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§ 164   

Inledning 

Sammanträdet inleds med en tyst minut för Leif Zetterberg, en av 

kommunens förtroendevalda, som nyligen gått bort.  

Därefter delas barn- och utbildningsnämndens stipendier för största 

förbättringen av meritvärde samt kultur- och fritidsnämndens 

kulturstipendium ut. Därpå följer allmänhetens frågestund 

Mötets öppnande 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser Helene Cranser (S) och Per-Arne Öhman (M) 

till justerare av dagens protokoll.  

2. Dagordningen fastställs med nedanstående tillägg och fullmäktige 

konstaterar att kungörelse skett i laga ordning.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige låter kontrollera närvaro och utser två justerare att 

jämte ordförande justera protokollet. Fullmäktige konstaterar att kungörelse 

skett i laga ordning. Dagordningen fastställs med följande tillägg:  

- Motion, extraval 

- Entledigande från uppdrag som 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige 

samt fyllnadsval 

- Motion - Levandegör Håbo kommuns historia och kulturarv med hjälp av 

QR-koder 

- Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Carl-Johan 

Torstensson (M) 

- Motion - utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom vård och 

omsorg 

 

______________ 
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§ 165 Dnr 2019/00400  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Arbeta mot ett 
fossilfritt Håbo 2050 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning.   

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Håbo 

kommun ska göra en PPA-upphandling av solel.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 

Hemsida 

Uppdragslista 
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§ 166 Dnr 2018/00575  

Svar på medborgarförslag: Gatubelysning i 
Söderskogen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslagets förslag med hänvisning 

till tekniska nämndens bedömning.  

Sammanfattning  

Det har inkommit ett medborgarförslag om att Håbo kommun ska utöka 

belysningen samt ta över ansvaret för belysningsanläggningen inom 

Söderskogens samfällighetsförening. Det är, menar förslagsställaren, idag 

ganska många vägavsnitt som är obelysta, vilket kan innebära en trafikfara.    

I yttrandet från tekniska nämnden förs det fram att samfällighetsföreningen 

idag har ett leasingavtal med One Nordic AB och att detta löper på 30 år 

(tecknat 2001). Detta innebär att Håbo kommun inte kan ta över en 

anläggning då den inte ägs av samfällighetsföreningen. I yttrandet menar 

man vidare att en belysningsanläggning behöver uppfylla den kommunala 

standard som kommunen har i övrigt, vad gäller både material och 

belysningsnivåer.  

Det är också så att det för närvarande pågår en utredning om 

huvudmannaskap inom kommunen där man tittar på vad som ska vara 

kommunens ansvar när det gäller infrastruktur som gator och vägar, 

gatubelysning och lekplatser m.m. Det kan konstateras att förhållandena när 

det gäller huvudmannaskap ser väldigt olika ut inom kommunen. Innan 

resultatet av denna utredning föreligger bör inga beslut fattas om 

övertagande av anläggningar som idag har enskilt huvudmannaskap.  

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att anföra utan föreslår, 

med hänvisning till tekniska nämndens yttrande, att medborgarförslagets 

förslag avslås.  

Beslutsunderlag 

Protokollsudrag KS 2019-11-25 § 271 

Protokollsutdrag KSAU 2019-11-11 § 216 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag 2018-06-19 

Tekniska nämndens  

ämndens beslut 

______________ 
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Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Tekniska förvaltningen 

Hemsida 

Förslagsställaren – för kännedom 
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§ 167 Dnr 2019/00204  

Svar på medborgarförslag: Uppför gång och cykelväg 
mellan Getbergsvägen och gångvägen vid Furuhäll. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller delvis medborgarförslagets förslag vad 

avser gång- och cykelvägens sträckning från Getbergsvägens anslutning till 

Råbyleden fram till Kalmarleden med hänvisning till tekniska nämndens 

bedömning.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår anläggning 

av en gång- och cykelväg från Getbergsvägen och med koppling till 

gångvägen vid Furuhäll (Kalmarleden). I dagsläget finns ingen sådan väg 

och boende i området har således ingen säker gång- och cykelväg för att nå 

Kalmarleden. Medborgarförslaget remitterades till tekniska nämnden för 

yttrande. 

Tekniska nämnden ställer sig delvis positiv till medborgarförslaget men 

förordar i första hand en utbyggnad av en gång- och cykelväg utmed hela 

Råbyleden bl a därför att detta blir en viktig länk i kommunens gång- och 

cykelvägnät. I ett senare skede bör en komplettering utmed Getbergsvägen 

ske.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-11-25 § 272 

Protokollsutdrag KSAU 2019-11-11 § 217 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag 2019-05-08 

Tekniska förvaltningens förslag Råbyleden 

Medborgarförslagets förslag till sträckning gc-väg 

Tekniska nämndens yttrande över medborgarförslaget 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska nämnden 

Förslagsställaren – för kännedom 

Hemsida 
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§ 168 Dnr 2019/00336  

Budget år 2020, plan för 2021-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer driftbudgetramar 2020, totalt 1 198 191 

tkr till nämnder och styrelser enligt följande  

 

Kommunfullmäktige 1 514  

Stöd till politiska partier 1 050  

Valnämnd 23  

Revision  (KF§151)   1 311 

Räddningstjänst (KF§151) 21 050 

Håbo Marknads AB 2 500 

Anslag för digitalisering 4 000 

Anslag för lönesatsning 2 462 

Kommunstyrelse  57 279    

Kultur- och fritidsnämnd 54 239 

Socialnämnd 59 941 

Bygg- och miljönämnd 13 465 

Barn- och utbildningsnämnd 616 948 

Vård- och omsorgsnämnd 306 131 

Teknisk nämnd 54 078 

Överförmyndarnämnd 2 200 

 

2. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 2020, totalt om 396 

649 tkr, enligt följande 

Kommunstyrelse 2 700 

Kultur- och fritidsnämnd 1 650 

Barn- och utbildningsnämnd 13 228 

Vård- och omsorgsnämnd 1 920 

Teknisk nämnd, skattefinansierat 153 836 

Teknisk nämnd, VA-verksamhet 52 500 

Teknisk nämnd, avfallsverksamhet 19 000 

Exploateringsinvesteringar inklusive ökning 

omsättningstillgångar 151 815 

 

3. Kommunfullmäktige fastställer finansiella mål 

4. Kommunfullmäktige fastställer ekonomistyrprinciperna 
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5. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2020 har rätt att 

omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som 

förfaller till betalning under året och vid omförhandling/ omplacering av 

kommunens befintliga lån, mellan olika kreditinstitutioner. 

6. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska återkomma när 

behov av upplåning uppstår  

7. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Håbohus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 

240,0 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  

8. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Räddningstjänsten Enköping-Håbos låneförpliktelser upp till ett totalt 

högsta lånebelopp om 7,7 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och 

kostnader 

9. Kommunfullmäktige beslutar att ta ut borgensavgift av Håbohus AB 

enligt lagstiftningen om allmännyttan.  

10. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens arvodesreglemente 

revideras på sådant vis att ersättning för förlorad arbetsinkomst inte kan 

erhållas i samband med justering av protokoll 

11. Kommunfullmäktige beslutar att i den kommande översynen av 

arvodesreglementet specifikt beakta en sänkning av årsarvodet för politiska 

råd.  

12. Kommunfullmäktige beslutar att avbetalning av de kommunala 

skulderna ges en generellt högre prioritet samt att vinster från exempelvis 

markförsäljningar och andra engångsaffärer i möjligaste mån primärt ska 

användas till att betala av våra skulder vid sidan av investeringar.  

13. Kommunfullmäktige beslutar att tydliga rutiner för uppföljning och 

konsekvensanalys upprättas för alla kommunala projekt och förändringar av 

större natur.  

14. Kommunfullmäktige beslutar att relevanta policys och dokument 

uppdateras på ett sådant vis att laktosfri mjölk ersätts med icke laktosfri 

standardmjölk i all kommunal verksamhet samt att laktosfri mjölk endast 

erbjuds där medicinska skäl föreligger och mot uppvisande av läkarintyg 

eller utdrag ur medicinskt journal där detta styrks.  

15. Kommunfullmäktige beslutar att relevanta policys och dokument 

uppdateras på sådant vis att endast erbjuda specialkost där medicinska skäl 

föreligger och mot uppvisande av läkarintyg eller utdrag ur medicinsk 

journal där detta styrks.  
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16. Kommunfullmäktige beslutar att kultur- och fritidsnämnden ges i 

uppdrag att utreda möjligheterna till ett utökat naturskyddsområde i 

anslutning till Lillsjön.  

17. Kommunfullmäktige beslutar att berörd förvaltning ges i uppdrag att 

göra en utredning om hur ytterligare belysning kan bidra till en ökad 

trygghet i kommunen.  

18. Kommunfullmäktige beslutar att berörd förvaltning utreder möjligheten 

att placera ut övervakningskameror i utsatta områden i kommunen.  

19. Kommunfullmäktige beslutar att uttjänta lekparker ses över och rustas 

för det redan skedda generationsskiftet.  

20. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen utreder möjligheten att 

upprätta utomhus träffpunkter med tak för våra ungdomar liksom viloplats 

för våra äldre/gående på strategiskt utvalda platser i kommunen.  

21. Kommunfullmäktige beslutar att samtliga asylsökande som antingen 

fyller 18 år, har fått sin ålder uppskriven eller betraktas som myndig i 

normalfallet ska anvisas åter till Migrationsverket 

22. Kommunfullmäktige beslutar att Socialnämndens ekonomi uteslutande 

ska användas till att hjälpa kommunens invånare och ej till personer 

tillhörande exempelvis andra kommuner, landsting eller länder utöver de fall 

där lagen så kräver.  

23. Kommunfullmäktige beslutar att prövning och beräkning av 

försörjningsstöd inte ska göras mer generös än vad en restriktiv tolkning av 

gällande lagstiftning medger.   

24. Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämnden ska för 

förskolelärare och barnskötare utreda möjligheten för ett kommunalt slopat 

karensavdrag, det vill säga att kommunen fullt ut ersätter lönebortfall till 

följd av sjukdom.  

25. Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämnden får i 

uppdrag att utreda möjligheterna till att inrätta jourklasser för 

återkommande stökiga och farliga elever.  

26. Kommunfullmäktige beslutar att elever som återkommande utsätter 

andra för hot och våld alltid ska omplaceras.  

27. Kommunfullmäktige beslutar att Håbo kommun ska vidta åtgärder och 

mer aktivt verka för att öka andelen behöriga lärare i våra skolor.  

28. Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämnden ska 

utveckla samverkan med polis för att verka för en utökad närvaro och 

information i Håbo kommuns skolor.  
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29. Kommunfullmäktige beslutar att berörd förvaltning får i uppdrag att 

tillskriva kollektivtrafiknämnden på regionnivå önskemålet om en 

upprustning av våra skolvägar.  

30. Kommunfullmäktige beslutar att 2 miljoner kronor av de avsatta medlen 

till barn- och utbildningsnämnden öronmärks för att dels öka bemanningen 

inom förskolan och dels minska barngrupperna i förskolan.  

31. Kommunfullmäktige beslutar att nödvändiga medel, ca 1,5 miljoner 

kronor per år av de avsatta medlen till barn- och utbildningsnämnden 

öronmärks under åren 2020-2022 till elevhälsan för att genomföra ett test på 

lämplig kommunal grundskola där en skolsköterska, en skolkurator och en 

studie- och yrkesvägledare (SYV) under denna tid är tillgängliga på heltid 

på den aktuella skollan samt att detta test årligen utvärderas utifrån aspekten 

nyttjandegrad, hur det avlastar övrig personal samt elevernas välmående.  

32. Kommunfullmäktige beslutar att kunskaper i svenska språket 

motsvarande fastställd EU-standard C1 måste uppnås för att kunna erhålla 

anställning inom kommunal förskola och grundskola.  

33. Kommunfullmäktige beslutar att kunskaper i finska språket motsvarande 

fastställd EU-standard C1 ses som meriterande vid anställning inom 

kommunal vård och omsorg.  

34. Kommunfullmäktige beslutar att personal inom vård och omsorg som 

har direktkontakt med brukare aldrig arbetar ensamma oavsett tid på dygnet.  

35. Kommunfullmäktige beslutar att förvaltningen intar ett djurperspektiv i 

de fall man har att göra med brukare som har sällskapsdjur som är i behov 

av omplacering för att undvika avlivning.    

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige fattade 2019-11-04 § 151 beslut avseende skattesats, 

driftbudgetram för revisionen och anslag till räddningstjänsten. Övriga 

beslutspunkter i ärendet återremitterades till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-25 § 260 att punkten om 

omorganisation av kosten utgick, då den återremitterats av 

kommunfullmäktige bland annat i avvaktan på ny utredning avseende 

kostenheten.  

Kommunstyrelsen beslutade också 2019-11-25 § 260 att öka investeringen i 

solceller för 2020 från 500 000 kronor till 1,5 miljoner kronor, vilket 

innebär att tekniska nämndens investeringsbudgetram föreslås ökas med 1 

miljon kronor. 

Ovanstående beslut medför att förslag till nämndernas budgetramar ändras i 

förhållande till ursprungsförslaget. Budget för kosten föreslås vara kvar på 
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nuvarande ansvarig nämnd. I kommande beslut om omorganisation ska 

förslag till omföring av budget ingå. Förändringarna är ännu inte införda i 

budgetdokumentet.  

Budget 2020, plan 2021-2022 

Enligt kommunallagen 11:8 ska budgeten för kommande år fastställas före 

november månads utgång. Ärendet bereds av kommunstyrelsen och, när det 

gäller revisionens budget, av fullmäktiges presidium. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019.03.18 att förändra budgetprocessen för år 

2020 till hösten i stället för våren som tidigare år förutom valåret då 

kommunen fastställde budgeten i november månad. 

Kommunledningsgruppens budgetförslag med tillhörande verksamhets-

analyser presenterades den 3 juni på kommunstyrelsen som ett underlag till 

de förtroendevalda. Den 12 september anordnades en budgetkonferens där 

kommunledningsgruppens budgetunderlag presenteras och diskuteras. Den 

politiska beredningen pågick fram till oktober, förvaltningschefer och övriga 

berörda tjänstemän fanns till förfogande i beredningsarbetet. 

Håboalliansen har utifrån tjänstemännens budgetunderlag lagt fram sitt 

budgetförslag.  

Efter budgetförslaget har internhyran justerats mellan nämnderna främst 

utifrån ändrade kapitalkostnader och driftkostnader mellan olika fastighets-

grupper. Vissa nämnder har fått ökad kostnader och andra minskade, och 

budgetramen justeras med motsvarande belopp, total omfördelning mellan 

nämnder cirka 2,8 miljoner. Det innebär att budgetförslaget som 

presenterades på kommunstyrelsens arbetsutskott skiljer sig från detta 

dokument, på grund av dessa justeringar. Räddningstjänstens budget har 

minskats med 82 000 kronor till belopp enligt samrådet och budgeten har 

lagts till kommunstyrelsen. Ofördelade kapitalkostnader 542 000 kronor 

som fanns i tidigare förslag har omfördelats till kommunstyrelsen för att 

finansiera befintlig lokalhyreskostnad på landstingshuset. 

Övriga partier överlämnar sina förslag till budget den 11 oktober till 

kommunstyrelsen, enligt tidplan. 

Efter kommunfullmäktiges beslut ska nämnderna fastställa sina budgetar 

med verksamhetsplan för 2020 senaste 31 december 2019. 

Alliansens budget för 2020 innebär ett positivt ekonomiskt resultat på 25 

miljoner kronor vilket motsvarar 2,0 procent av skattenettot. Skattesatsen 

sänks med 25 öre. För år 2020 liksom för kommande år under perioden 

medför budgetramarna att effektiviseringar måste ske i verksamheterna. 
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Driftbudgetramar till nämnder och styrelser för 2020 uppgår till 1 198,2 

miljoner kronor, en ökning med 3 procent från 2019 års budget. 

Investeringsramar för skattefinansierade verksamheter uppgår till 

173,3 miljoner kronor och för taxefinansierade verksamheter till 

71,5 miljoner kronor. Investeringar inom exploateringsverksamhet beräknas 

till 151,8 miljoner kronor. Totalt beräknas investeringsbudgetramar för år 

2020 till 396,6 miljoner kronor. 

För att finansiera investeringarna uppgår nyupplåningsbehovet till 157 

miljoner kronor år 2020, försäljningsintäkterna av markförsäljning/ 

realisationsvinsterna som uppstår under år 2020, utöver beräknade i budget 

2020 kommer att bidra till att minska upplåningsbehovet. Behovet som 

uppstår för att finansiera investeringar genom extern upplåning år 2020 

kommer till skillnad från tidigare år att beslutas av 

kommunfullmäktige löpande under året och inte i budgetbeslutet. 

Finansiella mål föreslås vara: 

Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt två procent 

av skattenettot exklusive realisationsvinster och investeringsbidrag från 

andra än staten. 

Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att 

minska kommunens skuldsättningsgrad eller för att finansiera kommunens 

investeringar. 

Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till 

kommunen.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse med förtydligande efter kommunstyrelsens sammanträde 

Protokollsutdrag KS 2019-11-25 § 260 

Protokollsutdrag KF 2019-11-04 § 151  

Protokollsutdrag KS 2019-10-21 § 229 

Tjänsteskrivelse 

Protokollsutdrag KSAU 2019-10-07 § 177 

Budget 2020, plan 2021-2022, rev 19-10-22 

Alliansens förslag till budget 

Socialdemokraternas förslag till budget 2020 med tillhörande kommentarer 

Socialdemokraternas reviderade förslag till budget 2020 med tillhörande 

kommentarer 

Vänsterpartiets förslag till budget med tabellbilaga år 2020 

Sverigedemokraternas ramverk för god ekonomisk hushållning 2020 

Budgetsamråd för Räddningstjänsten 2020   
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Förslag till beslut på sammanträdet 

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

(Håboalliansens budgetförslag).   

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag till 

driftbudget samt bifall till Owe Fröjds (Båp) yrkande om att 

kommunfullmäktige upphäver sitt tidigare beslut, § 151 om sänkt skattesats 

och fastställer skattesatsen till 2019 års nivå, det vill säga oförändrad skatt. 

Carl-Johan Torstensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut.  

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

Owe Fröjd (Båp) yrkar: 1. Att kommunfullmäktige upphäver sitt tidigare 

beslut, § 151 om sänkt skattesats, och 2. Att Kommunfullmäktige fastställer 

skattesatsen till 2019 års nivå, det vill säga oförändrad skatt. Samt att 

kommunfullmäktige i första hand bifaller Bålstapartiets förslag till 

driftbudget och att Kommunfullmäktige i andra hand fastställer 

Bålstapartiets förslag till budget, med korrigering för KF beslut 2019-12-09 

om sänkt skattesats. Avslutningsvis yrkar Owe Fröjd (Båp) bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut avseende övriga beslutspunkter. 

Robin Jande (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag samt bifall till 

förslaget att pröva skattesatsen igen och då besluta om ökning av 

skattesatsen till 21.44 kr 

Lars-Göran Bromander (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas 

budgetförslag.  

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

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

budget samt lämnar ett antal tilläggsyrkanden enligt protokollsanteckning. 

Vidare föreslås att sammanträdet ajourneras för överläggningar efter 

avslutad debatt.  

Helene Zeland Bodin (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut.  

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

Kjell Duvenberg (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras i 15 minuter för överläggningar i enlighet med 

Michael Rubbestads (SD) förslag.  
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Sammanträdets fortsättning 

Sammanträdet återupptas. Inför beslutsfattandet har Johan Jakobsson (C) 

och Roger von Walden (M) lämnat sammanträdet. Ersättare träder in först 

vid nästa ärende, varför två stolar är tomma under resterande del av detta 

ärendes behandling.  

Behandling av frågan om skattesats 

Beslutsgång 1 

Ordförande Björn Erling (M) finner att det föreligger flera yrkanden om att 

upphäva tidigare beslut om skattesats och därefter flera alternativa 

skattesatser om det tidigare beslutet upphävs. Ordförande frågar först om 

kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslutet om sänkt skattesats eller 

om kommunfullmäktige beslutar att beslutet ska kvarstå. Ordförande finner 

att kommunfullmäktige beslutar att tidigare beslut om skattesats ska kvarstå.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 1 

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

beslutet om skattesats, nej-röst för att beslutet om skattesats ska kvarstå.  

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

Cranser (S), Fredrik Anderstedt (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), 

Robin Jande (V), Antonio Lopez (S), Maria Kolak Lundeqvist (V) 

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

Öhman (M), Ulf Winberg (M), Carl–Johan Torstensson (M), Nils–Åke 

Mårheden (M), Tommy Rosenkvist (M), Bo Johnsson (M), Björn Hedö (M), 

Per Widén (C), Helene Zeland Bodin (C), Gunilla Alm (L), Kjell 

Dufvenberg (L), Fred Rydberg (KD), Marie Nordberg (MP), Michael 

Rubbestad (SD), Anders Ekelöf (SD), Ann–Sofie Borg (SD), Thomas 

Moore (SD), Erik Nylén (SD), Carol Lundahl Moore (SD), Zinaida 

Belonoshko (SD), Tiina Fransson (SD) 

Med 16 ja-röster och 23 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att det 

tidigare beslutet om skattesats kvarstår. Därmed faller också yrkandena om 

att 2019 års skattesats kvarstår och att skattesatsen ska höjas 2020.  

Behandling av frågan om driftbudgeten 

Beslutsgång 2 

Ordförande prövar därefter de olika yrkandena avseende driftbudget. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

(Håboalliansens) förslag till driftbudget, Socialdemokraternas förslag till 

driftbudget, Bålstapartiets förslag till driftbudget eller Vänsterpartiets 
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förslag till driftbudget. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till driftbudget.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 2 

Ordförande utser kommunstyrelsens förslag till driftbudget till beslut till 

huvudförslag och frågar därefter om kommunfullmäktige utser 

Socialdemokraternas, Bålstapartiets eller Vänsterpartiets förslag till 

driftbudget till motförslag. Ordförande finner att kommunfullmäktige utser 

Socialdemokraternas budgetförslag till motförslag.  

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

kommunstyrelsens förslag till drift-budget, nej-röst för bifall till 

Socialdemokraternas förslag till driftbudget.  

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

Öhman (M), Ulf Winberg (M), Carl–Johan Torstensson (M), Nils–Åke 

Mårheden (M), Tommy Rosenkvist (M), Bo Johnsson (M), Björn Hedö (M), 

Per Widén (C), Helene Zeland Bodin (C), Gunilla Alm (L), Kjell 

Dufvenberg (L), Fred Rydberg (KD), Marie Nordberg (MP), Michael 

Rubbestad (SD), Anders Ekelöf (SD), Ann–Sofie Borg (SD), Thomas 

Moore (SD), Erik Nylén (SD), Carol Lundahl Moore (SD), Zinaida 

Belonoshko (SD), Tiina Fransson (SD) 

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

Cranser (S), Fredrik Anderstedt (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), 

Antonio Lopez (S) 

Robin Jande (V) och Maria Kolak Lundeqvist (V) avstår.  

Med 23 ja-röster, 14 nej-röster och 2 som avstår bifaller 

kommunfullmäktige kommunstyrelsens (Håboalliansens) förslag till 

driftbudget.  

Behandling av Michael Rubbestads (SD) tilläggsyrkanden 

Beslutsgång 3 

Ordförande prövar därefter Michael Rubbestads (SD) tilläggsyrkanden.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 

tilläggsyrkandet att kommunstyrelsen uppdras etablera ett motsvarande 

”återvandrarcenter” med berörda nämnder för att aktivt stödja frivillig 

återvandring och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet.  

 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 

tilläggsyrkandet att kostnader, intäkter och ekonomiska konsekvenser för 
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invandring till Håbo kommun årligen redovisas i ett så kallat 

”mångkulturellt bokslut” och finner att kommunfullmäktige avslår 

tilläggsyrkandet. 

 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 

tilläggsyrkandet att kommunal folkbokföring ses som meriterande i en 

kommunal anställningsprocess och finner att kommunfullmäktige avslår 

tilläggsyrkandet.  

 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 

tilläggsyrkandet att anpassa tillhandahållandet av kostnadsfri tolkning till 

personer över 18 år endast i den utsträckning det uppenbart är en 

skyldighet för kommunen enligt lag och finner att kommunfullmäktige 

avslår tilläggsyrkandet.  

 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 

tilläggsyrkandet att utreda en självkostnadsprincip gällande tolkning för 

myndiga personer som lämnat etableringstiden och finner att 

kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet.  

 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 

tilläggsyrkandet att kommunens arvodesreglemente revideras på sådant vis 

att ersättning för förlorad arbetsinkomst inte kan erhållas i samband med 

justering av protokoll och finner att kommunfullmäktige bifaller 

tilläggsyrkandet.  

 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 

tilläggsyrkandet att i den kommande översynen av arvodesreglementet 

specifikt beakta en sänkning av årsarvodet för politiska råd och finner att 

kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet 

 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslå r 

tilläggsyrkandet att avbetalning av de kommunala skulderna ges en 

generellt högre prioritet samt att vinster från exempelvis markförsäljningar 

och andra engångsaffärer i möjligaste mån primärt skall användas till att 

betala av våra skulder, vid sidan av investeringar och finner att 

kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet.  

 

Omröstning begärs.  

 

Omröstningsresultat 3 

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

tilläggsyrkandet och nej-röst för avslag till detsamma.  

 

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Per–Arne Öhman (M), Ulf 

Winberg (M), Carl–Johan Torstensson (M), Nils–Åke Mårheden (M), 

Tommy Rosenkvist (M), Bo Johnsson (M), Björn Hedö (M), Kjell 
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Dufvenberg (L), Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Michael Rubbestad 

(SD), Anders Ekelöf (SD), Ann–Sofie Borg (SD), Thomas Moore (SD), 

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

Tiina Fransson (SD) 

 

Nej-röst lämnas av: Per Widén (C), Helene Zeland Bodin (C), Fred Rydberg 

(KD), Marie Nordberg (MP), Peter Björkman (Båp) 

 

Björn Erling (M), Gunilla Alm (L), Agneta Hägglund (S), Werner Schubert 

(S), Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Lars–Göran Bromander (S), 

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

Maria Annell (S), Robin Jande (V), Antonio Lopez (S) och Maria Kolak 

Lundeqvist (V) avstår 

 

Med 19 ja-röster, 5 nej-röster och 15 som avstår bifaller 

kommunfullmäktige tilläggsyrkandet.  

 

Beslutsgång 4 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 

tilläggsyrkandet att tydliga rutiner för uppföljning och konsekvensanalys 

upprättas för alla kommunala projekt och förändringar av större natur och 

finner att kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet.  

 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 

tilläggsyrkandet att relevanta policys och dokument uppdateras på sådant 

vis att laktosfri mjölk ersätts med icke laktosfri standardmjölk i all 

kommunal verksamhet samt att laktosfri mjölk endast erbjuds där 

medicinska skäl föreligger och mot uppvisade av läkarintyg eller utdrag ur 

medicinsk journal där detta styrks och finner att kommunfullmäktige 

bifaller tilläggsyrkandet.  

 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 

tilläggsyrkandet att relevanta policys och dokument uppdateras på sådant 

vis att endast erbjuda specialkost där medicinska skäl föreligger och mot 

uppvisade av läkarintyg eller utdrag ur medicinsk journal där detta styrks 

och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet.  

 

Omröstning begärs:  

 

Omröstningsresultat 4 

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

tilläggsyrkandet och nej-röst för avslag till detsamma.  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Per–Arne Öhman (M), Ulf 

Winberg (M), Carl–Johan Torstensson (M), Nils–Åke Mårheden (M), 

Tommy Rosenkvist (M), Bo Johnsson (M), Björn Hedö (M), Owe Fröjd 

(Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman (Båp), Michael Rubbestad 
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(SD), Anders Ekelöf (SD), Ann–Sofie Borg (SD), Thomas Moore (SD), 

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

Tiina Fransson (SD) 

Nej-röst lämnas av: Björn Erling (M), Per Widén (C), Helene Zeland Bodin 

(C), Fred Rydberg (KD), Marie Nordberg (MP), Eva Staake (S), Sven–Olov 

Dväring (S), Maria Annell (S), Robin Jande (V), Maria Kolak Lundeqvist 

(V) 

Gunilla Alm (L), Kjell Dufvenberg (L), Agneta Hägglund (S), Werner 

Schubert (S), Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Lars–Göran 

Bromander (S), Inger Wallin (S), Sven Erkert (S) och Antonio Lopez (S) 

avstår.  

Med 19 ja-röster, 10 nej-röster och 10 som avstår bifaller 

kommunfullmäktige tilläggsyrkandet.  

Beslutsgång 5 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 

tilläggsyrkandet att den procentuella avsättningen om 5 % av Håbohus 

bestånd till bostadssociala ändamål sänks till 4 % och finner att 

kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 5 

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

tilläggsyrkandet och nej-röst för avslag till detsamma.  

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

(Båp), Michael Rubbestad (SD), Anders Ekelöf (SD), Ann–Sofie Borg 

(SD), Thomas Moore (SD), Erik Nylén (SD), Carol Lundahl Moore (SD), 

Zinaida Belonoshko (SD), Tiina Fransson (SD) 

Nej-röst lämnas av: Björn Erling (M), Per–Arne Öhman (M), Ulf Winberg 

(M), Carl–Johan Torstensson (M), Nils–Åke Mårheden (M), Tommy 

Rosenkvist (M), Bo Johnsson (M), Per Widén (C), Helene Zeland Bodin 

(C), Gunilla Alm (L), Kjell Dufvenberg (L), Fred Rydberg (KD), Marie 

Nordberg (MP), Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene 

Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Lars–Göran Bromander (S), Inger 

Wallin (S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Sven–Olov Dväring (S), Maria 

Annell (S), Robin Jande (V), Antonio Lopez (S), Maria Kolak Lundeqvist 

(V) 

Liselotte Grahn Elg (M) och Björn Hedö (M) avstår 

Med 11 ja-röster, 26 nej-röster och 2 som avstår avslår kommunfullmäktige 

tilläggsyrkandet.  
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Beslutsgång 6 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 

tilläggsyrkandet att relevanta policys och dokument uppdateras på sådant 

vis att nybyggnationer som utgångspunkt alltid skall ha så lågt våningsantal 

som det är möjligt och finner att kommunfullmäktige avslår 

tilläggsyrkandet.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 

tilläggsyrkandet att Håbo kommun uppdrar till berörd förvaltning att 

beställa en förnyad trafikanalys baserat på den planerade verksamheten i 

Björnbro och Logistik Bålsta och finner att kommunfullmäktige avslår 

tilläggsyrkandet.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 

tilläggsyrkandet att Håbo kommun uppdrar till berörd förvaltning att 

genomföra en utredning i vilken utsträckning kommunens VA-anläggning är 

tillräcklig baserat på den planerade verksamheten i Björnbro och Logistik 

Bålsta samt kommunens ambitioner i Vision 2030 och finner att 

kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 

tilläggsyrkandet att Håbo kommun uppdrar till berörd förvaltning att 

genomföra en utredning i vilken utsträckning kommunens elförsörjning är 

tillräcklig baserat på den planerade verksamheten i Björnbro och Logistik 

Bålsta samt kommunens ambitioner i Vision 2030 och finner att 

kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 

tilläggsyrkandet att fullmäktige fattar ett intentionsbeslut att området kring 

Björnbro och Logistik Bålsta inte skall växa större än de nuvarande 

planerade områdena 1-6 och finner att kommunfullmäktige avslår 

tilläggsyrkandet. 

Omröstning begärs 

Omröstningsresultat 6 

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

tilläggsyrkandet och nej-röst för avslag till detsamma.  

Ja-röst lämnas av: Sjunne Green (Båp), Michael Rubbestad (SD), Anders 

Ekelöf (SD), Ann–Sofie Borg (SD), Thomas Moore (SD), Carol Lundahl 

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

Nej-röst lämnas av: Per Widén (C), Helene Zeland Bodin (C), Gunilla Alm 

(L), Kjell Dufvenberg (L), Fred Rydberg (KD), Marie Nordberg (MP), 

Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene Cranser (S), Fredrik 

Anderstedt (S), Lars–Göran Bromander (S), Inger Wallin (S), Sven Erkert 

(S), Eva Staake (S), Sven–Olov Dväring (S), Maria Annell (S), Owe Fröjd 
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(Båp), Peter Björkman (Båp), Antonio Lopez (S), Maria Kolak Lundeqvist 

(V) 

Liselotte Grahn Elg (M), Björn Erling (M), Per–Arne Öhman (M), Ulf 

Winberg (M), Carl–Johan Torstensson (M), Nils–Åke Mårheden (M), 

Tommy Rosenkvist (M), Bo Johnsson (M), Björn Hedö (M) och Robin 

Jande (V) avstår 

Erik Nylén (SD) närvarar inte vid omröstningen.  

Med 8 ja-röster, 20 nej-röster och 10 som avstår avslår kommunfullmäktige 

tilläggsyrkandet.  

Beslutsgång 7 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 

tilläggsyrkandet att förvaltningen genomför en förnyad helhetsbedömning 

av de förväntade miljö och hälsoeffekterna för de kommunala planerna för 

ut och nybyggnation och övrig exploatering samt om dessa planer ligger i 

linje med Agenda 2030  och finner att kommunfullmäktige avslår 

tilläggsyrkandet.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 

tilläggsyrkandet att alla beslut i ärenden som rör strandskydd alltid ska 

beslutas av fullmäktige och finner att tilläggsyrkandet avslås.  

Omröstning begärs  

Omröstningsresultat 7 

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

tilläggsyrkandet och nej-röst för avslag till detsamma.  

Ja-röst lämnas av: Michael Rubbestad (SD), Anders Ekelöf (SD), Ann–

Sofie Borg (SD), Thomas Moore (SD), Carol Lundahl Moore (SD), Zinaida 

Belonoshko (SD), Tiina Fransson (SD) 

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

Öhman (M), Carl–Johan Torstensson (M), Nils–Åke Mårheden (M), 

Tommy Rosenkvist (M), Bo Johnsson (M), Björn Hedö (M), Gunilla Alm 

(L), Kjell Dufvenberg (L), Fred Rydberg (KD), Marie Nordberg (MP), 

Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene Cranser (S), Fredrik 

Anderstedt (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), Robin Jande (V), 

Antonio Lopez (S), Maria Kolak Lundeqvist (V) 

Ulf Winberg (M), Per Widén (C) och Helene Zeland Bodin (C) avstår.  

Erik Nylén (SD) närvarar inte vid omröstningen.  
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Med 7 ja-röster, 28 nej-röster och 3 som avstår avslår kommunfullmäktige 

tilläggsyrkandet.  

Beslutsgång 8 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 

tilläggsyrkandet att kultur och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda 

möjligheterna till ett utökat naturskyddsområde i anslutning till Lillsjön och 

finner att kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 

tilläggsyrkandet att i de fall en gångväg finns i anslutning till en bilväg skall 

belysningsarmaturer i möjligaste mån vara av typen med två ljuskällor där 

den ena placeras över gångvägen och där placeras på en lägre höjd 

anpassad för gång och cykeltrafik och finner att kommunfullmäktige avslår 

tilläggsyrkandet.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 

tilläggsyrkandet att berörd förvaltning ges i uppdrag att göra en utredning 

om hur ytterligare belysning kan bidra till en ökad trygghet i kommunen och 

finner att kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 

tilläggsyrkandet att berörd förvaltning utreder möjligheten att placera ut 

övervakningskameror i utsatta områden i kommunen och finner att 

kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 

tilläggsyrkandet att kommunfinansierad kultur främst bör belysa den 

svenska kulturen och det historiska arvet och finner att kommunfullmäktige 

avslår tilläggsyrkandet. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 

tilläggsyrkandet att en miljon kronor av de avsatta medlen till nämnden 

öronmärks till motsvarande Sverigedemokraternas ”ungdomsmiljon” i 

föregående års budget och finner att kommunfullmäktige avslår 

tilläggsyrkandet. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 

tilläggsyrkandet att uttjänta lekparker ses över och rustas för det redan 

skedda generationsskiftet och finner att kommunfullmäktige bifaller 

tilläggsyrkandet. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 

tilläggsyrkandet att kommunen utreder möjligheten att upprätta utomhus 

träffpunkter med tak för våra ungdomar liksom viloplats för våra 

äldre/gående på strategiskt utvalda platser i kommunen och finner att 

kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet. 
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Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 

tilläggsyrkandet att samtliga asylsökande som antingen fyller 18 år, har fått 

sin ålder uppskriven, eller betraktas som myndig i normalfallet ska anvisas 

åter till Migrationsverket och finner att det avslås. 

Omröstning begärs 

Omröstningsresultat 8 

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

tilläggsyrkandet och nej-röst för avslag till detsamma.  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Per–Arne Öhman (M), Ulf 

Winberg (M), Carl–Johan Torstensson (M), Nils–Åke Mårheden (M), 

Tommy Rosenkvist (M), Bo Johnsson (M), Björn Hedö (M), Owe Fröjd 

(Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman (Båp), Michael Rubbestad 

(SD), Anders Ekelöf (SD), Ann–Sofie Borg (SD), Thomas Moore (SD), 

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

Tiina Fransson (SD) 

Nej-röst lämnas av: Per Widén (C), Helene Zeland Bodin (C), Gunilla Alm 

(L), Kjell Dufvenberg (L), Fred Rydberg (KD), Marie Nordberg (MP), 

Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene Cranser (S), Fredrik 

Anderstedt (S), Lars–Göran Bromander (S), Inger Wallin (S), Sven Erkert 

(S), Eva Staake (S), Sven–Olov Dväring (S), Maria Annell (S), Robin Jande 

(V), Maria Kolak Lundeqvist (V) 

Björn Erling (M) och Antonio Lopez (S) avstår.   

Med 19 ja-röster, 18 nej-röster och 2 som avstår bifaller 

kommunfullmäktige tilläggsyrkandet.  

Beslutsgång 9 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 

tilläggsyrkandet att det årligen upprättas ett socioekonomiskt bokslut för att 

utreda vilka grupper och vilka områden i kommunen som rent statistiskt är i 

behov av stöd och vilka insatser som behövs och behöver budgeteras för 

framöver och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 

tilläggsyrkandet att socialnämndens ekonomi uteslutande skall användas till 

att hjälpa kommunens invånare och ej till personer tillhörande exempelvis 

andra kommuner, landsting eller länder utöver de fall där lagen så kräver 

och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet. 

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 9 

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

tilläggsyrkandet, nej-röst för avslag till detsamma.  
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Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Björn Erling (M), Per–Arne 

Öhman (M), Ulf Winberg (M), Carl–Johan Torstensson (M), Nils–Åke 

Mårheden (M), Tommy Rosenkvist (M), Bo Johnsson (M), Björn Hedö (M), 

Sjunne Green (Båp), Peter Björkman (Båp), Michael Rubbestad (SD), 

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

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

Fransson (SD) 

Nej-röst lämnas av: Per Widén (C), Helene Zeland Bodin (C), Fred Rydberg 

(KD), Marie Nordberg (MP), Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), 

Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Lars–Göran Bromander (S), 

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

Maria Annell (S), Owe Fröjd (Båp), Robin Jande (V), Antonio Lopez (S), 

Maria Kolak Lundeqvist (V) 

Gunilla Alm (L) och Kjell Dufvenberg (L) avstår 

Med 19 ja-röster, 18 nej-röster och 2 som avstår bifaller 

kommunfullmäktige tilläggsyrkandet.  

Beslutsgång 10 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 

tilläggsyrkandet att prövning och beräkning av försörjningsstöd inte ska 

göras mer generös än vad en restriktiv tolkning av gällande lagstiftning 

medger och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet. 

Omröstning begärs 

Omröstningsresultat 10 

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

tilläggsyrkandet, nej-röst för avslag till detsamma.  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Per–Arne Öhman (M), Ulf 

Winberg (M), Carl–Johan Torstensson (M), Nils–Åke Mårheden (M), 

Tommy Rosenkvist (M), Bo Johnsson (M), Björn Hedö (M), Owe Fröjd 

(Båp), Sjunne Green (Båp), Michael Rubbestad (SD), Anders Ekelöf (SD), 

Ann–Sofie Borg (SD), Thomas Moore (SD), Erik Nylén (SD), Carol 

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

Nej-röst lämnas av: Fred Rydberg (KD), Marie Nordberg (MP), Eva Staake 

(S), Sven–Olov Dväring (S), Robin Jande (V), Maria Kolak Lundeqvist (V) 

Björn Erling (M), Per Widén (C), Helene Zeland Bodin (C), Gunilla Alm 

(L), Kjell Dufvenberg (L), Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), 

Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Lars–Göran Bromander (S), 

Inger Wallin (S), Sven Erkert (S), Maria Annell (S), Peter Björkman (Båp), 

Antonio Lopez (S) avstår 
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Med 18 ja-röster, 6 nej-röster och 15 som avstår bifaller 

kommunfullmäktige tilläggsyrkandet.  

Beslutsgång 11 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 

tilläggsyrkandet att socialnämnden från resultatet tillförs 650.000 kronor 

för att anställa en fältassistent och finner att kommunfullmäktige avslår 

tilläggsyrkandet.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 

tilläggsyrkandet att Bålstapolarna åläggs krav om tydlig dokumentation 

över genomförd verksamhet samt hur tilldelade ekonomiska medel används 

och finner att kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 

tilläggsyrkandet att Barn och utbildningsnämnden ska för förskolelärare 

och barnskötare utreda möjligheten för ett kommunalt slopat karensavdrag, 

dvs. att kommunen fullt ut ersätter lönebortfall till följd av sjukdom och 

finner att yrkandet avslås. 

Omröstning begärs 

Omröstningsresultat 11 

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

tilläggsyrkandet och nej-röst för avslag till detsamma.  

Ja-röst lämnas av: Gunilla Alm (L), Agneta Hägglund (S), Werner Schubert 

(S), Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Lars–Göran Bromander (S), 

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

Maria Annell (S), Michael Rubbestad (SD), Anders Ekelöf (SD), Ann–Sofie 

Borg (SD), Thomas Moore (SD), Erik Nylén (SD), Carol Lundahl Moore 

(SD), Zinaida Belonoshko (SD), Tiina Fransson (SD), Antonio Lopez (S), 

Maria Kolak Lundeqvist (V) 

Nej-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Per–Arne Öhman (M), Nils–

Åke Mårheden (M), Tommy Rosenkvist (M), Bo Johnsson (M), Björn Hedö 

(M), Kjell Dufvenberg (L), Fred Rydberg (KD), Marie Nordberg (MP), 

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

Björn Erling (M), Ulf Winberg (M), Carl–Johan Torstensson (M), Per 

Widén (C), Helene Zeland Bodin (C) och Robin Jande (V) avstår 

Med 21 ja-röster, 12 nej-röster och 6 som avstår bifaller fullmäktige 

tilläggsyrkandet.  

Beslutsgång 12 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 

tilläggsyrkandet att barn och utbildningsnämnden får i uppdrag utreda 
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möjligheterna till att inrätta jourklasser för återkommande stökiga och 

farliga elever och finner att tilläggsyrkandet avslås. 

Omröstning begärs 

Omröstningsresultat 12 

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

tilläggsyrkandet och nej-röst för avslag till detsamma.  

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

Öhman (M), Ulf Winberg (M), Carl–Johan Torstensson (M), Nils–Åke 

Mårheden (M), Björn Hedö (M), Gunilla Alm (L), Kjell Dufvenberg (L), 

Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene Cranser (S), Inger 

Wallin (S), Sven Erkert (S), Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter 

Björkman (Båp), Michael Rubbestad (SD), Anders Ekelöf (SD), Ann–Sofie 

Borg (SD), Thomas Moore (SD), Erik Nylén (SD), Carol Lundahl Moore 

(SD), Zinaida Belonoshko (SD), Tiina Fransson (SD), Antonio Lopez (S) 

Nej-röst lämnas av: Bo Johnsson (M), Helene Zeland Bodin (C), Fred 

Rydberg (KD), Marie Nordberg (MP), Lars–Göran Bromander (S), Eva 

Staake (S), Sven–Olov Dväring (S), Maria Annell (S), Robin Jande (V), 

Maria Kolak Lundeqvist (V) 

Tommy Rosenkvist (M), Per Widén (C) och Fredrik Anderstedt (S) avstår.  

Med 26 ja-röster, 10 nej-röster och 3 som avstår bifaller 

kommunfullmäktige tilläggsyrkandet.  

Beslutsgång 13 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 

tilläggsyrkandet att elever som återkommande utsätter andra för hot och 

våld alltid ska omplaceras och finner att kommunfullmäktige bifaller 

tilläggsyrkandet. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 

tilläggsyrkandet att Håbo kommun ska vidta åtgärder och mer aktivt verka 

för öka andelen behöriga lärare i våra skolor och finner att 

kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 

tilläggsyrkandet att Barn och utbildningsnämnden ska utveckla samverkan 

med polis för att verka för en utökad närvaro och information i Håbo 

kommuns skolor och finner att kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 

tilläggsyrkandet att Barn och utbildningsnämnden uppdras att vid 

planeringen av förskolor alltid beakta samlokalisering av förskolor och 

bostäder för äldre och finner att kommunfullmäktige avslår 

tilläggsyrkandet. 
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Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 

tilläggsyrkandet att berörd förvaltning får i uppdrag att tillskriva 

kollektivtrafiknämnden på regionnivå önskemålet om en upprustning av 

våra skolvägar och finner att kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 

tilläggsyrkandet att 2 miljoner kronor av de avsatta medlen till Barn och 

utbildningsnämnden öronmärks för att dels öka bemanningen inom 

förskolan dels minska barngrupperna i förskolan och finner att 

kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 

tilläggsyrkandet att Barn och utbildningsnämnden utreder möjligheterna till 

att införa frivillig skoluniform i kommunens grundskolor och gymnasium 

samt aktivt uppmuntrar att dessa används och finner att 

kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 

tilläggsyrkandet att 1,5 miljoner kronor per år av de avsatta medlen till 

Barn och utbildningsnämnden öronmärks under åren 2020 - 2022 till 

elevhälsan för att genomföra ett test på lämplig kommunal grundskola där 

en skolsköterska, en skolkurator och en studie och yrkesvägledare (SYV) 

under denna tid är tillgängliga under heltid på den aktuella skolan samt att 

detta test årligen utvärderas utifrån aspekten nyttjandegrad, hur det 

avlastar övrig personal samt elevernas välmående och finner att 

kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet. 

Omröstning begärs 

Omröstningsresultat 13 

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

tilläggsyrkandet, nej-röst för avslag till detsamma.  

Ja-röst lämnas av: Gunilla Alm (L), Kjell Dufvenberg (L), Agneta Hägglund 

(S), Werner Schubert (S), Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Lars–

Göran Bromander (S), Inger Wallin (S), Sjunne Green (Båp), Peter 

Björkman (Båp), Michael Rubbestad (SD), Anders Ekelöf (SD), Ann–Sofie 

Borg (SD), Thomas Moore (SD), Erik Nylén (SD), Carol Lundahl Moore 

(SD), Zinaida Belonoshko (SD), Tiina Fransson (SD) 

Nej-röst lämnas av: Björn Erling (M), Carl–Johan Torstensson (M), Björn 

Hedö (M), Per Widén (C), Helene Zeland Bodin (C), Fred Rydberg (KD), 

Marie Nordberg (MP), Owe Fröjd (Båp), Robin Jande (V), Maria Kolak 

Lundeqvist (V) 

Liselotte Grahn Elg (M), Per–Arne Öhman (M), Ulf Winberg (M), Nils–

Åke Mårheden (M), Tommy Rosenkvist (M), Bo Johnsson (M), Sven Erkert 
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(S), Eva Staake (S), Sven–Olov Dväring (S), Maria Annell (S), Antonio 

Lopez (S) avstår 

Med 18 ja-röster, 10 nej-röster och 11 som avstår bifaller fullmäktige 

tilläggsyrkandet.  

Beslutsgång 14 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 

tilläggsyrkandet att anslaget tänkt till modersmålsverksamheten minskas 

med 3,85 miljoner kronor (50 %) till följd av att endast den verksamhet som 

är lagstadgas erbjuds men att medlen i övrigt kvarstår för Barn och 

utbildningsnämnden och finner att kommunfullmäktige avslår 

tilläggsyrkandet. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 

tilläggsyrkandet att kunskaper i svenska språket motsvarande fastställd EU-

standard C1 måste uppnås för att kunna erhålla anställning inom kommunal 

förskola och grundskola och finner att kommunfullmäktige avslår 

tilläggsyrkandet.  

Omröstning begärs 

Omröstningsresultat 14 

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

tilläggsyrkandet och nej-röst för avslag till detsamma.  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Per–Arne Öhman (M), Ulf 

Winberg (M), Nils–Åke Mårheden (M), Bo Johnsson (M), Owe Fröjd 

(Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman (Båp), Michael Rubbestad 

(SD), Anders Ekelöf (SD), Ann–Sofie Borg (SD), Thomas Moore (SD), 

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

Tiina Fransson (SD), Antonio Lopez (S) 

Nej-röst lämnas av: Gunilla Alm (L), Kjell Dufvenberg (L), Fred Rydberg 

(KD), Marie Nordberg (MP), Helene Cranser (S), Inger Wallin (S), Sven 

Erkert (S), Eva Staake (S), Sven–Olov Dväring (S), Maria Annell (S), Robin 

Jande (V), Maria Kolak Lundeqvist (V) 

Björn Erling (M), Carl–Johan Torstensson (M), Tommy Rosenkvist (M), 

Björn Hedö (M), Per Widén (C), Helene Zeland Bodin (C), Agneta 

Hägglund (S), Werner Schubert (S), Fredrik Anderstedt (S), Lars–Göran 

Bromander (S) avstår.  

Med 17 ja-röster, 12 nej-röster och 10 som avstår bifaller 

kommunfullmäktige tilläggsyrkandet.  

Beslutsgång 15  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 

tilläggsyrkandet att kunskaper i svenska språket motsvarande fastställd EU-
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standard C1 måste uppnås för att kunna erhålla anställning inom kommunal 

vård och omsorg och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet. 

Omröstning begärs 

Omröstningsresultat 15 

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

tilläggsyrkandet och nej-röst för avslag till detsamma.  

Ja-röst lämnas av: Ulf Winberg (M), Michael Rubbestad (SD), Anders 

Ekelöf (SD), Ann–Sofie Borg (SD), Thomas Moore (SD), Erik Nylén (SD), 

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

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

Öhman (M), Carl–Johan Torstensson (M), Nils–Åke Mårheden (M), Bo 

Johnsson (M), Björn Hedö (M), Per Widén (C), Gunilla Alm (L), Kjell 

Dufvenberg (L), Fred Rydberg (KD), Marie Nordberg (MP), Helene Cranser 

(S), Fredrik Anderstedt (S), Lars–Göran Bromander (S), Inger Wallin (S), 

Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Sven–Olov Dväring (S), Maria Annell (S), 

Owe Fröjd (Båp), Robin Jande (V), Maria Kolak Lundeqvist (V) 

Tommy Rosenkvist (M), Helene Zeland Bodin (C), Agneta Hägglund (S), 

Werner Schubert (S), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman (Båp), Antonio 

Lopez (S) avstår 

Med 9 ja-röster, 23 nej-röster och 7 som avstår avslår kommunfullmäktige 

tilläggsyrkandet.  

Beslutsgång 16 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 

tilläggsyrkandet att kunskaper i finska språket motsvarande fastställd EU-

standard C1 ses som meriterande vid anställning inom kommunal vård och 

omsorg och finner att kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 

tilläggsyrkandet att personal inom vård och omsorg som har direktkontakt 

med brukare aldrig arbetar ensamma oavsett tid på dygnet och finner att 

tilläggsyrkandet avslås. 

Omröstning begärs 

Omröstningsordning 16 

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

tilläggsyrkandet och nej-röst för avslag på detsamma.  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Ulf Winberg (M), Per Widén 

(C), Helene Zeland Bodin (C), Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), 

Helene Cranser (S), Lars–Göran Bromander (S), Inger Wallin (S), Sven 

Erkert (S), Eva Staake (S), Sven–Olov Dväring (S), Michael Rubbestad 
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(SD), Anders Ekelöf (SD), Ann–Sofie Borg (SD), Thomas Moore (SD), 

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

Tiina Fransson (SD), Antonio Lopez (S) 

Nej-röst lämnas av: Björn Erling (M), Per–Arne Öhman (M), Nils–Åke 

Mårheden (M), Tommy Rosenkvist (M), Björn Hedö (M), Gunilla Alm (L), 

Fred Rydberg (KD), Marie Nordberg (MP), Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green 

(Båp) 

Carl–Johan Torstensson (M), Bo Johnsson (M), Kjell Dufvenberg (L), 

Fredrik Anderstedt (S), Maria Annell (S), Peter Björkman (Båp), Robin 

Jande (V) och Maria Kolak Lundeqvist (V) avstår 

Med 21 ja-röster, 10 nej-röster och 8 som avstår bifaller 

kommunfullmäktige tilläggsyrkandet.  

Beslutsgång 17 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 

tilläggsyrkandet att förvaltningen intar ett ”djurperspektiv” i de fall man 

har att göra med brukare som har sällskapsdjur som är i behov av 

omplacering för att undvika avlivning och finner att kommunfullmäktige 

bifaller tilläggsyrkandet.   

Behandling av kommunstyrelsens förslag till beslut, punkt 2-9 

Ordförande finner att enbart kommunstyrelsens förslag till beslut föreligger 

avseende beslutspunkterna 2-9. Ordförande frågar om kommunfullmäktige 

bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut i dessa punkter och finner att så 

sker.  

Reservation 

Owe Fröjd (Båp), Peter Björkman (Båp), Robin Jande (V), Sjunne Green 

(Båp) reserverar sig.  

Protokollsanteckning 

Michael Rubbestads (SD) tilläggsyrkanden:  

1. Att Kommunstyrelsen uppdras etablera ett motsvarande 

”återvandrarcenter” med berörda nämnder för att aktivt stödja 

frivillig återvandring. 

2. Att kostnader, intäkter och ekonomiska konsekvenser för invandring 

till Håbo kommun årligen redovisas i ett så kallat ”mångkulturellt 

bokslut”. 

3. Att kommunal folkbokföring ses som meriterande i en kommunal 

anställningsprocess. 

4. Att anpassa tillhandahållandet av kostnadsfri tolkning till personer 

över 18 år endast i den utsträckning det uppenbart är en skyldighet 

för kommunen enligt lag. 
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5. Att utreda en självkostnadsprincip gällande tolkning för myndiga 

personer som lämnat etableringstiden. 

6. Att kommunens arvodesreglemente revideras på sådant vis att 

ersättning för förlorad arbetsinkomst inte kan erhållas i samband 

med justering av protokoll. 

7. Att i den kommande översynen av arvodesreglementet specifikt 

beakta en sänkning av årsarvodet för politiska råd. 

8. Att avbetalning av de kommunala skulderna ges en generellt högre 

prioritet samt att vinster från exempelvis markförsäljningar och 

andra engångsaffärer i möjligaste mån primärt skall användas till att 

betala av våra skulder, vid sidan av investeringar. 

9. Att tydliga rutiner för uppföljning och konsekvensanalys upprättas 

för alla kommunala projekt och förändringar av större natur. 

10. Att relevanta policys och dokument uppdateras på sådant vis att 

laktosfri mjölk ersätts med icke laktosfri standardmjölk i all 

kommunal verksamhet samt att laktosfri mjölk endast erbjuds där 

medicinska skäl föreligger och mot uppvisade av läkarintyg eller 

utdrag ur medicinsk journal där detta styrks. 

11. Att relevanta policys och dokument uppdateras på sådant vis att 

endast erbjuda specialkost där medicinska skäl föreligger och mot 

uppvisade av läkarintyg eller utdrag ur medicinsk journal där detta 

styrks.  

12. Att den procentuella avsättningen om 5 % av Håbohus bestånd till 

bostadssociala ändamål sänks till 4 %. 

13. Att relevanta policys och dokument uppdateras på sådant vis att 

nybyggnationer som utgångspunkt alltid skall ha så lågt våningsantal 

som det är möjligt. 

14. Att Håbo kommun uppdrar till berörd förvaltning att beställa en 

förnyad trafikanalys baserat på den planerade verksamheten i 

Björnbro och Logistik Bålsta. 

15. Att Håbo kommun uppdrar till berörd förvaltning att genomföra en 

utredning i vilken utsträckning kommunens VA-anläggning är 

tillräcklig baserat på den planerade verksamheten i Björnbro och 

Logistik Bålsta samt kommunens ambitioner i Vision 2030. 

16. Att Håbo kommun uppdrar till berörd förvaltning att genomföra en 

utredning i vilken utsträckning kommunens elförsörjning är 

tillräcklig baserat på den planerade verksamheten i Björnbro och 

Logistik Bålsta samt kommunens ambitioner i Vision 2030. 

17. Att fullmäktige fattar ett intentionsbeslut att området kring Björnbro 

och Logistik Bålsta inte skall växa större än de nuvarande planerade 

områdena 1-6. 

18. Att förvaltningen genomför en förnyad helhetsbedömning av de 

förväntade miljö och hälsoeffekterna för de kommunala planerna för 

ut och nybyggnation och övrig exploatering samt om dessa planer 

ligger i linje med Agenda 2030. 

19. Att alla beslut i ärenden som rör strandskydd alltid ska beslutas av 

fullmäktige. 
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20. Att kultur och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna 

till ett utökat naturskyddsområde i anslutning till Lillsjön. 

21. Att i de fall en gångväg finns i anslutning till en bilväg skall 

belysningsarmaturer i möjligaste mån vara av typen med två 

ljuskällor där den ena placeras över gångvägen och där placeras på 

en lägre höjd anpassad för gång och cykeltrafik. 

22. Att berörd förvaltning ges i uppdrag att göra en utredning om hur 

ytterligare belysning kan bidra till en ökad trygghet i kommunen. 

23. Att berörd förvaltning utreder möjligheten att placera ut 

övervakningskameror i utsatta områden i kommunen. 

24. Att kommunfinansierad kultur främst bör belysa den svenska 

kulturen och det historiska arvet. 

25. Att en miljon kronor av de avsatta medlen till nämnden öronmärks 

till motsvarande Sverigedemokraternas ”ungdomsmiljon” i 

föregående års budget. 

26. Att uttjänta lekparker ses över och rustas för det redan skedda 

generationsskiftet. 

27. Att kommunen utreder möjligheten att upprätta utomhus träffpunkter 

med tak för våra ungdomar liksom viloplats för våra äldre/gående på 

strategiskt utvalda platser i kommunen. 

28. Att samtliga asylsökande som antingen fyller 18 år, har fått sin ålder 

uppskriven, eller betraktas som myndig i normalfallet ska anvisas 

åter till Migrationsverket. 

29. Att det årligen upprättas ett socioekonomiskt bokslut för att utreda 

vilka grupper och vilka områden i kommunen som rent statistiskt är i 

behov av stöd och vilka insatser som behövs och behöver budgeteras 

för framöver. 

30. Att socialnämndens ekonomi uteslutande skall användas till att 

hjälpa kommunens invånare och ej till personer tillhörande 

exempelvis andra kommuner, landsting eller länder utöver de fall där 

lagen så kräver. 

31. Att prövning och beräkning av försörjningsstöd inte ska göras mer 

generös än vad en restriktiv tolkning av gällande lagstiftning 

medger. 

32. Att socialnämnden från resultatet tillförs 650.000 kronor för att 

anställa en fältassistent. 

33. Att Bålstapolarna åläggs krav om tydlig dokumentation över 

genomförd verksamhet samt hur tilldelade ekonomiska medel 

används. 

34. Att Barn och utbildningsnämnden ska för förskolelärare och 

barnskötare utreda möjligheten för ett kommunalt slopat 

karensavdrag, dvs. att kommunen fullt ut ersätter lönebortfall till 

följd av sjukdom. 

35. Att Barn och utbildningsnämnden får i uppdrag utreda möjligheterna 

till att inrätta jourklasser för återkommande stökiga och farliga 

elever.  
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36. Att elever som återkommande utsätter andra för hot och våld alltid 

ska omplaceras. 

37. Att Håbo kommun ska vidta åtgärder och mer aktivt verka för öka 

andelen behöriga lärare i våra skolor. 

38. Att Barn och utbildningsnämnden ska utveckla samverkan med polis 

för att verka för en utökad närvaro och information i Håbo kommuns 

skolor. 

39. Att Barn och utbildningsnämnden uppdras att vid planeringen av 

förskolor alltid beakta samlokalisering av förskolor och bostäder för 

äldre. 

40. Att berörd förvaltning får i uppdrag att tillskriva 

kollektivtrafiknämnden på regionnivå önskemålet om en upprustning 

av våra skolvägar. 

41. Att 2 miljoner kronor av de avsatta medlen till Barn och 

utbildningsnämnden öronmärks för att dels öka bemanningen inom 

förskolan dels minska barngrupperna i förskolan. 

42. Att Barn och utbildningsnämnden utreder möjligheterna till att 

införa frivillig skoluniform i kommunens grundskolor och 

gymnasium samt aktivt uppmuntrar att dessa används. 

43. Att 1,5 miljoner kronor per år av de avsatta medlen till Barn och 

utbildningsnämnden öronmärks under åren 2020 - 2022 till 

elevhälsan för att genomföra ett test på lämplig kommunal 

grundskola där en skolsköterska, en skolkurator och en studie och 

yrkesvägledare (SYV) under denna tid är tillgängliga under heltid på 

den aktuella skolan samt att detta test årligen utvärderas utifrån 

aspekten nyttjandegrad, hur det avlastar övrig personal samt 

elevernas välmående. 

44. Att anslaget tänkt till modersmålsverksamheten minskas med 3,85 

miljoner kronor (50 %) till följd av att endast den verksamhet som är 

lagstadgas erbjuds men att medlen i övrigt kvarstår för Barn och 

utbildningsnämnden. 

45. Att kunskaper i svenska språket motsvarande fastställd EU-standard 

C1 måste uppnås för att kunna erhålla anställning inom kommunal 

förskola och grundskola. 

46. Att kunskaper i svenska språket motsvarande fastställd EU-standard 

C1 måste uppnås för att kunna erhålla anställning inom kommunal 

vård och omsorg. 

47. Att kunskaper i finska språket motsvarande fastställd EU-standard 

C1 ses som meriterande vid anställning inom kommunal vård och 

omsorg. 

48. Att personal inom vård och omsorg som har direktkontakt med 

brukare aldrig arbetar ensamma oavsett tid på dygnet. 

49. Att förvaltningen intar ett ”djurperspektiv” i de fall man har att göra 

med brukare som har sällskapsdjur som är i behov av omplacering 

för att undvika avlivning. 
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Protokollsanteckning 2 

Justerare Helene Cranser lämnar en protokollsanteckning enligt bilaga 1.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Samtliga nämnder och styrelser 

Ekonomiavdelningen 

Revisionen 

Uppdragslista 
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§ 169 Dnr 2018/00470  

Svar på motion: Bättre skolmat, och serverad i en 
trevligare miljö 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till barn- och utbildningsnämnden att utreda 

införandet av frukost inför skoldagen.  

Sammanfattning  

Owe Fröjd (Båp) föreslår i motionen ”Bättre skolmat och serverad i en 

trevligare miljö” att kommunfullmäktige ska genomföra en satsning på 

bättre skolmat och bättre skolmatsmiljö inom hela skolan under nästa 

mandatperiod, detta i syfte att få en bättre skola och ett bättre näringsintag 

för bättre studieresultat. Vidare föreslås att utreda införandet av frukost inför 

skoldagen.  

Kommunfullmäktige antog 2019-09-30 § 130 en policy för mat och 

måltider. Måltidspolicyn ska fungera som ett stöd för att kvalitetssäkra 

måltidsverksamheten och vara ett styrande dokument i det dagliga arbetet. 

Kvaliteten på maten och måltidsupplevelsen beskrivs som viktiga delar i 

policyn. 

 

Maten som serveras ska stimulera alla sinnen samt vara vällagad, 

näringsriktig, välsmakande och säker. Måltiden ska förmedla matglädje, 

erbjuda variation och utformas utifrån varje målgrupps behov. 

Måltidssituationen ska arrangeras så att den ger ett positivt bidrag till 

gästens/individens fysiska och psykiska välbefinnande samt sociala 

samspel.  

Maten som serveras ska;  

- Förebygga kostrelaterade problem  

- Vara lagad från grunden i största möjliga utsträckning  

- Visa på olika matkulturer där svensk matkultur värnas  

- Tillagas i ändamålsenliga kök, så nära serveringen som möjligt  

- Vara av hög kvalité och i första hand baseras på svenska närproducerade 

råvaror och i möjligaste mån även ekologiska.  

 

Måltiden ska karakteriseras av;  

- Väl använda resurser  

- Samverkan, kunskap och engagemang  

- Ett hållbarhetsperspektiv med hänsyn till miljö, klimat och hälsa 

 

Måltidssituationen ska präglas av;  

- Delaktighet, respekt och ett trevligt bemötande  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40(73) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-12-09  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Enligt måltidspolicyn ska Håbo kommuns kommunala skolor arbeta med 

och genomföra aktiviteter för att uppnå de ovannämnda mål som tas upp i 

policyn.   

 

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. I 

yttrande 2018-10-31 § 108 framkommer att måltiden är en viktig del i 

lärandet men också en förutsättning för att eleverna ska få energi till 

kunskapsinhämtande och en god hälsa. För tillfället är flera av 

grundskolorna i Håbo kommun är under renovering och ombyggnad vilket 

kommer att stärka intentionen med en bra måltidsmiljö. 

Nämnden meddelar att i regel äter eleverna sin frukost hemma och för de 

som idag har behov av att äta frukost på skolan så finns redan den 

möjligheten på alla skolor i samband med fritidshemmets frukost.  

I och med antagandet av en måltidspolicy som medför ett arbete i motionens 

riktning föreslår kommunstyrelsens förvaltning att motionen bifalles. En 

utredning om införande av frukost inför skoldagen bör göras av barn- och 

utbildningsnämnden. Efter dialog med motionären kan utredningen 

fokuseras på om möjligheten till frukost kan tillgängliggöras för alla elever, 

vilket upplägg är då aktuellt, självkostnadspris, ekonomiska konsekvenser 

mm.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-11-25 § 267 

Protokollsutdrag KSAU 2019-11-11 § 210 

Tjänsteskrivelse 

Motion  

Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Barn- och utbildningsnämnden 

Kansli 

Kostchef 

Hemsida 

Uppdragslista 
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§ 170 Dnr 2019/00245  

Svar på motion: Fossilbränslefria transporter 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller delvis motionen med hänvisning till 

kommunstyrelsens beslut om att teckna hållbarhetslöften i enlighet med 

länsstyrelsens Färdplan för ett hållbart län.  

Sammanfattning  

Fredrik Anderstedt (S) har inkommit med en motion med förslag om att 

samtliga fordon som Håbo kommun införskaffar från 2020 ska vara 

fossilbränslefria. Detta med hänvisning till att kommunen har mål om att 

vara en fossilbränslefri kommun år 2030 samtidigt som andelen fossilfria 

fordon i kommunens organisation har minskat.  

Förvaltningen konstaterar inledningsvis att det finns behov av åtgärder på 

detta område. 

Vidare konstaterar förvaltningen att kommunstyrelsen den 16 september 

fattat beslut om att teckna hållbarhetslöften för minskad klimatpåverkan i 

enlighet med länsstyrelsens Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för 

minskad klimatpåverkan. En av de åtgärder som tecknats avser fossilfria 

fordon.  

Förvaltningen konstaterar avslutningsvis att motionens målsättning om att 

samtliga fordon som införskaffas ska vara fossilbränslefria år 2020 är 

eftersträvansvärd, men svår att uppnå, då det – trots utvecklingen med 

alltfler fossilbränslefria transporter – fortfarande finns specialfordon som 

inte ännu inte finns som elfordon och kommunen ännu saknar möjlighet att 

tanka biogas.  

Därför föreslår förvaltningen att motionen bifalls med ett tillägg att det 

handlar om fordon av personbilstyp samt lättare transportfordon, enligt 

följande:  

Samtliga fordon av personbilstyp samt lättare transportfordon som Håbo 

kommun införskaffar från 2020 ska vara fossilbränslefria. 

Fler aktiviteter i linje med fossilfria tjänstefordon kommer i och med 

tecknandet av hållbarhetslöftet att utföras under 2019-2022.  

Med hänvisning till det beslutade hållbarhetslöftet, vilket pekar i motionens 

viljeriktning, föreslås kommunfullmäktige bifalla motionen delvis.  
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-11-25 § 268 

Protokollsutdrag KSAU 2019-11-11 § 211 

Tjänsteskrivelse 

Motion: Fossilbränslefria transporter 

Beslut om hållbarhetslöfte 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

______________ 

Beslutet skickas till: 

Motionären 

Kommundirektör, för verkställighet 

Samtliga nämnder, för kännedom 

Plan- och exploateringsavdelningen, för kännedom 

Hemsida 

Uppdragslista 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 43(73) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-12-09  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 171 Dnr 2019/00250  

Svar på motion: Skapande av ett innovationscenter för 
miljöföretag 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till 

förvaltningens bedömning.   

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda skapandet 

av ett innovationscenter i enlighet med motionens förslag. Utredningen ska 

återrapporteras till kommunfullmäktige senast i juni 2020.  

Sammanfattning  

Owe Fröjd (Båp) har lämnat in en motion med förslag om skapande av ett 

innovationscenter för miljöföretag. I motionen föreslås att fullmäktige ska 

besluta att utreda om detta är möjligt samt att om utredningen visar att så är 

möjligt genomföra detta tillsammans med Håbo Marknads AB.  

Förvaltningen ser positivt på idén och konstaterar att det givetvis finns en 

hel del som behöver utredas innan man kan avgöra om det går att etablera 

ett innovationscenter i kommunen eller ej. Motionen föreslår ju också just 

att en utredning ska genomföras innan eventuella ytterligare åtgärder vidtas.  

En utredning av frågan kan självfallet göras. Förvaltningen föreslår därmed 

att motionen ska bifallas genom att kommunfullmäktige ger 

kommunstyrelsen i uppdrag att utreda skapandet av ett innovationscenter för 

miljöföretag i enlighet med motionens förslag.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS § 269 

Protokollsutdrag KSAU 2019-11-11 § 212 

Tjänsteskrivelse 

Motion 2019-06-14 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Motionären, för kännedom 

Plan- och exploateringsavdelningen, för verkställighet 

Hemsida 

Uppdragslista 
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§ 172 Dnr 2019/00335  

Program för kommunens arbete med krisberedskap 
2019-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar Program för kommunens arbete med 

krisberedskap 2019-2022.  

Sammanfattning  

Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022 

mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) ska Håbo kommun ta fram ett 

styrdokument för sitt arbete med krisberedskap. 

Styrdokumentet ska antas i kommunfullmäktige senast den 31 december 

under den nya mandatperiodens första år och rapporteras till Länsstyrelsen i 

Uppsala län. 

Styrdokumentet benämns Program för kommunens arbete med 

krisberedskap 2019-2022 i enlighet med gällande riktlinjer för 

styrdokument.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-11-25 § 261 

Protokollsutdrag KSAU 2019-11-11 § 206 

Tjänsteskrivelse 

Program för kommunens arbete med krisberedskap 2019-2022, daterat 

2019-10-21 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Länsstyrelsen i Uppsala län 

Säkerhetssamordnaren 
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§ 173 Dnr 2019/00318  

Policy för synpunktshantering 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar Policy för synpunktshantering, att gälla från 

och med 2020-01-01.  

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare policy för synpunktshantering 

(KF 2010-06-14 § 54).  

Sammanfattning  

Som en följd av beslut i kommunfullmäktige 2017 (§ 149) om översyn av 

kommunens samtliga styrdokument samt ändrade rutiner för handläggning 

av synpunktshantering har policyn för synpunktshantering setts över och 

uppdaterats. 

Synpunktspolicyn beskriver kommunens förhållningssätt med en öppen och 

snabb medborgardialog som tillvaratar och bemöter synpunkter som ett led i 

ständiga förbättringar och kvalitetsarbetet. 

Utöver allmän översyn av innehållet, anpassningar till ny mall för 

styrdokument och borttagna anvisningar som idag återfinns 

rutinbeskrivningen är innebörden av policyn oförändrad jämfört med 

tidigare version.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-11-25 § 262 

Protokollsutdrag KSAU 2019-11-11 § 208 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till ny Policy för synpunktshantering 

Nu gällande Policy för synpunktshantering 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige, 2017-12-04 § 149 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Samtliga nämnder 

Kontaktcenter 

Kommundirektören, för kännedom 

Författningssamling 
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§ 174 Dnr 2019/00362  

Revidering av regler för föreningsbidrag 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar förslag på reviderade regler för 

föreningsbidrag med ändringen av sista meningen i punkt 9.4 enligt 

följande:  

"Nattvandringen sker på utvalda fredag och lördagskvällar samt på övriga 

utvalda kvällar och nätter och tider utifrån rådande behov." 

Reglerna gäller att från 2020-01-01  

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare regler för föreningsbidrag KS 

2016/00281 nr 88305. Reglerna upphör att gälla 2020-01-01. 

3. Kommunfullmäktige avslår kultur- och fritidsnämndens förslag om att 

framtida revideringar av föreningsbidragen beslutas av Kultur- och 

fritidsnämnden.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige antog nya regler för föreningsbidrag genom beslut 

2018-10-01 § 98. Kultur- och fritidsförvaltningen har under det knappa år 

som bidragsreglerna funnits upptäckt behov av revidering av reglerna. Syftet 

med revideringen är att underlätta för såväl bidragssökande som för 

bidragshandläggarna. De förändringar som föreslås i bidragsreglerna är dels 

en mer enhetlig struktur för samtliga bidragsformer med nya tydligare 

rubriker, dels tydligare ansökningsdatum och beräknad handläggningstid. 

Ansökningsdatum har anpassats för att korrelera med handläggnings- och 

utbetalningsprocessen. Uppdragsbidraget föreslås göras om för att stimulera 

nya aktiviteter och möjligheter för såväl föreningar som kommunen. 

Nuvarande regler för uppdragsbidraget upplevs som svårhanterliga och 

stämmer inte överens med det faktiska behovet. 

Ansökningsförfarandet är numera helt digitaliserat. Förvaltningen har under 

hösten 2019 även tagit fram digitala redovisningsblanketter för att säker-

ställa uppföljning av bidragen och att eventuellt outnyttjat bidrag betalas 

tillbaka till kommunen. 

Följande uppdateringar och förändringar finns i de föreslagna 

bidragsreglerna: 

• Digitalt ansöknings- och redovisningsförfarande  

• Tydliga ansökningsdatum och beräknad handläggningstid.  

• Nya regler för uppdragsbidrag  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 47(73) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-12-09  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

• Bättre handläggningsform som ger ökad möjlighet till uppföljning  

• Allmän uppdatering av språk och formuleringar och struktur.  

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår vidare att rätten att fatta beslut om 

framtida revideringar av regler för föreningsbidrag överförs till Kultur- och 

fritidsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-11-25 § 263 

Protokollsutdrag KSAU 2019-11-11 § 207 

Beslut KFN § 76 2019 

Tjänsteskrivelse Revidering av regler för föreningsbidrag, KFN 2019/00132 

nr 549, 2019-09-17 

Förslag till revidering av regler för föreningsbidrag, KFN 2019/00132 nr 

548  

Regler för föreningsbidrag antagna 2018-10-01 KS 2016/00281 nr 88305 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar att: Punkt 9.4, sista meningen, ändras till: 

Nattvandringen sker utvalda kvällar och nätter och vid tider utifrån rådande 

behov. 

Agneta Hägglund (S) yrkar att ändringen istället blir att nattvandringen sker 

på utvalda fredag och lördagskvällar samt på övriga utvalda kvällar och 

nätter och tider utifrån rådande behov.  

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) ändring av 

hans yrkande.  

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar först om förslaget till regler för 

föreningsbidrag antas med eller utan föreslagna ändringar och finner att 

reglerna antas med föreslagna ändringar.  

Därefter frågar ordförande om kommunfullmäktige upphäver tidigare regler 

för föreningsbidrag och finner att så sker.  

Avslutningsvis finner ordförande att det föreligger två förslag till beslut 

avseende beslutspunkt 3, kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut om 

att nämnden ska få ändra i reglerna för föreningsbidrag och 

kommunstyrelsens förslag om avslag till detta förslag. Ordförande frågar 

om kommunfullmäktige bifaller kultur- och fritidsnämndens förslag eller 

avslår detsamma och finner att kommunfullmäktige avslår kultur- och 

fritidsnämnens förslag avseende beslutspunkt 3.  

______________ 
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Beslutet skickas till: 

Kultur- och fritidsnämnden, för antagandedokument och publicering på 

hemsida 
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§ 175 Dnr 2019/00383  

Förbundsordning och reglementen, Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar, för Håbo kommuns del, förbundsordning för 

räddningstjänsten Enköping-Håbo.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att, för Håbo kommuns del, anta reglemente 

för direktionen Räddningstjänsten Enköping-Håbo och reglemente för 

revisorer i Räddningstjänsten Enköping-Håbo.  

Sammanfattning  

Håbo och Enköpings kommuner samarbetar sedan år 2008, via ett 

kommunalförbund, om gemensam räddningstjänst. Räddningstjänsten har 

nu tagit fram förslag till ny förbundsordning, samt förslag till nytt 

reglemente för direktionen Räddningstjänsten Enköping-Håbo och förslag 

till nytt reglemente för räddningstjänstens revisorer.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-11-25 § 264 

Protokollsutdrag KSAU 2019-11-11 § 209 

Tjänsteskrivelse 

Föreslagen förbundsordning och föreslagna reglementen 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Räddningstjänsten, Enköping-Håbo 
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§ 176 Dnr 2019/00363  

Nytt samverkansavtal och reglemente för 
gemensamma lönenämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Salems kommun ska från och med den 1 januari 2020 ingå i gemensam 

lönenämnd med Håbo kommun och Trosa kommun. 

2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till nytt samverkansavtal för den 

gemensamma lönenämnden.  

3. Kommunfullmäktige antar förslag till nytt reglemente för den 

gemensamma lönenämnden.  

4. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i 

respektive kommun fattar motsvarande beslut.  

Sammanfattning  

Håbo kommun och Trosa kommun har sedan den 1 oktober 2005 en 

gemensam lönenämnd. Håbo kommun är värdkommun och den 

gemensamma nämnden ingår i Håbo kommuns organisation.  

Lönenämnden har sedan lång tid tillbaka önskat att ytterligare kommun ska 

ansluta sig till befintligt samarbete. Detta för att den gemensamma 

löneadministrationen med fysisk placering och arbetsgivaransvar i Håbo 

kommun ska göras ytterligare effektiv och minska sårbarheten. Samtidigt 

önskas större volym för gemensamma framtida investeringar så att 

kommunerna kan upprätthålla en modern lönehantering. Frågan om utökad 

lönesamverkan har tidigare beslutats av fullmäktige, 2019-04-01, § 48.  

Från och med januari 2020 föreslås att Salems kommun ansluts till den 

gemensamma lönenämnden.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-11-25 § 265 

Protokollsutdrag POF 2019-11-12 § 45 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till nytt reglemente 

Förslag till nytt samverkansavtal 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Salems kommun 

Trosa kommun 

Gemensam lönenämnd   
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§ 177 Dnr 2019/00324  

Konsekvensanalys Håbo Marknad AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för remiss till tillväxtrådets 

ledamöter och till Håbo Företagarförening samt för att invänta resultatet från 

den utredning som en enig styrelse givit till t.f. VD angående synpunkter 

från ett antal "stora företag" i Håbo kommun och vad de anser sig behöva 

för sin utveckling/Vision inom näringslivet i Håbo.    

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till förvaltningen att ta fram en 

konsekvensanalys kring eventuellt nedläggande av Håbo Marknad AB. 

Förvaltningen har kompletterat sedan tidigare utförda utredningar (se 

bifogad utredning från PWC samt rapport från ÅF) med utredning från 

Christer Hjert, Kommun Akuten AB. 

Förvaltningen har framtagit ett exempel till verksamhetsplan för 

kommunens näringslivsarbete i förvaltningsform. 

Förvaltningen har även genomfört en mindre workshop med 

företagsrepresentanter från olika branscher inom kommunen 

Konsekvenser 

Praktiska konsekvenser av en nedläggning/likvidering av Håbo Marknad 

AB är: 

- Hyreskostnader avseende befintliga lokaler riskerar kvarstå under 

kvarvarande hyrestid som är 1,3 år. Ca 450tkr 

- Övertalighet avseende anställd personal. Tre anställda berörs i dagsläget. 

- Överföring av bolagets tillgångar, så som datorer och utrustning, till Håbo 

kommun     

- Näringslivsverksamheten organiseras av kommunförvaltningen framgent 

- Politisk styrning av näringslivsverksamheten måste skapas. Kan ske direkt 

via kommunstyrelsen eller genom utskott under Kommunstyrelsen. 

Tillhörande politiska beslut måste i sådant fall fattas. 

Risk för produktionsbortfall bedöms som liten, på grund av få 

upparbetade/pågående affärskontakter till följd av personalomsättning inom 

bolaget. 
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Risk för att nätverks- och samordningsarbete försenas bedöms som medel, 

på grund av att erforderliga politiska beslut måste tas innan arbete kan 

starta. 

Risk för dubbelarbete och fortsatt störning bedöms som stor, om 

verksamheten skulle fortsätta inom Marknadsbolaget utan tydlig styrning 

och samordning.  

Sammanfattningsvis kan näringslivsarbetet i Håbo kommun organiseras 

inom Kommunstyrelseförvaltningens organisation, vilket skulle underlätta 

styrning och ledning, samordning och exempelvis Lotsfunktionalitet.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-11-25 § 275 

Tjänsteskrivelse 

Utredning (Kommunakuten) 

Rapport från ÅF 

Utredning (PWC) 

Förslag, verksamhetsplan  

Näringsliv 

Workshop 2019-11-15 

Protokollsutdrag 2019-09-16 § 211 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) yrkar i första hand avslag, i andra hand återremiss 

med följande motivering: Remiss till tillväxtrådets ledamöter och till Håbo 

Företagarförening samt för att invänta resultatet från den utredning som en 

enig styrelse givit till t.f VD angående synpunkter från ett antal "stora 

företag" i Håbo kommun och vad de anser sig behöva för sin 

utveckling/Vision inom näringslivet i Håbo 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att ärendet återremitteras för att samråda med Håbo 

företagarförening.  

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om ärendet ska återremitteras i enlighet 

med Agneta Hägglunds (S) och Owe Fröjds (Båp) yrkanden eller behandlas 

idag och finner att ärendet ska behandlas idag. Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns - ja-röst för att 

behandla ärendet idag och nej-röst för att återremittera.  

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

Öhman (M), Ulf Winberg (M), Carl-Johan Torstensson (M), Nils-Åke 

Mårheden (M), Bo Johnson (M), Björn Hedö (M), Peter Kilger (M), Per 
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Widén (C), Helene Zeland Bodin (C), Lisbeth Bolin (C), Gunilla Alm (L), 

Kjell Dufvenberg (L), Fred Rydberg (KD), Robin Jande (V), Maria Kolak 

Lundeqvist (V), Michael Rubbestad (SD), Anders Ekelöf (SD), Ann-Sofie 

Borg (SD), Thomas Moore (SD), Erik Nylén (SD), Carol Lundahl Moore 

(SD), Tiina Fransson (SD), Zinaida Belonoshko (SD) 

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

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

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

(S), Shiva Samadi (S), Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter 

Björkman (Båp), Christian Nordberg (MP) 

Tommy Rosenkvist (M) avstår.  

Med 25 ja-röster och 15 nej-röster och en som avstår återremitterar 

kommunfullmäktige ärendet genom reglerna för minoritetsåterremiss.  

Protokollsanteckning 

Motivering till Owe Fröjds (Båp) yrkande: Under våren 2015 gjorde PwC 

en utredning kring bolaget och dess verksamhet. De föreslog att 

näringslivsverksamheten fortsatt kunde bedrivas i bolagsform under 

förutsättning att ägarstyrningen av bolaget avsevärt förbättrades. 

Trots förslaget kan vi konstatera att Alliansen och MP inte kunnat leva upp 

till en förbättrad ägarstyrning. 

Alliansen och MP har försökt med 5 ordförande på ungefär lika många år, 

och ingen av dessa har lyckats med denna uppgift. 

Att då lägga ner bolaget och tro att en omorganisation skulle öka 

kompetensen inom Alliansen, MP och SD och få till en bättre samordning 

mellan företagarna, politiken och kommunens tjänstemän, och samtidigt 

förbättra företagsklimatet, det tror vi inte ett dugg på! 

Och självklart skall en omorganisation även föregås av ett samråd med de 

största företagen, samt den seriösaste av de två stora företagarföreningarna, 

Håbo Företagare, och detta skall redovisas i beslutsunderlaget till KF, innan 

beslut 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommundirektör 

Uppdragslista 

Kommunstyrelsens kansli för remiss 
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§ 178 Dnr 2019/00288  

Revidering av ägardirektiv Håbo Marknad AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner revidering av ägardirektiv för Håbo 

Marknad AB enligt bilaga, ”Förslag till Ägardirektiv 2019”.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har att anta reviderade ägardirektiv för Håbo Marknad 

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.  

De förändringar i förslaget som gjorts samt alternativ till reviderat 

ägardirektiv, gentemot nu gällande ägardirektiv, specificeras i separat 

bilaga, ”Förändringar specificerade”. Föreslagna förändringar gäller punkt 

5, Bolagets Verksamhet. Här preciseras även alternativen A och B enligt 

nedan.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-11-25 § 276 

Tjänsteskrivelse Ägardirektiv 

Protokollsutdrag 2019-09-30 § 134 

Specificering förändringar ägardirektiv 

Ägardirektiv 2019 Håbo Marknads AB 

Ägardirektiv HMAB, antagna 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att ärendet återremitteras i avvaktan på 

konsekvensanalysen som återremitterats i föregående ärende (KF § 177 

2019).  

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

Beslutsgång 

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

behandlas idag och finner att ärendet ska behandlas idag. Omröstning 

begärs.   
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Omröstningsresultat 

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

ärendet idag och nej-röst för att återremittera.  

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

Öhman (M), Ulf Winberg (M), Carl-Johan Torstensson (M), Nils-Åke 

Mårheden (M), Bo Johnson (M), Björn Hedö (M), Peter Kilger (M), Per 

Widén (C), Helene Zeland Bodin (C), Lisbeth Bolin (C), Gunilla Alm (L), 

Kjell Dufvenberg (L), Fred Rydberg (KD), Michael Rubbestad (SD), 

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

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

(SD) 

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

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

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

(S), Antonio Lopez (S), Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter 

Björkman (Båp) 

Tommy Rosenkvist (M), Robin Jande (V), Maria Kolak Lundekvist (V) och 

Christian Nordberg (MP) avstår.  

Med 23 ja-röster, 14 nej-röster och 4 som avstår beslutar 

kommunfullmäktige att behandla ärendet idag. Minoritetsåterremiss kan, 

enligt kommunallagens regler för återremiss, inte tillämpas, då ärendet 

redan har varit återremitterat genom minoritetsåterremiss.  

Förslag till beslut på sammanträdet 2 

Agneta Hägglund (S) yrkar att ägardirektiven, alternativ A, ska bifallas.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) yrkande. 

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

(bifall till ägardirektiven, alternativ B).  

Beslutsgång 2 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

förslag till beslut eller Agneta Hägglunds (S) och Owe Fröjds (Båp) förslag 

till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

förslag till beslut.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Styrelse, Håbo Marknad AB 

VD, Håbo marknad AB 
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Kommundirektör 

Författningssamling 
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§ 179 Dnr 2015/00283  

Markförsäljning till Benders av kvarter 4 inom Logistik 
Bålsta 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner avtalet.  

Sammanfattning  

Benders är en av kommunens största arbetsgivare och genom denna 

markförsäljning möjliggörs deras expansion på orten. 

Kommunstyrelsen i Håbo kommun har 2015-11-23 beslutat att överlåta ett 

ca 10 ha stort område till Benders för att de ska kunna utveckla sin 

verksamhet i Bålsta. 

2016-08-11 träffades ett ramavtal inför tecknade av genomförandeavtal 

mellan Benders och Håbo kommun där markpriset bestämdes till 100 

kr/kvm. 

Genomförandeavtalet är framförhandlat med utifrån de ramar som 

kommunen i avtalet redan accepterat och därmed bundit sig vid.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-11-25 § 245 

Tjänsteskrivelse 

Genomförandeavtal med Benders för del av Logistik Bålsta kv 4  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar att kommunstyrelsens förslag ska avslås.  

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller eller 

avslår kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att 

kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen 
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§ 180 Dnr 2019/00126  

Exploatering, Björkvallen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen kan ingå följande 

genomförandeavtal mellan Håbo kommun och BoKlok Mark och 

Exploatering AB (556979-7516) med tillhörande avtal om överlåtelse av 

kommunalägd mark, se avtalsbilaga 3. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen kan ingå följande 

genomförandeavtal mellan Håbo kommun och Solfältet Fastighets AB 

(556705-5529) med tillhörande avtal om överlåtelse av kommunalägd mark, 

se avtalsbilaga 3, samt tillhörande överenskommelse om fastighetsreglering, 

se avtalsbilaga 4.  

Sammanfattning  

Syftet med de genomförandeavtal som har upprättats är att reglera och 

genomföra planerad utbyggnad av radhus och flerbostadshus i enlighet med 

framarbetat förslag till detaljplan för del av Bålsta 2:69 med flera, 

Björkvallen. 

Kommunen ska svara för en del av utbyggnaden av allmänna anläggningar 

inom planområdet. Exploatörerna kommer att stå för utbyggnaden av 

allmänna anläggningar inom exploateringsområdet. En enkel 

kostnadsuppskattning har gjorts. Kostnader bedöms uppgå till ca 29,7 mkr. 

Kommunens intäkter för markförsäljning till BoKlok Mark och 

Exploatering AB och Solfältet Fastighets AB uppgår till ca 11,3 mkr.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-11-25 § 254 

Protokollsutdrag KSAU 2019-11-11 § 202 

Tjänsteskrivelse 

Genomförandeavtal med tillhörande bilagor 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att kommunstyrelsens förslag till beslut ska avslås.  

Michael Rubbestad (SD) yrkar att kommunstyrelsens förslag till beslut ska 

avslås.  

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller eller 

avslår kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att 

kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 

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

kommunstyrelsens förslag och nej-röst för att avslå detsamma.  

Ja-röst lämnas av: Björn Erling (M), Per–Arne Öhman (M), Ulf Winberg 

(M), Carl–Johan Torstensson (M), Nils–Åke Mårheden (M), Bo Johnsson 

(M), Björn Hedö (M), Per Widén (C) 

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

Rydberg (KD), Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene Cranser 

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

Staake (S), Sven–Olov Dväring (S), Maria Annell (S), Peter Kilger (M), 

Lisbeth Bolin (C), Christian Nordberg (MP), Antonio Lopez (S), Shiva 

Samadi (S) 

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

(Båp), 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), Tiina Fransson (SD), 

Maria Kolak Lundeqvist (V) 

Liselotte Grahn Elg (M) och Tommy Rosenkvist (M) avstår 

Med 26 ja-röster, 13 nej-röster och 2 som avstår bifaller 

kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag till beslut.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen 

Teknisk förvaltningen 

Bygg- och miljöförvaltningen 
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§ 181 Dnr 2019/00378  

Exploateringsavtal tillhörande detaljplan för 
fastigheterna Bålsta 1:124 m.fl., Gästis 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska ingå exploateringsavtal 

avseende detaljplan för fastigheterna Bålsta 1:124 m.fl. (Gästis), enligt 

bilaga.  

Sammanfattning  

Sedan 2015 har kommunen tagit fram en ny detaljplan för Bålsta 1:124 m.fl. 

(Gästis). Detaljplanen föreslås i ett parallellt ärende för antagande av 

kommunfullmäktige. Detaljplanen syftar till att ändra dagens användning 

för hotellverksamhet till bostäder, samt att möjliggöra för nya bostadshus. 

För att genomföra detaljplanen kräver ett fåtal frågor reglering via separat 

avtal, detta exploateringsavtal. Avtalet reglerar främst att exploatören köper 

mark av kommunen för 230 000 kr och att det inrättas ett servitut för att 

säkerställa transporter genom området för avfall och kommunens 

vägunderhåll. Exploatören ska även stå för samtliga förrättningskostnader. 

Detaljplanen innehåller ingen allmän plats, och inga allmänna anläggningar 

ska byggas.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-12-09 § 288 

Protokollsutdrag KS 2019-11-25 § 250 

Protokollsutdrag KSAU 2019-11-11 § 197 

Tjänsteskrivelse 

Exploateringsavtal  

Bilaga 2 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen 
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§ 182 Dnr 2015/00228  

Antagande av detaljplan för Bålsta 1:124 m.fl., Gästis 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar Detaljplan för Bålsta 1:124 m.fl. Gästis enligt 

5 kap. 27§ Plan- och bygglagen (2010:900).  

Sammanfattning  

Förslag till detaljplan för Bålsta 1:124 m.fl., Gästis var ute för samråd under 

mars/april 2018 och för granskning januari/februari 2019. 

Under samråd och granskning har sju respektive elva yttranden inkommit. 

Synpunkterna berör främst typ och höjd av ny föreslagen bebyggelse, men 

även trafik och parkering. Synpunkterna har lett till ett fåtal mindre 

justeringar och förtydliganden av detaljplanen.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-12-09 § 289  

Protokollsutdrag KS 2019-11-25 § 249 

Protokollsutdrag KSAU 2019-11-11 § 198 

Tjänsteskrivelse 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Granskningsutlåtande 

Illustrationsplan 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen,  

Tekniska förvaltningen 
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§ 183 Dnr 2019/00410  

Entledigande från uppdrag som ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden samt fyllnadsval  

Kommunfullmäktiges beslut 

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

ledamot i kultur- och fritidsnämnden.  

2. Kommunfullmäktige utser Håkan Lejonqvist (M) till ny ledamot i kultur- 

och fritidsnämnden i Pirjo Thonfors (M) ställe.    

Sammanfattning  

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

kultur- och fritidsnämnden.     

Beslutsunderlag 

Avsägelse   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens ordförande Fred Rydberg (KD) lämnar valberedningens 

nominering vid sammanträdet.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Pirjo Thonfors (M) 

Vald 

Kultur- och fritidsnämnden 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Säkerhetssamordnare 
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§ 184 Dnr 2019/00404  

Fyllnadsval till post som ersättare i Håbohus AB 
styrelse samt post som ersättare i Mälardalsrådet, 
samt begäran om ny sammanräkning för att utse ny 
ledamot i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser Helene Zeland Bodin (C) till ny ersättare i 

Håbohus AB styrelse i Leif Zetterbergs (C) ställe.  

2. Kommunfullmäktige utser Lisbeth Bolin (C) till ny ersättare i 

Mälardalsrådet i Leif Zetterbergs (C) ställe. 

3. Kommunfullmäktige hemställer hos länsstyrelsen om ny sammanräkning 

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

kommunfullmäktige i Leif Zetterbergs (C) ställe.    

Sammanfattning  

Leif Zetterberg (C) har avlidit. Fyllnadsval till posterna som ersättare i 

Håbohus AB styreslse och ersättare i Mälardalsrådet behöver förrättas. 

Likaså behöver Länsstyrelsen göra en ny sammanräkning utifrån 2018 års 

allmänna val för att utse en ny ledamot i kommunfullmäktige i Leif 

Zetterbergs (C) ställe.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens ordförande Fred Rydberg (KD) lämnar valberedningens 

nominering vid sammanträdet.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Valda 

Håbohus 

Mälardalsrådet 

Länsstyrelsen 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Säkerhetssamordnare 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 64(73) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-12-09  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 185 Dnr 2019/00390  

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

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Jan Norgren (C) från uppdrag som 

Ledamot i Håbo Marknads AB styrelse.  

2. Kommunfullmäktige utser Christer Staaf (C) till ny ledamot i Håbo 

Marknads AB styrelse i Jan Norgrens (C) ställe.    

Sammanfattning  

Jan Norgren (C) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i Håbo 

Marknads AB styrelse.     

Beslutsunderlag 

Avsägelse   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens ordförande Fred Rydberg (KD) lämnar valberedningens 

nominering vid sammanträdet.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Jan Norgren (C) 

Vald 

Håbo Marknads AB 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Säkerhetssamordnare 
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§ 186 Dnr 2019/00425  

Entledigande från uppdrag som ledamot i 
kommunstyrelsen, och därmed förenat uppdrag som 
ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott, samt 
fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Marie Nordberg (MP) från uppdrag som 

ledamot i kommunstyrelsen och därmed förenat uppdrag som ersättare i 

kommunstyrelsens arbetsutskott från och med 2020-01-31.  

2. Kommunfullmäktige utser Christian Nordberg (MP) till ny ledamot i 

kommunstyrelsen i Marie Nordbergs (MP) ställe från och med 2020-01-31. 

3. Kommunfullmäktige uppmanar kommunstyrelsen att snarast förrätta 

fyllnadsval för att utse en ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott i Marie 

Nordbergs (MP) ställe.      

Sammanfattning  

Marie Nordberg (MP) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i 

kommunstyrelsen och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott från och 

med 2020-01-31.     

Beslutsunderlag 

Avsägelse   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens ordförande Fred Rydberg (KD) lämnar valberedningens 

nominering vid sammanträdet.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Marie Nordberg (MP) 

Vald 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Säkerhetssamordnare 

Kommunstyrelsen 
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§ 187 Dnr 2019/00346  

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
angående trädfällning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen anses besvarad.  

Sammanfattning  

Werner Schubert (S) ställer en interpellation till kommunstyrelsens 

ordförande Liselotte Grahn Elg (M) om behandlingen av ett ärende 

avseende trädfällning. Interpellationen ställdes vid föregående sammanträde 

och besvaras vid dagens sammanträde.  

Beslutsunderlag 

Interpellation 

Interpellationssvar 

______________ 
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§ 188 Dnr 2019/00433  

Motion, Extraval 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning  

Owe Fröjd (Båp) har inkommit med en motion om att utlysa extraval till 

kommunfullmäktige i Håbo kommun.  

Beslutsunderlag 

Motion 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 

Hemsida 

Uppdragslista 
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§ 189 Dnr 2019/00435  

Entledigande från uppdrag som 2:e vice ordförande i 
kommunfullmäktige samt fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Owe Fröjd (Båp) från uppdrag som 2:e 

vice ordförande i kommunfullmäktige.  

2. Kommunfullmäktige utser Michael Rubbestad (SD) till ny 2:e vice 

ordförande i kommunfullmäktige i Owe Fröjds (Båp) ställe.    

Sammanfattning  

Owe Fröjd (Båp) har begärt entledigande från uppdraget som 2:e vice 

ordförande i kommunfullmäktige.     

Beslutsunderlag 

Avsägelse   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fred Rydberg (KD) presenterar valberedningens nominering, Lars-Göran 

Bromander (S), till posten som 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige 

Thomas Moore (SD) nominerar Michael Rubbestad (SD) till posten som 2:e 

vice ordförande i kommunfullmäktige.  

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige utser Lars-

Göran Bromander (S) eller Michael Rubbestad (SD) till 2:e vice ordförande 

i kommunfullmäktige och finner att kommunfullmäktige utser Michael 

Rubbestad (SD) till 2:e vice ordförande.  

Omröstning begärs. 

Omröstningsresultat 

Sluten omröstning genomförs genom att samtliga tjänstgörande tilldelas en 

röstsedel och kallas för att en och en avge sin röst i valurnan. Ordförande 

och justerarna kontrollerar förfarandet och räknar samman rösterna.  

Den slutna omröstningen utfaller med 22 röster för Michael Rubbestad 

(SD), 17 röster för Lars-Göran Bromander (S) och 2 blanka röster. Därmed 

utser kommunfullmäktige Michael Rubbestad (SD) till 2:e vice ordförande i 

kommunfullmäktige.   
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Reservation 

Robin Jande (V) reserverar sig mot beslutet.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Owe Fröjd (Båp) 

Vald 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Säkerhetssamordnare 
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§ 190 Dnr 2019/00436  

Motion - Levandegör Håbo kommuns historia och 
kulturarv med hjälp av QR-koder 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för 

beredning.  

Sammanfattning  

Anders Ekelöv (SD) och Tiina Fransson (SD) har lämnat in en motion om 

att Håbo kommun ska utreda möjligheterna till att införa ett system med 

skyltar med QR-koder på lämpliga platser i kommunen i syfte att lyfta fram 

kommunens kulturarv och historia.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 

Uppdragslista 

Hemsida 
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§ 191 Dnr 2019/00437  

Interpellation till barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Carl-Johan Torstensson (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.  

Sammanfattning  

Michael Rubbestad (SD) ställer en interpellation till barn- och 

utbildningsnämndens ordförande Carl-Johan Torstensson (M) angående att 

åstadkomma en fungerande skolgång för barn med speciella behov av stöd. 

Interpellationen ställs vid dagens sammanträde och besvaras vid kommande 

sammanträde.  

______________ 
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§ 192 Dnr 2019/00438  

Motion - utdrag ur belastningsregistret vid anställning 
inom vård och omsorg 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till vård- och omsorgsnämnden 

för beredning.  

Sammanfattning  

Ann-Sofi Borg (SD) lämnar en motion om krav på utdrag ur 

belastningsregistret för personer som anställs inom vård och omsorg.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 

Vård- och omsorgsnämnden 

Hemsida 

Uppdragslista 
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§ 193   

Svar på frågor  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar informationen.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens ordförande Liselotte Grahn Elg (M) besvarar frågor som 

Agneta Hägglund (S) har ställt i samband med tidigare 

kommunfullmäktigesammanträden. Frågorna rör bland annat hur 

kommunen ska bli en attraktiv arbetsgivare och besparingar avseende 

konsultkostnader. Även Per-Arne Öhman (M) och Carl-Johan Torstensson 

(M) besvarar tidigare ställda frågor i förhållande till vård- och 

omsorgsnämndens respektive barn- och utbildningsnämndens verksamheter 

och budget.  

______________ 

 
 
 

 



Protokollsbilaga 1, 
Kommunfullmäktige 

2019-12-09 § 168 

Socialdemokraterna i Håbo 

  

Protokollsanteckning till §168, Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-12-09 

   

Åsidosättande av demokratiska spelregler 

I samband med behandlingen av budget för 2020, lämnade Mikael Rubbestad (SD) fram sam-

manlagt 51 separata yrkanden som han ville skulle behandlas separat, varje punkt för sig. För-

slagen var inte presenterade eller kända av oss sedan tidigare. De har inte presenterats för eller 

diskuterats i samband med Kommunstyrelsens sammanträde då budgeten bereddes. Och inte 

heller under mellantiden har förslagen presenterats.  

  

Ett antal av förslagen innebär eller kan innebära kostnadsökningar för kommunen och är alltså 

budgetpåverkande. Trots detta åtföljs förslagen inte av en tydlig finansiering. Istället verkar 

inställningen vara att ”det får bli som det blir”. Vissa av förslagen innebär ett breddat/utökat 

uppdrag för berörd nämnd och att man ska omfördela ekonomiska resurser till detta, men för-

slagen innebär inte att man minskar uppdrag på annat håll eller talar om från vilken del av 

budgeten medel ska tas.  

  

Detta handlar inte om ändringsförslag eller smärre justeringar. Istället är det helt nya förslag 

som väcks och som borde ha beretts av förvaltning och nämnd innan de kan behandlas av 

Kommunfullmäktige.  

  

Förutom att förslagen inte var kända sedan tidigare och således än mindre beredda i vanlig 

ordning på det sätt som kommunallagen föreskriver, delades de heller inte ut till ledamöterna i 

salen. Därför var det egentligen omöjligt för ledamöterna att sätta sig in i frågorna, göra sak-

liga bedömningar kring vilka effekter de kan få, se vilka ekonomiska effekter det får på bud-

geten osv.  

  

Därför borde rimligen ett presidium inte ha ställt proposition på icke beredda, ofinansierade 

förslag. Istället borde frågorna ha hänskjutits till senare tillfälle så att man kan upprätthålla 

grundläggande demokratiska principer. Men också för att den politiska organisationen ska 

kunna ta ett samlat ansvar för verksamhet och ekonomi. Så kan inte sägas vara fallet vid detta 

tillfälle.  

  

Det är möjligt att den styrande alliansen har haft kännedom om dessa förslag inför samman-

trädet och därmed möjlighet att diskutera och ta ställning. I så fall är det än mer anmärknings-

värt att information om detta har undanhållits oppositionen. Och även om det är så, har man 

fortfarande missat beredningstvånget och medvetet frånsagt sig möjligheten att ta ett samlat 

ekonomiskt ansvar för skattebetalarnas pengar.  

  

Vi vill tydligt markera mot det sätt som detta ärende hanterades på och utgår från att det inte 

kommer att inträffa igen.  
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