 ja-röster, 17 nej-röster och 8 som avstår beslutar 

kommunfullmäktige att återremittera ärendet enligt kommunallagens regler 

för minoritetsåterremiss.  

Protokollsanteckning 

Fredrik Anderstedt (S) lämnar följande frågor:  

Alliansens gruppledare har lagt fram ett förslag till nya ägardirektiv för 

Håbohus. Traditionellt så har ambitionen varit att försöka vara politiskt 

överens om ägardirektiven. Detta för att kunna ge Håbohus förutsättningar 

att kunna agera långsiktigt och förutsägbart. Ännu mer anmärkningsvärt är 

att förslaget tagits fram av alliansens gruppledare själva. Detta förslag 
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skapar dock en massa frågor. För att få svar på dessa frågor så yrkade 

därför vi i Kommunstyrelsen på att förlaget på ägardirektiv skulle 

återremitteras för en Risk och konsekvensanalys. Något som tyvärr 

Alliansen och Sverigedemokraterna röstade nej till. Dock så kvarstår 

behovet av att få svar på dessa frågor: 

1. Varför har ni tagit fram detta förslag utan tjänstemannastöd? 

2. Vilket förslag på ägardirektiv från länsstyrelsen syftar Alliansen och SD 

på? 

3. En borgensavgifter inom allmännyttan ligger i snitt på 0.36%. Den kan 

ligga högre för misskötta bolag med högre risk. I Alliansens förslag ligger 

den på 1,3%. Vilket är långt högre än något annat allmännyttigt bolag. 

Anser Alliansen och SD att Håbohus är så misskött? 

4. I Alliansen förslag så kvarstår kraven på avkastning men den ökade 

borgensavgiften skulle det innebära en hyreshöjning på ca 6000 kr per 

lägenhet. Helt utan mervärde för hyresgästerna. Varför tycker Alliansen och 

SD att det är rimligt att Håbohus hyresgäster ska betala 6000 kr extra till 

kommunens kassa? 

5. Det finns regler ska förhindra dold värdeöverföring från kommunala 

bolag. Anser Alliansen och SD att detta inte är dold värdeöverföring? 

6. I Alliansens förslag så minskas antalet sociala kontrakt. Har det utretts 

vilka konsekvenser det kommer få? 

7. Alliansen vill att Håbohus Max får ha 1400 lägenheter. I Dagslägetw så 

har Håbohus drygt 1500 lägenheter. Detta innefattar dock även 

lokallägenheter, vårdboenden och de kooperativa lägenheterna. Vad syftar 

Alliansen och SD på när ni säger lägenheter? 

8. I dagsläget har Håbohus gått igenom sitt bestånd för att se vilka 

fastigheter är bäst att behålla och vilka som bör avyttras. I Alliansens 

förslag så finns ett maxantal lägenheter. Allt över den siffran skall avyttras. 

Varför anser Alliansen och SD att fastigheter skall säljas när det är mest 

fördelaktig att behålla dem? 

9. Representanter för Alliansen har vid upprepade tillfällen påstått att pga 

lånen som Håbohus har påverkar kommunens möjligheter att ta upp lån. 

Senast i december så togs det fram en utredning i kommunen som sa att så 

inte är fallet. Kommer oppositionen få se den utredningen? 

10. Alliansen skriver att ”Bolaget skall särskilt beakta områden /.../ med 

ensidigt upplåtelseform som behöver kompletteras med bostadsrätter”. 

Håbo är ett utpräglat villasamhälle med många villaområden. Är det 

Alliansen och SD:s mening att Håbohus skall bygga bostadsrätter i 

villaområdena?  

 

Fredrik Anderstedt (S) lämnar följande protokollsanteckning:  

Finner det anmärkningsvärt att Alliansen och Sverigedemokraterna  

återigen vägrar att ställa sig bakom en återremiss för Risk och 

konsekvensanalys av ett förslag som Alliansens gruppledare tagit fram 

själva utan erforderlig  beredning.  
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Att veta vad ett beslut innebär borde vara en grundförutsättning innan 

beslut.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommundirektör 

Biträdande kommundirektör 
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§ 32 Dnr 2021/00027  

Fyllnadsval till uppdrag som ledamot i 
överförmyndarnämnden  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser Rasmus Kraftelid (M) till ny ledamot i 

överförmyndarnämnden i Bo Johnsons (M) ställe.      

Sammanfattning  

Bo Johnson (M) har avlidit. Eftersom fyllnadsvalet till 

överförmyndarnämnden inte hanterades vid föregående 

kommunfullmäktigesammanträde då övriga fyllnadsval efter Bo Johnsson 

(M) hanterades behöver detta hanteras nu.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fred Rydberg (KD) nominerar Rasmus Kraftelid (M)  

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige utser Rasmus 

Kraftelid (M) till ny ledamot i överförmyndarnämnden och finner att så 

sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Vald 

Överförmyndarnämnen 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Säkerhetssamordnare 
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§ 33 Dnr 2019/00423  

Markanvisningspolicy, arbetsordning för 
markanvisningar och arbetsordning för mark och 
fastighetsförsäljning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för att 

se över parkeringsnormen och föra in den i markanvisningspolicyn, se över 

kommunstyrelsens förslag om att kommunstyrelsens arbetsutskott är första 

instans vid markanvisningar i syfte att säkerställa likabehandling samt för 

att se över möjligheten att införa ett regelverk om att det ska råda enighet i 

kommunstyrelsen för att direktanvisning ska användas. Vid utredningen 

som föranleds av återremissen ska näringslivsperspektivet särskilt beaktas.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige antog i mars 2014 Markanvisningspolicy. 

Markanvisning till exploatörer är ett viktigt verktyg för att främja Håbo 

kommuns vision Vårt Håbo 2030. Markanvisning är en ensamrätt för en 

exploatör/byggherre att under en begränsad tid och under vissa villkor, 

förhandla med en kommun om att köpa och utveckla ett specifikt 

markområde som ägs av kommunen. Normalt så tas även då beslut om 

planbesked.  

Kommunstyrelsen har under 2020 efterfrågat en reviderad 

markanvisningspolicy. Kommunstyrelsen fattade den 23 november 2020 

även beslut om delegationsordning och beslutade samtidigt att förvaltningen 

skulle ta fram en markanvisningspolicy, en arbetsordning för 

markanvisningar och en arbetsordning för mark- och fastighetsförsäljningar. 

Skillnaden mot tidigare markanvisningspolicy är att nu trycker vi hårdare 

mot kommunens vision om Hållbara Håbo. Vidare så framgår processen 

med markanvisningar tydligare och var politiska beslut ska tas. Utöver det 

har en arbetsordning för markanvisningar tagits fram. Lagen om kommunala 

markanvisningar (SFS 2014:899) anger att varje kommun ska anta riktlinjer 

för markanvisningar därför tydliggörs det i rubriken att förslagen 

markanvisningspolicy även innehåller kommens riktlinjer för 

markanvisningar.  

Beslutsunderlag 

KS 2021-03-15 § 55 

KSAU 2021-03-01 § 46 

Tjänsteskrivelse  

Markanvisningspolicy 2014 

KS beslut 23 november 2020 

Delegationsordning/markanvisning/arbetsordningar 
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Policy för Markanvisning – med riktlinjer 

Arbetsordning för markanvisningar 

Arbetsordning för mark och fastighetsförsäljningar 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att ärendet återremitteras för att se över 

parkeringsnormen i kommunen, vilken bör ligga med i 

markanvisningspolicyn.  

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar bifall till Liselotte Grahn Elgs (M) 

yrkande om återremiss samt att kommunstyrelsens tilläggsförslag om att 

KSAU är första instans vid vid markanvisningar ska ses över i syfte att 

säkerställa likabehandling.  

Werner Schubert (S) yrkar bifall till Liselotte Grahn Elgs (M) och Charlotta 

Bjälkebring Carlssons (V) återremissyrkanden.  

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till Liselotte Grahn Elgs (M) och 

Charlotta Bjälkebring Carlssons (V) återremissyrkande samt på tillägget att 

se över möjligheten att införa ett regelverk om att det ska råda enighet i 

kommunstyrelsen för att direktanvisning ska användas.  

Christian Nordberg (-) yrkar bifall till Liselotte Grahn Elgs (M) 

återremissyrkande.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till återremissyrkandet på grund av 

parkeringsnormen.  

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till återremissyrkandet samt poängterar att 

man även ska beakta näringslivets perspektiv vid eventuella ändringar som 

föranleds av återremissen.  

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige beslutar att 

ärendet ska återremitteras eller behandlas idag och finner att ärendet ska 

återremitteras.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen 

Uppdragslista 
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§ 34 Dnr 2021/00085  

Gemensam avfallsplan 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ta fram förslag till gemensam 

avfallsplan.  

Sammanfattning  

Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner samverkar inom 

avfallshantering. Samverkan bidrar idag till ett kostnadseffektivt arbetssätt 

med hög grad av samordning och med tillgång till en större samlad 

kompetens inom avfallsområdet. Kommunerna har exempelvis infört och 

driver tillsammans ett av landets största fyrfackssystem och har även 

gemensamt reviderat sina respektive avfallsföreskrifter och avfallstaxor.  

För att fortsätta utvecklingen av kommunernas avfallshantering i samverkan 

är ett naturligt steg att även ta fram en gemensam avfallsplan. Framtagandet 

av ny avfallsplan motiveras av den stora förändring av insamlingssystemet 

som nu har genomförts i kommunerna, reviderade avfallsföreskrifter och 

avfallstaxor samt ändrad lagstiftning och nya nationella mål. I några av 

kommunerna är det dessutom dags att revidera befintlig avfallsplan eftersom 

den snart upphör att gälla.  

Kommunerna föreslås nu att i samverkan ta fram en gemensam avfallsplan, 

vilket bedöms ge samordningsvinster i arbetet med framtagande av planen. 

Planen kan även genomföras i samverkan, vilket betyder ytterligare 

samordningsvinster. Med den gemensamma avfallsplanen som grund 

bedöms kommunerna vara ännu bättre rustade för att gemensamt ta sig an 

utmaningar inom områden som exempelvis förebyggande av avfall, 

utveckling av återvinningscentralerna, farligt avfall, 

slam samt insamling och materialåtervinning av returpapper från lägenheter.  

Tekniska nämnden lägger fram förslag till beslut enligt ovan. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra utan föreslår 

att fullmäktige beslutar att ta fram en gemensam avfallsplan.  

Beslutsunderlag 

KS 2021-03-15 § 65 

KSAU 2021-03-01 § 52 

Tjänsteskrivelse  

Tekniska nämndens beslut 

Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen 

Offert, gemensam avfallsplan 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

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

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

Lars-Göran Bromander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut.   

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller eller 

avslår kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att 

kommunfullmäktige bifaller förslaget.  

Reservation 

Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman (Båp) reserverar sig 

mot beslutet 

Protokollsanteckning 

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) lämnar följande protokollsanteckning:  

De nya sopkärlen ställer till det för många äldre och funktionsnedsatta. De 

kan inte själva hantera dem då de är stora och otympliga. De har svårighet 

att rengöra och dra ut kärlet för tömning. Möjlighet till bistånd via 

hemtjänst eller fixarstöd måste gå att lösa om en person inte klarar hantera 

de stora tunga kärlen.  

Werner Schubert (S) lämnar följande protokollsanteckning:  

I samband med framtagandet av avfallsplan bör möjligheten att 

omdisponera kärl 1:s konfiguration ses över. I nuvarande konfiguration 

skall kompost sorteras på botten av kärlet. Det innebär att samtliga 

innerkärl måste lyftas ut för att rengöra kompostutrymmet. Vilket är en 

absolut nödvändighet under sommarmånaderna för att undvika stanken från 

tunnan. Det blir ett tungt arbete som inte alla abonnenter kan genomföra på 

egen hand. Således måste kärlet omkonfigureras.    

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska nämnden 
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§ 35 Dnr 2021/00089  

Överenskommelse om samverkan mellan Region 
Uppsala och åtta kommuner i Uppsala län 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner för Håbo kommuns del reviderad 

överenskommelse om samverkan mellan Region Uppsala och åtta 

kommuner i Uppsala län, Regionalt forum.  

Sammanfattning  

I samband med regionbildningen överenskoms att inom Region Uppsala 

inrätta ett Regionalt forum samt olika samrådsorgan för att säkerställa ett 

fortsatt kommunalt inflytande i regionala utvecklingsfrågor och i andra 

frågor med kommunal anknytning. Denna överenskommelse behöver nu 

revideras och kommunfullmäktige föreslås godkänna föreliggande förslag 

till överenskommelse.  

Beslutsunderlag 

KS 2021-03-15 § 66 

KSAU 2021-03-01 § 53 

Tjänsteskrivelse 

Befintlig samverkansöverenskommelse 

Förslag till reviderad överenskommelse 

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) Frågar om kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommundirektör 

Region Uppsala 

Uppsala kommun 

Enköpings kommun 

Knivsta kommun 

Heby kommun 

Tierps kommun 

Älvkarlebys kommun 

Östhammars kommun 
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§ 36 Dnr 2021/00106  

Begravningsförrättare 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser Rune Westerlund och Christian Nordberg till 

begravningsförrättare.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen nominerar två nya begravningsförrättare som, 

komplement till befintlig begravningsförrättare, i syfte att även 

fortsättningsvis kunna erbjuda medborgarna borgerliga 

begravningsceremonier.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2021-03-01 § 67 

Nominering från Vänsterpartiet 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) Frågar om kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Valda 

Löner 

Kontaktcenter 
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§ 37 Dnr 2021/00075  

Redovisning av verkställighet av kommunfullmäktiges 
beslut, februari 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen ska årligen redovisa verkställigheten av ett urval av 

kommunfullmäktiges beslut. Främst återrapporteras verkställigheten av 

bifallna medborgarförslag och motioner, men även andra beslut redovisas 

vid behov.  

Status för verkställigheten av fullmäktiges beslut redovisas nu i två separata 

förteckningar, en för avslutade (7 st.) och en för pågående (26 st.). Chefer 

och andra ansvariga har fått möjlighet att kommentera och rapportera 

verkställigheternas status och tidplan och kommentarerna som kommit in 

framgår av förteckningen.  

Beslutsunderlag 

KS 2021-03-15 § 76 

KSAU 2021-03-01 § 62 

Tjänsteskrivelse 

Förteckning: Verkställighet – pågående 

Förteckning: Verkställighet – avslutade 

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) Frågar om kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 
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§ 38 Dnr 2020/00303  

Motion: Personalpolitiskt program 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för att 

utreda vilka av motionens punkter som kan bifallas och att man i samband 

med det tar hänsyn till resultatet i medarbetarundersökningen som 

genomförts.  

Sammanfattning  

Robin Jande (V) och Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) har lämnat in en 

motion där det föreslås att kommunstyrelsen ska ges i uppdrag att utarbeta 

ett heltäckande personalpolitiskt program. Programmet ska utgå från 

följande fem områden: 1. Goda öppna transparanta relationer gällande 

uppdrag, ledarskap och medarbetarskap 2. Arbetsmiljö och hälsa som även 

inkluderar hemarbete 3. Jämställdhet och mångfald 4. 

Kompetensförsörjning och karriärsutveckling 5. Rekryteringsrutiner. Dessa 

ska tillsammans ta ett helhetsgrepp om kommunens personalpolitik. Vidare 

anges ett antal punkter som motionärerna anser ska inkluderas i arbetet 

Kommunstyrelsens kansli har berett frågan i samråd med 

personalavdelningen. Personalavdelningen bedömer att motionens 

övergripande intention är lovvärd. Förvaltningen har, under hösten, initierat 

flera projekt, bland annat avseende arbetsmiljö, antidiskriminering och 

utbildning, liksom arbetar med att ta fram ett nytt samverkansavtal. Det 

finns således ett flertal större projekt som har initierats i syfte att förbättra 

kommunens arbete inom det personalpolitiska området. Ett utökat 

informationsutbyte med kommunens förtroendevalda eftersträvas också, 

bland annat genom att personalfrågorna kommer att utgöra en stående punkt 

på kommunstyrelsens arbetsutskott framöver. Personalavdelningen önskar 

också samarbeta och informera i ökad utsträckning kring denna typ av 

frågor.  

Dock ser personalavdelningen ingen möjlighet att arbeta fram ett 

heltäckande personalpolitiskt program utifrån nuvarande personella resurser 

på avdelningen. För att genomföra ett sådant projekt krävs tid och resurser 

som i dagsläget inte finns. Vidare bedöms inte heller alla de punkter som 

motionen föreslår kunna bifallas.  

Mot ovanstående bakgrund föreslås därför att motionen avslås.  

Beslutsunderlag 

KS 2021-03-15 § 68 

KSAU 2021-03-01 § 55 

Tjänsteskrivelse 

Motion, Personalpolitiskt program 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar bifall till motionen och avslag till 

kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till motionen och avslag till 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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

och avslag till motionen.  

Werner Schubert (S) yrkar bifall till motionen och avslag till 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Christian Nordberg (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 

och avslag till motionen.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar att motionen återremitteras för att utreda vilka av 

motionens punkter som kan bifallas och att man i samband med det tar 

hänsyn till resultatet i medarbetarundersökningen som genomförts.  

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar bifall till återremissen. 

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till återremissen.  

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras för hantering av sammanträdesteknik samt för 

teknisk paus.  

Förslag till beslut på sammanträdet 2 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till återremissyrkandet.  

Beslutsgång 

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

behandlas idag och finner att det ska behandlas idag.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för att behandla 

ärendet idag, nej-röst för att återremittera ärendet. 

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Björn Erling (M) Per-Arne 

Öhman (M), Ulf Winberg (M), Christoffer Bonde (M), Carl-Johan 

Torstensson (M), Nils-Åke Mårheden (M), Tommy Rosenkvist (M), Roger 

von Walden (M), Björn Hedö (M), Gunilla Alm (L), Kjell Dufvenberg (L), 

Christian Nordberg (-) 
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Nej-röst lämnas av: Lisbeth Bolin (C), Inga Birath von Sydow (C), Helene 

Zeland Bodin (C), Fred Rydberg (KD), Agneta Hägglund (S), Werner 

Schubert (S), Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Pyry Niemi (S), 

Lars-Göran Bromander (S), Inger Wallin (S), Sven Erkert (S), Eva Staake 

(S), Sven-Olov Dväring (S), Maria Annell (S), Owe Fröjd (Båp), Sjunne 

Green (Båp), Peter Björkman (Båp), Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Ali 

Osman Yilmaz (V), Michael Rubbestad (SD), Linnea Leinonen (SD), Ann-

Sofi Borg (SD), Thomas Moore (SD), Kristian Leinonen (SD), Carol 

Lundahl Moore (SD), Zinaida Belonoshko (SD), Tiina Fransson (SD).  

Med 13 ja-röster och 28 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att 

återremittera ärendet till kommunstyrelsen.  

Protokollsanteckning 

Liselotte Grahn Elg (M) lämnar följande protokollsanteckning: 

Moderaterna ser medarbetarna i Håbo kommun som kommunens största 

tillgång. Men vi ser inte att oppositionens förslag tillför något, utöver det 

arbete runt värdegrund och personalpolitik som alliansen initierat i 

kommunen redan 2018. Den utgör också ett försök till den politiska topp- 

och detaljstyrning och tveksamma styrningsmodell som vi konsekvent 

arbetar bort just nu.   

Vi ser att det uppdrag som kommundirektör fått ska genomföras. Vi 

prioriterar intern kommunikation, vi prioriterar medarbetarnas 

engagemang, vi prioriterar att medarbetarna får växa utifrån sina egna 

förmågor. Vi arbetar med frågan, precis som personalavdelningen skriver i 

sin beredning av motionen. Att det inte passar med oppositionens 

verklighetsbild, där man gärna använder begrepp som ”ledning & 

styrning”, eller ”risk & konsekvensanalys” utan att egentligen lägga in 

något innehåll i dem, är inte förvånande. Istället är det fel på tjänstemännen 

som skrivit svaret. Vilken typ av ledning och styrning står oppositionen för?  

Den kritik av de tjänstemän som skrivit personalavdelningens svar som 

framkom under KF sprider dessutom ett löjets skimmer över motionen. 

Motionen är egenhändigt framtagen av oppositionen, och speglar varken 

nuläget eller det önskade nyläget i kommunen vad avser personalpolitik. 

Det har man fått till sig i beredningen. Det bör man acceptera.  

 ______________ 

Beslutet skickas till: 

Uppdragslista 

Personalavdelningen för kännedom och vidare beredning 

Kommunstyrelsens kansli, för kännedom och vidare beredning 
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§ 39 Dnr 2020/00347  

Motion: Meriterande med folkbokföring för Håbobor vid 
kommunala anställningar 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till 

förvaltningens bedömning.  

Sammanfattning  

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

kommunfullmäktige ska besluta att i det fall kompetens och lämplighet är 

likvärdig för fler sökande vid rekrytering och anställning ska folkbokföring 

inom Håbo ses som meriterande.  

Motsvarande motion behandlade i kommunfullmäktige 2016 med skillnaden 

att förslaget då var att kommunfullmäktige skulle besluta att folkbokföring 

inom Håbo kommun ska ses som meriterande vid rekrytering och 

anställning inom den kommunala verksamheten.  

Kommunstyrelsens kansli har berett ärendet tillsammans med 

personalavdelningen. Personalavdelningen anför att det förvisso inte finns 

något lagmässigt hinder för att besluta något sådant. Men man kan dock 

fortfarande ifrågasätta lämpligheten i detta utifrån förvaltningslagens regler 

om saklighet och opartiskhet, enligt vilka allas likhet inför lagen ska 

beaktas. Dessa regler bör i förlängningen innebära att kommunen enbart bör 

rekrytera gentemot rena kompetenskrav. Detta anfördes exempelvis av 

förvaltningen förra gången motsvarande motion behandlades av fullmäktige.  

Vidare bedömer personalavdelningen att Sverige har en fri arbetsmarknad 

med fri rörlighet. Denna fria rörlighet begränsas om kriterier baseras på 

folkbokföring används. Arbetssökande som avser flytta från sin nuvarande 

ort till Håbo kommun med omnejd skulle exempelvis begränsas i sina 

möjligheter om det är meriterande att redan vara folkbokförd i kommunen 

när man söker jobb. 

Dessutom, anför personalavdelningen, är folkbokföringen en flyktig grund 

för rekrytering. Detta med hänvisning till att människor flyttar både in och 

ut i kommunen. En person som är folkbokförd i Håbo och får anställning i 

kommunen kan lika väl välja att ganska omgående flytta från kommunen 

igen.  

Mot ovanstående bakgrund bedömer förvaltningen att motionen bör avslås. 

Kommunstyrelsen föreslår också att motionen ska avslås.  
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Beslutsunderlag 

KS 2021-03-15 § 69 

KSAU 2021-03-01 § 56 

Tjänsteskrivelse  

Motion 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar att motionen ska bifallas (avslag till 

kommunstyrelsens förslag).  

Owe Fröjd (Båp) yrkar att motionen ska bifallas (avslag till 

kommunstyrelsens förslag).  

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut (avslag till motionen) 

Lars-Göran Bromander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut (avslag till motionen) 

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

(avslag till motionen) 

Eva Staake (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut (avslag 

till motionen)  

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

(avslag till motionen)  

Pyry Niemi (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut (avslag 

till motionen)   

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller eller 

avslår motionen och finner att den avslås.  

Omröstning begärs 

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 

motionen och nej-röst för avslag till densamma.  

Ja-röst lämnas av: Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman 

(Båp), Michael Rubbestad (SD), Linnea Leinonen (SD), Ann-Sofi Borg 

(SD), Thomas Moore (SD), Kristian Leinonen (SD), Carol Lundahl Moore 

(SD), Zinaida Belonoshko (SD), Tiina Fransson (SD) 
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Nej-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Björn Erling (M) Per-Arne 

Öhman (M), Ulf Winberg (M), Christoffer Bonde (M), Carl-Johan 

Torstensson (M), Nils-Åke Mårheden (M), Tommy Rosenkvist (M), Roger 

von Walden (M), Björn Hedö (M), Lisbeth Bolin (C), Inga Birath von 

Sydow (C), Helene Zeland Bodin (C), Gunilla Alm (L), Kjell Dufvenberg 

(L), Fred Rydberg (KD), Christian Nordberg (-), Agneta Hägglund (S), 

Werner Schubert (S), Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Pyry 

Niemi (S), Lars-Göran Bromander (S), Inger Wallin (S), Sven Erkert (S), 

Eva Staake (S), Sven-Olov Dväring (S), Maria Annell (S), Charlotta 

Bjälkebring Carlsson (V), Ali Osman Yilmaz (V) 

Med 11 ja-röster och 30 nej-röster avslår fullmäktige motionen.  

Reservation 

Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman (Båp), Michael 

Rubbestad (SD), Linnea Leinonen (SD), Ann-Sofi Borg (SD), Thomas 

Moore (SD), Kristian Leinonen (SD), Carol Lundahl Moore (SD), Zinaida 

Belonoshko (SD), Tiina Fransson (SD) reserverar sig mot beslutet 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Motionären 

Personalavdelningen 

Hemsida 

Uppdragslista 
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§ 40 Dnr 2020/00223  

Motion: Införande av marknadsdag 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till förvaltningens 

bedömning och redan pågående åtgärder.  

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna i Håbo har lämnat in en motion med förslag om 

införande av en marknadsdag i Håbo kommun. I motionen föreslås att 

berörd förvaltning ska få i uppdrag att utreda lämplig marknadsplats i 

centrumnära läge för primärt lokala aktörer att visa och försälja produkter, 

samt att införandet av marknadsdag och lämplig plats för denna beaktas i de 

framtida planerna för utvecklingen av Bålsta centrum. 

Kommunstyrelsens kansli har berett ärendet i samråd med plan- och 

exploateringsavdelningen och näringslivsenheten och konstaterar 

inledningsvis att näringslivsenheten sedan tidigare (KS 2020-06-29 § 163) 

har fått i uppdrag att aktivt marknadsföra kommunens torgplatser på 

hemsidan. Därmed har enheten redan sett över befintliga torgplatser i 

närheten av centrum vilka finns framför centrumbyggnaden mot parkeringen 

samt mellan centrum och Fridegårdsgymnasiet. Tillstånd för att använda 

dessa platser söks hos polisen respektive bygg- och miljöförvaltningen. 

Näringslivsenheten ansvarar för att marknadsföra dessa platser via hemsidan 

i enlighet med beslutet. Vidare konstateras att marknadsplatser finns med i 

planerna kring Bålsta centrum. Dels ska möjligheten till yta för 

marknadsplatser finnas vid Bålsta torg (stationen/resecentrum). Dels är 

frågan väckt i arbetet med det Gröna stråket från Bålsta torg genom centrum 

till Gröna dalen. Här avvaktas beslut om budget för förprojektering och i 

denna förprojektering ska även möjlighet och lämplighet för 

marknadsplatser bedömas.   

Eftersom det finns ytor för centrumnära marknadsplatser och frågan om 

framtida marknadsplatser även är väckt i förhållande till Bålsta 

Centrumprojektet föreslås motionen bifallas med hänvisning till redan 

pågående åtgärder.  

Beslutsunderlag 

KS 2021-03-15 § 70 

KSAU 2021-03-01 § 57 

Tjänsteskrivelse 

Motion: Införande av marknadsdag 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut 

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunsfullmäktige bifaller 

motionen och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Motionären, för kännedom 

Plan- och exploateringsavdelningen för verkställighet 

Näringslivsenheten för verkställighet 

Uppdragslista 

Hemsida 
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§ 41 Dnr 2020/00081  

Motion: Spa-anläggning för våra äldre 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med 

hänvisning till vård- och omsorgsnämndens yttrande.  

Sammanfattning  

Agneta Hägglund (S) har inkommit med en motion, där det föreslås att 

anlägga en spa-anläggning nära Dalängen och Solängen. Syftet är att öka 

livskvaliteten för de boende där. Likaså föreslår motionen att kommunen 

också ska utreda möjligheterna för boende på Pomona och för externa 

gäster.  

Vård- och omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över motionen. 

Av nämndens yttrande framgår bland annat att nämnden delar motionens 

andemening om att åldrande inte ska medföra försämrad livskvalitet och ser 

också att många äldre nog skulle uppskatta spabehandlingar. Dock bedömer 

nämnden att den huvudsakliga målgruppen för en anläggning av det 

föreslagna slaget nog inte är boende just på särskilt boende utan snarare för 

allmänheten. På Dalängen finns dessutom redan bastu, bubbelbadkar samt 

rum för finrakning, manikyr, fotvård och hårvård, vilket bedöms motsvara 

den typ av aktiviteter som många av de boende där orkar med. Vidare 

bedömer nämnden att verksamheten står inför förändringar och att innan 

man fattat beslut om Pomonas framtid är det inte meningsfullt att utreda en 

etablering av en spaanläggning.  

Vård- och omsorgsnämnden berör också de juridiska aspekterna av frågan i 

sitt yttrande, och konstaterar dels att kommunallagens likställighetsprincip 

föreskriver att alla invånare i kommunen ska behandlas lika samt att 

socialnämnden ska tillförsäkra den enskilde skäliga levnadsvillkor. En Spa-

anläggning bedöms inte vara förenligt med dessa juridiska föreskrifter.  

Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i nämndens bedömning och vill 

tillägga att om den sannolikt största målgruppen för ett spa enligt motionens 

förslag är allmänheten så föreligger också ytterligare en juridisk aspekt. 

Denna handlar om konkurrenslagens regler avseende offentlig 

säljverksamhet. Reglerna finns i kap 3 §§ 27-32 och är avsedda att hindra 

snedvriden konkurrens då offentlig verksamhet (exempelvis en kommun) 

ägnar sig åt verksamhet som konkurrerar med näringslivet. Skulle 

kommunen starta en spaanläggning som i första hand riktar sig mot externa 

besökare (enligt vård- och omsorgsnämndens bedömning) så är risken stor 

att kommunens agerande inte skulle vara förenligt med konkurrenslagen.  
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Mot ovanstående bakgrund föreslår vård- och omsorgsnämnden och 

kommunstyrelsens förvaltning att motionen ska avslås. Kommunstyrelsen 

föreslog istället att motionen skulle bifallas.  

Beslutsunderlag 

KS 2021-03-15 § 71 

KSAU 2021-03-01 § 58 

Tjänsteskrivelse 

Motion: Spa-anläggning för våra äldre 

Vård- och omsorgsnämndens beslut om yttrande 

Vård- och omsorgsnämndens yttrande 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

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

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar bifall till motionens förslag till 

beslut.  

Christian Nordberg (-) yrkar att motionen anses besvarad med hänvisning 

till vård- och omsorgsnämndens yttrande. 

Per-Arne Öhman (M) yrkar att motionen anses besvarad.  

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om motionen ska anses besvarad eller 

bifallas och finner att motionen ska anses besvarad.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för att bifalla 

motionen, nej-röst för att motionen ska anses besvarad.  

Ja-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene 

Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Pyry Niemi (S), Lars-Göran Bromander 

(S), Inger Wallin (S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Sven-Olov Dväring 

(S), Maria Annell (S), Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter 

Björkman (Båp), Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Ali Osman Yilmaz 

(V) 

Nej-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Björn Erling (M) Per-Arne 

Öhman (M), Ulf Winberg (M), Christoffer Bonde (M), Carl-Johan 

Torstensson (M), Nils-Åke Mårheden (M), Tommy Rosenkvist (M), Roger 

von Walden (M), Björn Hedö (M), Lisbeth Bolin (C), Inga Birath von 
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Sydow (C), Helene Zeland Bodin (C), Gunilla Alm (L), Kjell Dufvenberg 

(L), Fred Rydberg (KD), Christian Nordberg (-), Michael Rubbestad (SD), 

Linnea Leinonen (SD), Ann-Sofi Borg (SD), Thomas Moore (SD), Kristian 

Leinonen (SD), Carol Lundahl Moore (SD), Zinaida Belonoshko (SD), 

Tiina Fransson (SD) 

Med 16 ja-röster och 25 nej-röster beslutar fullmäktige att motionen ska 

anses besvarad.  

Reservation 

Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman (Båp) reserverar sig 

mot beslutet.  

Protokollsanteckning 

Fredrik Anderstedt (S) lämnar följande protokollsanteckning:  

Återigen så har vi ett exempel på att tjänsteskrivelsen svarar på något helt 

annat än vad som står i motionen. Det har tyvärr varit ett antal sådana 

exempel. I detta fall så efterfrågar motionären en utredning. I förslag till 

beslut så har man genomfört utredning och förslår avslag till motionen. 

Rimligt vore att istället säga ja till motionen och därefter genomföra 

utredningen.  För man har ju gjort det motionären efterfrågar.  Det behövs 

bättre rutiner så att detta inte upprepas.  

Michael Rubbestad (SD) lämnar följande protokollsanteckning:  

Sverigedemokraterna menar att det är stor skillnad på att ”utreda” och att 

”genomföra” en motions intention. I detta fallet föreslog motionären endast 

att frågan skulle utredas, men aldrig genomföras. För detta hade krävts en 

ytterliga att-sats som föreslog just detta alternativt att den ursprungliga att-

satsen formulerats på ett annat vis. 

I den beredning som gjorts hade motionen dock beretts på ett vis som om 

förslaget hade varit att genomföra motionens intention, inte att utreda 

motionens intention. Dvs, motionen föreslog att frågan skulle beredas 

(utredas), aldrig genomföras, men förvaltningen hade berett någonting helt 

annat (ett möjligt genomförande). 

Då beredningen och därmed motionens förslag de facto redan hade 

genomförts vore det omöjligt att avslå motionen. Det går inte att säga nej 

till något som redan genomförts. Sverigedemokraterna menar här att 

alternativen stod mellan att ”bifalla” motionen, dvs frågan behöver utredas 

ytterligare, eller att ”anse motionen vara besvarad”, dvs att frågan har 

utretts tillräckligt. Vi bedömde att den, egentligen felaktiga, beredning som 

gjorts ”tur nog” hade besvarat just det som motionen föreslog och därmed 

beslutade vi att bifalla förslaget om att anse motionen vara besvarad. 
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För framtiden menar vid dock att rutinen för beredning av motioner och 

medborgarförslag behöver ses över för att säkerställa att det är det som 

faktiskt föreslås i respektive att-sats som utreds, och inte det som någon 

tolkat att motionen sannolikt vill. Dvs ”genomföra” kontra ”utreda”. 

Sverigedemokraterna i Håbo 

 

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förslagsställaren för kännedom 

Vård- och omsorgsnämnden för kännedom 

Hemsida 

Uppdragslista 
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§ 42 Dnr 2019/00438  

Motion - utdrag ur belastningsregistret vid anställning 
inom vård och omsorg 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens första attsats med hänvisning till 

vård- och omsorgsnämndens samt personalavdelningens bedömning.    

2. Kommunfullmäktige konstaterar att motionens andra attsats redan 

genomförs med hänvisning till befintlig lag och bedömer därmed att denna 

attsats därmed är besvarad.  

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna i Håbo har inkommit med en motion avseende krav på 

utdrag ur belastningsregistret för anställning inom äldreomsorgen samt inom 

omsorgen för personer med funktionsvariation. Motionen föreslår följande:  

Att det vid anställningar inom den kommunala äldreomsorgen införs krav på 

utdrag ur polisens belastningsregister.  

Att det vid anställningar inom omsorgen för personer med 

funktionsvariation i gruppboenden, boenden med service samt personlig 

assistans införs krav på utdrag ur polisens belastningsregister.  

Vård- och omsorgsnämnden har berett tillfälle att yttra sig över motionen. 

Nämnden utgår ifrån vad som är obligatoriskt enligt lag och begär i 

dagsläget utdrag ut belastningsregistret vid nyanställningar inom samtliga 

verksamheter i egen regi inom LSS och socialpsykiatri. Detta utöver 

intervjuer och referenstagning. Inom äldreomsorg och kommunal hälso- och 

sjukvård begärs i dagsläget inget utdrag vid rekrytering, men däremot 

genomförs intervjuer och referenstagning. Nämnden ställer sig positiv till att 

utöka detta även till andra verksamheter men påtalar behovet av 

kommunövergripande riktlinjer.  

Kommunens personalavdelning har också sett över motionen och ställer sig 

positiv till förslaget. Personalavdelningen anför också att det redan finns ett 

uppbyggt system för att inhämta underlag ur belastningsregistret, vilket 

medför att det inte skulle vara problematiskt att utöka kontrollen enligt 

motionens förslag.  

Därmed föreslås att motionens första attsats ska bifallas, medan motionens 

andra attsats föreslås vara besvarad med hänvisning till att åtgärden redan 

vidtas.  
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Beslutsunderlag 

KS 2021-03-15 § 72 

KSAU 2021-03-01 § 59 

Tjänsteskrivelse 

Motion  

Beslut och yttrande från vård och omsorgsnämnden 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut.  

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) Frågar om kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Motionären 

Personalavdelningen för verkställighet 

Vård- och omsorgsnämnden för verkställighet 

Uppragslista 
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§ 43 Dnr 2021/00067  

Entledigande från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige samt begäran om ny 
sammanräkning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Emil Elg (M) från uppdrag som ersättare 

i kommunfullmäktige.  

2. Kommunfullmäktige hemställer hos länsstyrelsen om en ny 

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

Emil Elgs (M) ställe.      

Sammanfattning  

Emil Elg (M) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige.     

Beslutsunderlag 

Avsägelse   

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Emil Elg (M) 

Vald 

Länsstyrelsen 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Säkerhetssamordnare 
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§ 44 Dnr 2021/00155  

Interpellation till socialnämndens ordförande 
angående föreningsbidrag till Kvinnojouren Olivia 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.  

Sammanfattning  

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) ställer en interpellation till 

socialnämndens ordförande Roger von Walden angående kvinnojouren 

Olivia. Följande frågor ställs i interpellationen:  

Hur arbetar socialnämnden idag för att bereda skydd för kommunens 

kvinnor och barn som utsatts för våld i hemmet, då Kvinnojouren Olivias 

möjlighet kraftigt försämrats på grund av indraget bidrag? 

Vilka andra insatser har socialnämnden initierat då pandemin riskerar leda 

till ökat våld i hemmet gentemot kvinnor och barn i vår kommun, då 

Kvinnojouren Olivia fått sitt bidrag indraget? 

Vilka samverkansinsatser med övriga förvaltningar och andra aktörer som 

exempelvis Håbohus AB, har socialnämnden initierat, då bidraget till 

Kvinnojouren dragits in och pandemin riskerar leda till ökat våld i hemmet 

gentemot kvinnor och barn? 

Hur ser socialnämndens tidplan ut för att inleda det utlovade formella 

samarbetet med Kvinnojouren Olivia för att bereda skydd för kommunens 

kvinnor och barn som utsatts för våld i hemmet? 

Interpellationen ställs vid dagens sammanträde och besvaras vid kommande.  

Beslutsunderlag 

Interpellation      

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) Frågar om kommunfullmäktige beslutar att 

interpellationen får ställas och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Socialnämndens ordförande 

 

 


