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§ 129

Dnr 2022/01449

Mötets öppnande
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige utser Fred Rydberg (KD) och Helene Cranser (S) till
justerare av dagens protokoll.
2. Kommunfullmäktige fastställer dagordningen med nedanstående tillägg
och konstaterar att kungörelse skett i laga ordning.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige låter kontrollera närvaro och utser två justerare att
jämte ordförande justera protokollet. Dagordningen fastställs med
nedanstående tillägg:
Rättelse av föregående protokoll.
Entledigande som gruppledare för Vänsterpartiet samt fyllnadsval.
Entledigande som oppositionsråd samt fyllnadsval.
Anmälan av motion: Subventionerade resor för pensionärer under lågtrafik.
Beslutsunderlag
Föreliggande dagordning.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till
beslut och finner att så är fallet.
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§ 130

Dnr 2022/01565

Rättelse av föregående protokoll
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att rättelse av Kommunfullmäktiges
konstituerande protokoll 2022-10-24 § 125 ska ske genom att det noteras att
Kommunfullmäktige utser Per Widen till ersättare för Centerpartiet i
valberedningen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att rättelse av Kommunfullmäktiges
konstituerande protokoll 2022-10-24 § 125 ska ske genom att det noteras att
Kommunfullmäktige utser Torgny Ericsson till ledamot för Miljöpartiet i
valberedningen.
3. Kommunfullmäktige beslutar att rättelse av Kommunfullmäktiges
konstituerande protokoll 2022-10-24 § 127 ska ske genom att det noteras att
Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ledamöter, kommunstyrelsens
ersättare, kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens vice
ordförande.
Sammanfattning
Vid Kommunfullmäktiges konstituerande sammanträde 2022-10-24 § 125
valdes Per Widen till ersättare för Centerpartiet i valberedningen samt
Torgny Ericson som ledamot för Miljöpartiet i valberedningen. I protokollet
noterades felaktiga namn.
Vid Kommunfullmäktiges konstituerande sammanträde 2022-10-24 § 127
utsåg Kommunfullmäktige kommunstyrelsens ersättare, ledamöter,
ordförande samt vice ordförande. I protokollet noterades felaktigt att
Kommunstyrelsen utsåg dessa.
Beslutsunderlag
– Protokollsutdrag KF 2022-10-24 §125
- Protokollsutdrag KF 2022-10-24 § 127
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till
beslut och finner att så är fallet.
______________
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Beslutet skickas till:

Valda
Förtroendemannaregister
Löneavdelningen
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§ 131

Dnr 2022/01460

Anmälan av medborgarförslag: aktivitetscoach på
äldreboenden och LLS-boenden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till Vårdoch omsorgsnämnden för beredning och beslut.
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att
kommunen anställer två aktivitetscoacher för att aktivera brukare på
äldreboenden och LSS-boenden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Förslag till beslut på sammanträdet
Christian Nordberg (M) yrkar att medborgarförslaget lämnas till Vård- och
omsorgsnämnden för beredning och beslut.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Christian
Nordbergs (M) förslag till beslut och finner att så är fallet.

______________
Beslutet skickas till:

Vård- och omsorgsnämnden
Hemsida
Uppdragslista
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§ 132

Dnr 2022/01526

Anmälan av medborgarförslag: namnbyte på
äldreboende
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår ett
namnbyte på äldreboende.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till
beslut och finner att så är fallet.

______________
Beslutet skickas till:

Kansliavdelningen, Kommunledningsförvaltningen
Hemsida
Uppdragslista
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§ 133

Dnr 2022/01528

Anmälan av medborgarförslag: förbättring av
gästbrygga i Aronsborgsviken
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att bygga
en större och längre gästbrygga i Aronsborgsviken.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till
beslut och finner att så är fallet.

______________
Beslutet skickas till:

Kansliavdelningen, Kommunledningsförvaltningen
Hemsida
Uppdragslista
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§ 134

Dnr 2022/01529

Anmälan av medborgarförslag: återanvänd energi från
ishallen till simhallen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att
kommunen ska utreda om det går att återanvända energi från ishallen till
simhallen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till
beslut och finner att så är fallet.

______________
Beslutet skickas till:

Kansliavdelningen, Kommunledningsförvaltningen
Hemsida
Uppdragslista
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§ 135

Dnr 2020/00341

Medborgarförslag: Europarådets resolution 1815
angående de potentiella farorna med
elektromagnetiska fält och dess effekt på miljön
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit gällande Europarådets resolution 1815
gällande potentiella faror med elektromagnetiska fält. Motionen har ställt ett
flertal förslag och förslaget har remitterats till samtliga nämnder och
förvaltningar. Med hänvisning till nämnderna och förvaltningarnas
yttranden föreslår förvaltningen att medborgarförslaget ska avslås.
Beslutsunderlag
– Medborgarförslag
– Yttrande från kultur- och fritidsförvaltningen
– Beslut från barn- och utbildningsnämnden § 51
– Beslut från socialnämnden § 25
– Yttrande från socialnämnden
Yttrande från bygg- och miljöförvaltningen
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till
beslut och finner att så är fallet.
______________
Beslutet skickas till:

Förslagsställaren
Samtliga nämnder
Hemsida
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§ 136

Dnr 2022/00295

Medborgarförslag: anlägg en åretruntbrygga för
vinterbad vid Kalmarsand
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till förvaltningen för att
undersöka annan plats för åretruntbrygga.
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att en
åretruntbrygga för vinterbad byggs vid Kalmarsand. Förslaget remitterades
till kultur- och fritidsnämnden vilka ställer sig positiva till förslaget i sig.
Marken närmast silon vid Kalmarsand, där en åretruntbrygga skulle kunna
placeras, ägs i dag av en privat aktör. Håbo kommuns planeringsavdelning
arbetar med en ny detaljplan och det finns förslag att kommunen blir ägare
av vattenområdet genom ett markbyte. Först om och när ett markbyte har
blivit genomfört kan en åretruntbrygga anläggas. Då förslaget idag inte kan
genomföras föreslår förvaltningen att medborgarförslaget ska avslås.
Beslutsunderlag
– Medborgarförslag 2022-02-23
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2022-06-14 §45
Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Söder Rytterholm (MP) yrkar att ärendet återremitteras för att
undersöka annan plats för en åretruntbrygga.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras i dag och
finner att ärendet ska återremitteras.

______________
Beslutet skickas till:

Kansliavdelningen, Kommunledningsförvaltningen
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§ 137

Dnr 2021/00278

Medborgarförslag: Deponi i Kivinge - gällande den
planerade verksamheten som är på samråd för
fastigheten Kivinge 4:16.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren menar att den
ansökan om deponi, bergtäkt och återvinningsverksamhet på fastigheten
Kivinge 4:16 som förbereds innebär en verksamhet som inte är lämplig att
förlägga i kommunen.
Kommunledningsförvaltingen konstaterar att det inte är aktuellt för byggoch miljönämnden att utreda medborgarförslagets punkter. Under samrådet
2021 inkom man med synpunkter och man räknar också med att få yttra sig
när en ansökan från ABT Bolagen AB inkommer till mark- och
miljödomstolen. Förvaltningen har utöver detta inget ytterligare att anföra
utan föreslår att medborgarförslaget ska anses besvarat.
Beslutsunderlag
– Medborgarförslag 2021-12-13 (med förtydligande)
Skrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-08-17
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till
beslut och finner att så är fallet.

______________
Beslutet skickas till:

Förslagsställaren
Samtliga nämnder
Hemsida
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§ 138

Dnr 2022/01557

Entledigande som gruppledare för Vänsterpartiet samt
fyllnadsval
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) från
uppdrag som gruppledare för Vänsterpartiet.
2. Kommunfullmäktige utser Robin Jande (V) ny gruppledare i Charlotta
Bjälkebring Carlssons (V) ställe.
Sammanfattning
Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) har begärt entledigande från uppdraget
som gruppledare för Vänsterpartiet.
Beslutsunderlag
Avsägelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Robin Jande (V) nominerar Robin Jande (V) till ny gruppledare för
Vänsterpartiet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till
beslut och finner att så är fallet.

______________
Beslutet skickas till:

Vald
Förtroendemannaregister
Löneavdelningen
Säkerhetschef
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§ 139

Dnr 2022/01556

Entledigande som oppositionsråd samt fyllnadsval
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Michael Rubbestad (SD) från uppdrag
som oppositionsråd.
2. Kommunfullmäktige utser Tommy Lövgren (SD) till nytt oppositionsråd i
Michael Rubbestads (SD) ställe.
Sammanfattning
Michael Rubbestad (SD) har begärt entledigande från uppdraget som
oppositionsråd.
Beslutsunderlag
Avsägelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Petri Piiroinen (SD) nominerar Tommy Lövgren (SD) till nytt
oppositionsråd.
Owe Fröjd (Båp) yrkar i punkt 1 att Kommunfullmäktige beviljar Michael
Rubbestad entledigande som oppositionsråd från 2022-11-07. Yrkar vidare i
punkt 2 att Kommunfullmäktige beslutar att platsen som oppositionsråd på
50 procent skall vara vakant tills nya råd utses för kommande mandatperiod
2023-2026 med tilläggsyrkande att om Kommunfullmäktige inte beslutar i
enlighet med Bålstapartiets yrkande i punkt 2 ska platsen tillsättas av
Susanna Kraftelid (HD).
Pyry Niemi (S) och Somir Sinha Ray (L) nominerar Owe Fröjd (Båp), då
tidigare föreslagen kandidat Susanna Kraftelid (HD) inte är valbar i enlighet
med ”Uppdragsbeskrivning för kommunalråd, oppositionsråd och
gruppledare”. KF 2019-02-25 § 16.
Beslutsgång
Sluten omröstning.
Ordföranden frågar om fullmäktige kan utse valda justerare till rösträknare
och finner att så är fallet.
Med 21 röster för Tommy Lövgren (SD) och 20 röster för Owe Fröjd (Båp)
finner ordföranden att Kommunfullmäktige har valt Tommy Lövgren (SD)
till nytt oppositionsråd.
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Reservation från Socialdemokraterna, Bålstapartiet, Miljöpartiet,
Liberalerna och Håbodemokraterna.
Omröstningsresultat
21 röster för Tommy Lövgren (SD) och 20 röster för Owe Fröjd (Båp).
Protokollsanteckning
”Reservation från Liberalerna på ärende 11. Liberalerna anser inte att SD är
ett oppositionsparti och vi vänder oss mot att alliansen som styrande parti
bestämmer positioner i oppositionen. Liberlaernas ledamot Somir Sinharay
nekades replik enligt paragraf 26 om fullmäktiges arbetsordning.
Vederbörande hade tidigare ordet i pågående diskussion.”
Liberalerna.

”HåboDemokraterna anser att det saknas tillräcklig grund för ett andra
oppositionsråd. Idag kan man dela in oppositionen i tre enheter. En
opposition ska kunna erbjuda ett politiskt alternativ, och vårat alternativ är
den opposition med det andra största alternativet. Därför reserverar vi oss
mot att rådsposten tillfaller det minsta oppositionella alternativet.”
Håbodemokraterna

______________
Beslutet skickas till:

Vald
Förtroendemannaregister
Löneavdelningen
Säkerhetschef

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

20(59)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-11-07
Kommunfullmäktige

§ 140

Dnr 2022/01470

Anmälan av motion: valstugor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Sammanfattning
Lars-Göran Bromander (S) har överlämnat en motion till fullmäktige.
Motionären föreslår att kommunen startar en utredning om det är
kommunen som ska tillhandahålla samt stå för kostnaden för valstugorna,
eller om det är partierna som ansvarar kostnaden.
Beslutsunderlag
Motion: Valstugor
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till
beslut och finner att så är fallet.

______________
Beslutet skickas till:

Kansliavdelningen, Kommunledningsförvaltningen
Hemsida
Uppdragslista

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING
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Sammanträdesdatum

2022-11-07
Kommunfullmäktige

§ 141

Dnr 2022/01566

Anmälan av motion: Subventionerade resor för
pensionärer under lågtrafik
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Sammanfattning
Lars-Göran Bromander (S) har överlämnat en motion till fullmäktige.
Motionären föreslår att Håbo kommun inleder avtalsförhandlingar med UL
om ett pensionärskort, som berättigar till subventionerade resor för
pensionärer skrivna i Uppsala på UL:s samtliga linjer under lågtrafik.
Beslutsunderlag
Motion Subventionerade resor för pensionärer under lågtrafik.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till
beslut och finner att så är fallet.

______________
Beslutet skickas till:

Kansliavdelningen, Kommunledningsförvaltningen
Hemsida
Uppdragslista

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige

§ 142

Dnr 2022/01076

Antagande reviderad naturvårdsplan
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar den reviderade versionen av Naturvårdsplan
för Håbo kommun.
2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare Naturvårdsplan för Håbo
kommun (KF 2011-02-28 § 16).
3. Kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag till förvaltningen att trycka
upp planen i fysisk form.
Sammanfattning
Håbo kommun har en naturvårdsplan som antogs av kommunfullmäktige
2011-02-28 vars syfte var att utgöra kommunens plan för bevarande och
utveckling av naturmiljövärdena i Håbo kommun. För att naturvårdsplanen
ska kunna fungera som ett tillförlitligt och aktuellt kunskapsunderlag finns
det ett behov av att den uppdateras regelbundet. Arbetet med att ta fram ett
förslag till en uppdaterad naturvårdsplan påbörjades 2019, och har pågått
parallellt med framtagningen av ny översiktsplan och grönstrukturprogram.
Syftet med uppdateringen har varit att Håbo kommun ska ha en aktuell
naturvårdsplan som fungerar som ett vägledande kunskapsunderlag i planoch lovgivningsärenden samt övriga beslut som kan påverka värdefulla
natur- och rekreationsmiljöer i kommunen. Det har även funnits ett behov i
att tydliggöra kommunens ansvar i naturvårdsarbetet där naturvårdsplanen
även ska utgöra vägledning för den långsiktiga skötseln av biologiskt
värdefulla naturområden som ägs av kommunen. Den reviderade
naturvårdsplanen beskriver i detalj 112 områden och dess värden, främst
utifrån naturvärden, samt ger förslag till skötsel.
Beslutsunderlag
Antagandehandling reviderad Naturvårdsplan för Håbo kommun.
Förslag till beslut på sammanträdet
Fred Rydberg (KD) och Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till förslag till
beslut.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till
beslut och finner att så är fallet.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING
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Protokollsanteckning
”Naturvårdsplanens värdeindelning i tre klasser har en färgskala som är
förvirrande för de flesta. Vi HåboDemokrater anser att en förändring från
nuvarande gul (klass 3), grön (klass 2), röd (klass 1) till grön (klass 3), gul
(klass 2), röd (klass 1) bör genomföras.”
Håbodemokraterna.

______________
Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Upplandsstiftelsen

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING
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Kommunfullmäktige

§ 143

Dnr 2022/00325

Ogiltigförklarande av avtal gällande Detaljplan för
Bålsta 1:124 m.fl.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att ogiltigförklara Avtal avseende
överenskommelse gällande Detaljplan för Bålsta 1:124 m.fl., Gästis, Bålsta
tecknat 2019-12-12 med Nibro Residences AB (org.nr 559027-9070).
Sammanfattning
I samband med antagandet av Detaljplan för Bålsta 1:124 m.fl., Gästis
tecknande kommunen och exploatören Nibro Residences AB (org.nr
559027-9070) ett avtal avseende överenskommelse gällande Detaljplan för
Bålsta 1:124 m.fl., Gästis, daterat 2019-12-12, i syfte att reglera
utformningskrav på ”Gästis” utöver vad som nämns i detaljplanen.
Avtalet är i strid med detaljplanen och föreslås därmed ogiltigförklaras.
Detta för att kommunen inte ska stå någon risk att ersättningsanspråk ställs
mot kommunen avseende den skada som kraven i avtalet medför i form av
värdeminskning på fastigheten Bålsta 1:124.
Kommunen har inget lagligt stöd att lägga olika kontroller av regleringar på
villkor i avtal på byggnadsnämnden. Antagen detaljplans villkor gäller.
Exploatören behöver förhålla sig till detaljplanen och kommunen kommer
ha svårt att utkräva vite enligt tilläggsavtalet genom en civilrättslig process.
Beslutsunderlag
– Avtal avseende Överenskommelse gällande Detaljplan för Bålsta 1:124
m.fl., Gästis, daterat 2019-12-12
Beslut om detaljplan för Bålsta 1:124 mfl Gästis, 2015/00228 KS § 289
Förslag till beslut på sammanträdet
Rasmus Kraftelid (HD) yrkar avslag till Kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Björn Erling (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt
Kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så är fallet.
Reservation från Håbodemokraterna.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING
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Protokollsanteckning
”HåboDemokraterna anser att, har man ingått ett avtal ska man arbeta för att
det som är skrivet ska genomföras, detta i synnerhet när det handlar om
kulturellt signifikanta byggnader som håboborna vill bevara.”
Håbodemokraterna

______________
Beslutet skickas till:

Nibro Residences AB
Bygglovsenheten
Projektenheten
Planeringsavdelningen

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING
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2022-11-07
Kommunfullmäktige

§ 144

Dnr 2020/00340

Återkoppling: utredning angående länsbyte från
Uppsala län till Stockholms län
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner utredningen med dok. nr. 107198.
Sammanfattning
Ett medborgarförslag inkom år 2019 med förslag om att en ny utredning
angående länsbyte från Uppsala län till Stockholms län ska genomföras.
Detta framför allt med hänvisning till kommunens läge med närhet till
Stockholm och pendlingen dit.
Beslutet att genomföra en ny utredning angående länsbyte fattades av
kommunfullmäktige 2019-11-04 och ärendet skickades till plan- och
exploateringsavdelningen (nuvarande planeringsavdelningen,
samhällsbyggnadsförvaltningen) för verkställighet, som nu återkommer med
en utredning i frågan.
En utredning i länsbytesfrågan genomfördes år 2008. Denna anses i många
aspekter fortfarande vara relevant och har legat till grund för den nya
utredning som nu presenteras, med skillnaden att utredningen nu har kortats
ner och uppdaterats med dagens underlag och statistik.
I den aktualiserade utredningen framkommer både för- och nackdelar med
ett länsbyte för Håbo kommun. Bland annat framkommer att ett länsbyte
torde innebära förbättrade pendlingsförhållanden mot och från
Stockholmsregionen. Vidare framkommer av utredningen att ett länsbyte ser
ut att innebära en ökning av regionsskatten, samt att ett länsbyte skulle
kräva stora resurser för att både möjliggöra och genomföra. Dessutom finns
tydliga risker med ett minskat inflytande i regionala frågor, samt hårdare
konkurrens om exempelvis medel i länsplanen för regional
transportinfrastruktur. Sammantaget anser förvaltningen att det i
utredningen inte framkommer tillräckligt med bärande skäl för att påbörja
ett arbete med ett länsbyte.
Beslutsunderlag
– Utredning om länstillhörighet 2022
– Utredning om länstillhörigheter enligt kommunstyrelsens beslut KS§62
2008-04-14
– Kommunfullmäktiges beslut, svar på medborgarförslag: byte av län § 149
Medborgarförslag, byte av län
JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING
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Förslag till beslut på sammanträdet
Per Widén (C) yrkar bifall till att godkänna utredningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bifalla att godkänna
utredningen och finner att så är fallet.

______________
Beslutet skickas till:

Planeringsavdelningen, för kännedom.
Förslagsställaren, för kännedom

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING
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§ 145

Dnr 2018/00043

Överlåtelse av exploateringsavtal för
detaljplaneområde Väppeby 7:18 m.fl. Exploateringsområde kvarter G och H i Håbo kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner att exploateringsavtalet för
detaljplaneområde Väppeby 7:18 mfl – Exploateringsområde kvarter G och
H med Bålsta Småstadsutveckling AB, 556964-0112 överlåts till Väppeby
Småstad 2 AB, 559213-5502. Befintliga säkerheter kvarstår.
2. Vid ett eventuellt senare utbyte av säkerhet ska en On demand
bankgaranti lämnas.
Sammanfattning
Kommunen har för genomförandet av detaljplan för Väppeby 7:18 mfl –
Exploateringsområde kvarter G och H, ingått exploateringsavtal med Bålsta
Småstadsutveckling AB, som planerar sälja sin fastighet Väppeby 7:20.
Exploateringsavtalet fortsätter att gälla vid en överlåtelse av fastigheten. För
att den nya ägaren ska ta över avtalet krävs kommunens skriftliga tillstånd.
Överlåtelsen planeras att ske i två steg. Som steg ett avser Bålsta
Småstadsutveckling att överlåta fastigheten Väppeby 7:20 till sitt
systerbolag Väppeby Småstad 2 AB under hösten. Väppeby Småstad 2 AB
kommer att ersätta Bålsta Småstadsutveckling AB som avtalspart i tecknat
exploateringsavtal. Befintlig säkerhet som Bålsta Småstadsutveckling AB
har ställt till kommunen i enlighet med exploateringsavtalet kvarstår under
steg ett.
Väppeby Småstad 2 AB kommer i steg två att teckna ett 4-årigt optionsavtal
med Livi Fastigheter AB som innebär att Livi Fastigheter AB kommer att
förvärva aktierna i Väppeby Småstad 2 AB. Livi Fastigheter AB kommer att
bebygga fastigheten innan optionen genomförs. Byggnationen planeras att
påbörjas under första halvan av 2023. Väppeby Småstad 2 AB kvarstår som
exploatör och avtalspart i exploateringsavtalet genom utbyggnaden. I
samband med Livi Fastigheters utbyggnad kommer kan en växling av
säkerhet att ske och en on demand bankgaranti kommer att ställas till
kommunen. Detta för att Livi Fastigheter ska kunna få ett byggnadskreditiv.
Med bankgarantin förbinder sig banken som borgensman till en
penningmässig ersättning för företagets räkning.
Livi Fastigheter AB (559207-3729) äger, förvaltar och utvecklar fastigheter.
De förvaltar ca 800st bostäder och har ca 500st bostäder på gång i pågående
projekt. Koncernen inriktar sig på samhällsfastigheter och bostäder i region
Stockholm, Mälardalen och i Östergötland. Företaget har hög rating och har
således hög kreditvärdighet.
JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING
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Tilläggsavtal rörande överlåtelseavtal av exploateringsavtalet har tecknats
mellan kommunen, Bålsta Småstadsutveckling AB och Väppeby Småstad 2
AB. Väppeby Småstad 2 AB övertar samtliga åtagande från Bålsta
Småstadsutveckling AB enligt avtalet och ersätter Bålsta
Småstadsutveckling AB som avtalspart i tecknat exploateringsavtal.
Beslutsunderlag
– Förslag till Tilläggsavtal rörande Överlåtelse av exploateringsavtal
gällande Detaljplaneområde Väppeby 7:18m fl – Exploateringsområde
kvarter G och H
– Exploateringsavtal för detaljplaneområde Väppeby 7:18 m.fl. –
Exploateringsområde kvarter G och H med Bålsta Småstadsutveckling AB,
556964-0112
Förslag till beslut på sammanträdet
Rasmus Kraftelid (HD) yrkar avslag på Kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Carl-Johan Torstensson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till
beslut i pt. 1 och finner att så är fallet.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till
beslut i pt. 2 och finner att så är fallet.
Reservation från Håbodemokraterna.
Protokollsanteckning
”Varje avtal träffas i förtroende. Bryter en part ett avtal, bryter denne också
ett förtroende. Förvaltningen hänvisar till flexibilitet ifall att en part inte vill
fullfölja avtalet, men avtal ska innehålla tydliga krav. Klarar man inte av att
nå upp till avtalet, ska man inte ingå avtal.”
Håbodemokraterna
______________
Beslutet skickas till:

Projektenheten
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UTDRAGSBESTYRKNING
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§ 146

Dnr 2022/01408

Omfördelning av investeringsmedel, från projekt 1331
till projekt 1397, för att kunna utföra GC Skokloster
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att, inom nämndens investeringsbudget,
omfördela 2 000 000 (två miljoner) kronor från projekt 1331 GC VilundaLastbergets vägskäl till projekt 1397 GC-väg Skokloster för att kunna
acceptera det mest fördelaktiga anbudet och utföra projektet.
Sammanfattning
I upphandlingen för utförandet av projekt 1397 GC-väg Skokloster ser
kommunen effekten av omvärldens prisökningar. Detta resulterar i att det
mest fördelaktiga anbudet ligger ovanför kvarvarande investeringsbudget
för projekt 1397 och förvaltningens förslag är att omfördela 2 000 000 (två
miljoner) kronor i investeringsmedel från projekt 1331 GC Vilunda –
Lastbergets vägskäl för att kunna anta anbudet samt täcka ytterligare
kostnader.
Omfördelningen bedöms inte ha några negativa konsekvenser för projekt
1331.
Beslutsunderlag
– Beslut-201800415-KS-§ 229
– Beslut-202000529-TN-§ 6
– Driftkostnader GC Skokloster exkl finansiella kostnader
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till
beslut och finner att så är fallet.

______________
Beslutet skickas till:

Gatu- och parkavdelningen
Planeringsavdelningen

JUSTERARE
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§ 147

Dnr 2022/01234

Delårsrapport augusti 2022 Kommunstyrelsens
verksamheter
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tilldelar valnämnden tilläggsbudget för år 2022,
motsvarande det generella statsbidraget för allmänna val 624 000 kronor.
Sammanfattning
Verksamheten
2021 präglades av den pågående pandemin med en avslutning av året med
intensiv smittspridning som medförde att kommunens centrala
krishanteringsorganisation återigen aktiverades. 2022 har präglats av
effekterna föranlett av kriget i Ukraina med en inflations- och räntechock
som kyler av global och svensk ekonomi. Därutöver kraftiga generella
prisökningar som inte bara svenska hushåll utan såväl företag som offentlig
sektor påverkas av. Framförallt handlar det om kraftig prisökning på
energikostnader, såväl uppvärmning som bränslepriser.
Sammantaget innebär detta att SKR prognostiserar att resultaten faller
kraftigt i den kommunala sektorn från höga 70 miljarder kronor ner till
nivån 0 mot negativt resultat för Sveriges kommuner perioden 2023-2025.
Kommunens demografiska utveckling ger vid handen att efterfrågan på
personal för att möta välfärdens behov ökar och är i sig ingen isolerad
händelseutveckling utan är generell vilket medför att konkurrensen om
tillgänglig arbetskraft ökar.
Vad ser kommunledningsförvaltningen för möjligheter utifrån
beskrivningen ovan:
* Fortsätta arbetet med "attraktiv arbetsgivare".
* Fortsatt strategiskt arbete med HR-frågorna och kompetensutveckling.
* Utveckla nya arbetssätt där bland annat samordningseffekter ger
stordriftsfördelar och synergier internt och med andra kommuner.
* Översyn av kommunens energiförbrukning kort- och långsiktigt.
Den globala utvecklingen påverkar kommunledningsförvaltningens
energikostnader som kraftigt överstiger budgeterad nivå. Därutöver har det
varit en sommar med yttre skadegörelse på fastigheter som är en utmaning
att hantera. Sammantaget kan konstateras att ett närmare samarbete mellan
förvaltningarna väsentligt ökar möjligheterna att lösa många utmaningar.
Måluppfyllelse
JUSTERARE
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Kommunfullmäktiges mål om att utveckla områden för bostäder,
arbetsplatser och service utifrån samhällets behov samt målet om att
utveckla mötesplatser som stärker Håbos attraktivitet, är helt uppfyllda.
Målet om att öka företagarnas nöjdhet med kommunens och bolagens
fysiska och digitala bemötande är delvis uppfyllt då visst arbete kvarstår.
Ekonomi
De skattefinansierade verksamheter som kommunstyrelsen ansvarar för,
inklusive övergripande verksamheter samt samhällsbyggnadsförvaltningen,
prognostiserar ett sammanlagt underskott till årets slut med 7,4 miljoner
kronor. Främst är det orsakat av att fastighetsavdelningen drabbats av ökade
energikostnader samt att planerat underhåll och skadegörelse ökar i kostnad:
* 5,0 miljoner kronor, ökade energikostnader.
* 2,0 miljoner konor, yttre skadegörelse.
* 0,4 miljoner kronor, övrigt.
Med anledning av ökade energikostnader 5,0 miljoner kronor följer nedan
en redovisning av vidtagna åtgärder samt förslag till åtgärder:
Pågående arbete:
* Säkerställer att ventilationen går när det är verksamhet i lokalerna.
* Byter till LED belysning vi större renoveringsinsatser, även vid mindre
insatser när det är praktiskt genomförbart.
* Håller koll på fjärrvärmen - rätt temperatur in och ut.
* Kontrollerar golvvärmeanläggningar.
Förslag:
* Se över temperaturen i vattnet i simhallen.
* Se över tiden för isläggning i ishallen.
* Projekt Solpaneler.
* Översyn av styr- och reglerteknik i samtliga fastigheter
Med anledning av fortsatt yttre skadegörelse, 2,0 miljoner kronor
* Samordnas i ett gemensamt projekt mellan förvaltningarna för en
beredskap inför sommaren 2023.
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Med anledning av posten Övrigt 0,4 miljoner kronor
* Avvakta med tillsättandet av vakanta tjänster.
VA-verksamheten
Prognostiseras med sämre resultat och behöver ta i anspråk 6,6 miljoner av
de 1,5 miljoner kronor som finns i VA-fonden. Fonden beräknas därmed
uppgå till -5,1 miljoner till årets slut, vilket måste återställas inom tre år.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens delårsrapport med samhällsbyggnadsförvaltningens
rapport i bilaga.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till
beslut och finner att så är fallet.

______________
Beslutet skickas till:

Kommundirektör
Samhällsbyggnadsförvaltningschef
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§ 148

Dnr 2022/01162

Delårsrapport augusti 2022
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att vidta åtgärder för att
minimera prognostiserade underskott till årets slut
2. Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgiften för Håbohus ska vara
0,3 procent för år 2022 enligt lagstiftningen om allmännyttan.
Sammanfattning
Kommunen har upprättat delårsrapport med bokslut per 31 augusti samt
prognos för utfallet av verksamheten och ekonomin till årets slut.
Prognos för årets ekonomiska resultat
Prognosen för årets resultat är 72,6 miljoner kronor. Budgeten anger ett
resultat med 20,0 miljoner kronor och prognosen är därmed 52,6 miljoner
kronor bättre än budget. Det positiva resultatet består av engångsintäkter
från reavinster och exploatering.
När engångsintäkter i form av realisationsvinster och intäkter från
exploatering 75,2 miljoner kronor räknas av, prognostiseras årets resultat till
ett underskott med 2,6 miljoner kronor. Det motsvarar -0,2 procent av
skatte- och statsbidragsintäkter.
Prognosen är därmed 22,6 miljoner kronor sämre än det budgeterade
överskottet med 20,0 miljoner kronor,
En väsentlig orsak till det förväntat negativa resultatet är att nämnderna
prognostiserar att överskrida budget med totalt 46,2 miljoner kronor.
Med anledning av världsläget finns det stor osäkerhet i prognosen, inte
minst vad gäller energipriser och räntekostnader för koncernens
skuldportfölj.
Investeringar
Årets investeringsbudget uppgår till 548,6 miljoner kronor exklusive
exploateringsinvesteringarna. Nämnderna prognostiserar att 446,6 miljoner
kronor kommer att investeras under året. Det förväntade överskottet 102,0
miljoner kronor, beräknas i huvudsak överföras till kommande år för
pågående investeringar. Orsaken är främst att investeringar är senarelagda i
tid.
Måluppfyllelse
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Kommunfullmäktiges mål om att utveckla områden för bostäder,
arbetsplatser och service utifrån samhällets behov samt målet om att
utveckla mötesplatser som stärker Håbos attraktivitet, är helt uppfyllda.
Målet om att öka företagarnas nöjdhet med kommunens och bolagens
fysiska och digitala bemötande är delvis uppfyllt då visst arbete kvarstår.
Ett av kommunens tre finansiella mål beräknas uppnås till årets slut:
Målet om överskott motsvarande 2 procent av skatte- och
statsbidragsintäkterna exklusive realisationsvinster och exploatering,
beräknas inte uppnås till årets slut om inte förbättring sker med 38,0
miljoner kronor. Prognosen visar att resultatet är ett underskott med 0,2
procent.
Målet om att överskott och intäkter i första hand ska användas till att minska
skuldsättningsgraden och eller finansiera investeringar riskeras att inte
uppfyllas.
Målet om att exploateringsverksamheten totalt sett ska ge överskott för
kommunen, beräknas uppfyllas för året eftersom ett överskott med 45,4
miljoner prognostiseras.
Beslutsunderlag
– Delårsrapport augusti 2022
– Bilaga Nämnder och bolags delårsrapporter
– Protokoll från nämnderna
Beslutsgång
Med anledning av beslut i § 147 utgår pt. 2 ur beslutet.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till
beslut och finner att så är fallet.
______________
Beslutet skickas till:

Kommundirektör
Ekonomichef
Revisionen
Samtliga nämnder (kommunfullmäktiges beslut)
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§ 149

Dnr 2022/01471

Skattesats 2023
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer den kommunala skattesatsen för år 2023 till
21,09 kronor
Sammanfattning
Enligt kommunstyrelsens fastställda tidplan lämnar kommunstyrelsen
förslag till budget för 2023 och plan 2024-2025 den 16 oktober och
fullmäktige beslutar om budgeten den 7 november.
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen före oktober månads utgång
föreslå skattesats för det kommande året.
Enligt kommunallagen ska, de år val till fullmäktige förrättas, budgeten
fastställas av det nyvalda fullmäktige. Om budgeten på grund av särskilda
skäl inte kan fastställas före november månads utgång, ska fullmäktige ändå
fastställa skattesatsen inom denna tid. Kommunstyrelsen ska i så fall föreslå
skattesats innan oktober månads utgång.
Budgeten ska därefter fastställas före december månads utgång. Fullmäktige
får då fastställa en annan skattesats än den som har beslutats tidigare.
Skattesatsen för år 2023 föreslås vara 21,09 kronor, vilket är oförändrat
jämfört med innevarande år.
Förslag till beslut på sammanträdet
Carl- Johan Torstensson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till
beslut och finner att så är fallet.

______________
Beslutet skickas till:

Ekonomichef
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§ 150

Dnr 2022/00533

Budget 2023, plan 2024-2025
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet.
Sammanfattning
Processen
Enligt kommunallagens kapitel 11 ska kommunfullmäktige varje år
fastställa budget för kommande år och en plan för de två följande åren.
Budgeten ska innehålla skattesats och anslagen för driftbudget och
investeringsbudget för verksamheten. Det ska framgå hur verksamheten ska
finansieras och finansiella mål för en god ekonomisk hushållning ska anges.
Budgeten ska även innehålla en plan för verksamheten och planen ska
innehålla mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen före oktober månads
utgång och fastställas i november. Om det finns särskilda skäl får
budgetförslaget upprättas i november månad och budgeten får fastställas i
december. Även om budgetförslaget inte upprättas förrän i november måste
dock skattesatsen för följande år föreslås redan i oktober. De år när val av
fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda
fullmäktige (KL 11:10)
Kommunstyrelsen antog i juni inriktningsramar för drift- och
investeringsbudget för nämnderna. På budgetdagen 20 september
presenterades aktuella ekonomiska förutsättningar samt nämndernas
yttrande angående budgetramarna.
Efter inriktningsramarnas antagande har vissa förändringar gjorts i
nämndernas driftbudgetramar vilket framgår i avsnitt 12.3.
Kommunstyrelsen antog Budget 2023, plan 2024-2025, den 24 oktober
2022 (KS§279), utifrån ett tjänstemannaförslag. Nu föreslås den ersättas
med en budget där Håboalliansen har lagt in sina prioriteringar i avsnitt 2.
Håboalliansen har också tagit fram fyra målområden med tillhörande
strategier på kommunfullmäktiges nivå.
Budget 2023
Budgeten innebär att årets resultat för 2023 uppgår till cirka 800 000 kronor
i överskott. Det utgör 0,1 procent av skatte- och statsbidragsintäkterna.
Totalt ökar nämndernas ramar med 77,2 miljoner kronor från år 2022 till
2023, en ökning med 5,7 procent.
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Den totala investeringsbudgeten för år 2023 är 491,1 miljoner kronor
exklusive exploateringsinvesteringar, varav 162,5 miljoner kronor avser
taxefinansierad verksamhet. Nio nya fleråriga projekt startar år 2023 med
totalbudget om 1 170,7 miljoner kronor, varav 649,7 miljoner kronor avser
taxefinansierad verksamhet.
Investeringarna innebär att nyupplåningsbehovet uppgår till 462,7 miljoner
kronor år 2023.
Beslutsunderlag
– Budget 2023, plan 2024-2025, daterat 2022-10-31
– Budgetsamråd för räddningstjänsten
Förslag till beslut på sammanträdet
Catherine Öhrqvist (M) yrkar återremiss för att kunna arbeta in
Håboalliansens satsningar i befintligt budgetförslag
Owe Fröjd (Båp) och Agneta Hägglund (S) yrkar återremiss med anledning
av att ärendet inte har samverkats.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras i dag och
finner att ärendet ska återremitteras med båda lagda motiveringar.

______________
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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§ 151

Dnr 2022/01298

Begäran om tilläggsbudget avseende statsbidrag
Utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda
boenden 2022-2023
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar om tilläggsbudget till vård- och
omsorgsnämnden motsvarande det generella statsbidraget om 832 000
kronor, som ett engångsbelopp för år 2022.
2. Kommunfullmäktige beslutar att begäran om tilläggsbudget 902 000
kronor för år 2023, behandlas i samband med att budgetramar fastställs för
år 2023.
Sammanfattning
Regeringen beslutade år 2021 att ge Socialstyrelsen i uppdrag att fördela
och betala ut prestationsbaserade medel till kommuner som har utökat
bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden. Syftet med bidraget
är att ge kommunerna incitament att öka sjuksköterskebemanningen och den
medicinska kompetensen inom äldreomsorgen.
Kommuner som uppfyller krav på förbättring mellan år 2020 och 2021,
inom ramen för bidraget, får medel utbetalda som generella medel utan krav
på återrapportering och återbetalning till Socialstyrelsen. Kommunerna får
använda medlen fritt under år 2022 och år 2023.
Socialstyrelsen har beslutat att bevilja Håbo kommun 1 734 080 kronor i
bidrag för prestationer som uppnåtts under perioden 2020-2021. Beloppet
fördelas med 832 000 kronor år 2022 och 902 000 kronor år 2023 enligt
RKR:s redovisningsregler.
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att medlen ska täcka de merkostnader
nämnden har haft under år 2022 inom särskilt boende samt kommande
merkostnader för planerad utökning av bemanning under år 2023.
För att kunna utveckla kvalitén inom HSL på särskilda boenden så måste
grundbemanningen hos sjuksköterskorna utökas. Ur ett
arbetsmiljöperspektiv måste det säkerställas att möjlighet samt utrymme
finns att kunna bedriva en adekvat vård och en säker patientvård. Ett
utvecklingsarbete kring att stärka upp patientsäkerheten ska göras med
möjligheter till uppföljning och utveckling av kvalitén. Medlen medför
därmed även att förvaltningen kan få sjuksköterskor att stanna kvar i
organisationen.
Om medel inte tilldelas enligt nämndens begäran blir de ekonomiska
konsekvenserna, enligt vård- och omsorgsnämnden, att merkostnaderna
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behöver finansieras inom nämndens ordinarie budgetram för år 2022 samt
att den planerade utökningen för år 2023 riskerar att inte kunna inrymmas i
kommande budget.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att medlen kan tillföras vård- och
omsorgsnämnden för år 2022. Däremot kan de inte avse en ytterligare
utökad bemanning, förutom den redan genomförda utökningen år 20202021. Detta med anledning av att bidraget upphör efter år 2023. Det innebär
att tilläggsbudgeten blir en allmän förstärkning av vård- och
omsorgsnämndens budgetram år 2022.
Avseende tilläggsbudget för år 2023 är det lämpligt att behandla begäran i
samband med den ordinarie budgetprocessen där budgetramar fastställs för
nämnderna för år 2023. Detta för att kunna göra en samlad bedömning av
kommunens ekonomi för året.
Beslutsunderlag
– Beslut VoN § 72 202/00078, 2022-08-30
– Tjänsteskrivelse socialförvaltningen
– Beslut Socialstyrelsen
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till
beslut och finner att så är fallet.

______________
Beslutet skickas till:

Vård- och omsorgsnämnden
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§ 152

Dnr 2022/01197

Förändrad politisk organisation samt arvodesregler för
mandatperioden 2023-2026
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att flytta ansvaret för socialpsykiatri samt
insatser beviljade enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, 1993:387) från Vård- och omsorgsnämnden till Socialnämnden.
2. Kommunfullmäktige beslutar att vård – och omsorgsnämnden ska ha sju
(7) ledamöter och tre (3) ersättare.
3. Kommunfullmäktige beslutar att Socialnämnden ska ha sju ledamöter och
tre ersättare.
4. Kommunfullmäktige beslutar att inrätta en Vård- och omsorgsförvaltning
under Vård- och omsorgsnämnden från och med den 2023-01-01.
5. Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsen även ska utgöra
Krisledningsnämnd med samma ledamöter och ersättare (dock deltar ersättare endast vid ordinarie ledamots frånvaro).
6. Kommunfullmäktige beslutar att reviderade ansvarområden, ny vård- och
omsorgsförvaltning och antalet ledamöter och ersättare ska gälla från och
med 2023-01-01.
7. Kommunfullmäktige beslutar att för kommande mandatperiod ska Håbo
kommun ha ett kommunalråd 110 % som tillika är kommunstyrelsens
ordförande.
8. Punkt 8 återremitteras.
9. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen äger rätt att inrätta de
antal utskott i kommunstyrelsen anser ändamålsenligt.
10. Kommunfullmäktige beslutar att personalföreträdare ska bjudas in till
kommunstyrelsens sammanträden enligt samma modell som föreskrivs i
kommunallagen för andra nämnder.
11. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens i uppdrag att uppdatera de
styrdokument som påverkas av beslutade förändringar i politisk organisation
och arvoden i enlighet med tjänsteskrivelsen för beslut senast på
kommunfullmäktige den 12 december 2022.
12. Förslag om teknisk nämnd återremitteras.
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13. Förslag om insynsplatser bordläggs för att diskuteras i arbetet med en
förändring i Kommunfullmäktiges arbetsordning.
Sammanfattning
Inför valet i september 2022 har en arbetsgrupp bestående av samtliga
politiska gruppledare med stöd från tjänstemannaorganisationen haft en rad
överläggningar, om hur kommande organisation kan se ut. Likt inför valet
2018 har man haft anledning att se över rådande organisation och
nämndstruktur, arvodesregler/nivåer, antal kommunalråd samt eventuella
justerade eller tillkommande utskott under kommunstyrelsen.
Under gruppledarnas möten framkom att mycket i den politiska
organisationen fungerar i stort sett väl. Utifrån gruppledarnas
överläggningar har kansliet tagit fram ett förslag till reviderade
ansvarsområde i den politiska organisation, reviderade antal ledamöter i
vissa nämnder samt justeringar avseende arvoden.
De föreslagna justeringarna presenteras med dagens organisation som
utgångspunkt vilket innebär att allt annat består enligt nuvarande reglering
och gällande styrdokument. Översynen samt förslag till revideringar har inte
inkluderat de nämnder Håbo kommun bildar med övriga kommuner.
I de fall justeringar fastställs kommer berörda styrdokument revideras på
motsvarande sätt och behandlas av kommunfullmäktige senast den 12
december 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – ny politisk organisation.
Förslag till beslut på sammanträdet
Carl-Johan Torstensson (M) yrkar bifall till samtliga punkter i förslag till
beslut.
Owe Fröjd (Båp) har ändringyrkanden:
”pt. 7: Kommunfullmäktige beslutar att för kommande mandatperiod skall
det finnas ett kommunal-råd, arvoderad med 100 % av IBB per månad.
pt. 8: Kommunfullmäktige beslutar att oppositionen kommande
mandatperiod ska ha motsvarande oppositionskommunalråd, arvoderad med
90 % av IBB per månad, uppdraget skall utgå till det största partiet inom
oppositionen, eller annan fördelning inom oppositionen som det partiet så
önskar.
Kommunfullmäktige beslutar att göra eventuella justeringar i arvodesnivåer
för årsarvoden enligt tjänsteskrivelsen, att gälla från och med
mandatperioden 2023-26”
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Agneta Hägglund (S) har ändringayrkande i pt. 7: vård- och
omsorgsnämnden ska ha sju (7) ledamöter och tre (3) ersättare samt
tilläggsyrkande att införa en Teknisk nämnd samt tilläggsyrkande att
insynsplatser införs i styrelse och nämnder för de partier som inte har
ledamöter eller ersättare representerade i dessa nämnder.
Anna Söder Rytterholm (MP) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) och Agneta
Hägglunds (S) yrkanden.
Somir Sinha Ray (L) har ändringsyrkande i pt. 8: ” en nedre gräns om 5
mandat” ska strykas.
Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) yrkanden.
Robin Jande (V) yrkar bifall till Agnetas Hägglunds (S) och till Somir Sinha
Rays (L) yrkanden samt yrkar att skrivelsen ”ingen valsamverkan ska råda”
stryks.
Christian Nordberg (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag pt. 1, 311, yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) yrkande i pt 2 samt yrkar avslag
på yrkandet om teknisk nämnd samt yrkar avslag på Owe Fröjds (Båp),
Somir Sinha Rays (L) och Robin Jandes (V) yrkanden.
Catherine Öhrqvist (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag pt. 1, 3-7,
9-11, yrkar återremiss för pt. 8 samt yrkandet om teknisk nämnd, yrkar att
yrkandet om insynsplatser i styrelse och nämnder bordläggs, yrkar avslag på
Owe Fröjds (Båp) ändringsyrkande i pt. 7.
Pyry Niemi (S) yrkar bifall till Catherine Öhrqvists (M) förslag.
Stefan Reinerdahl (SD) yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S)
ändringsyrkande i pt. 2 samt bifall till att yrkandet om insynsplatser
bordläggs.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till
beslut avseende pt. 1, 3-6, 9-11 och finner att så är fallet.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Agneta
Hägglunds (S) förslag avseende pt. 2 och finner att så är fallet.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till
beslut avseende pt. 7 och finner att så är fallet.
Votering begärs avseende pt. 7.
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Med 21 ja-röster, 9 nej-röster och 11 som avstår finner ordföranden att
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag till beslut
avseende pt. 7.
Reservation från Bålstapartiet och Håbodemokraterna.
Ordföranden frågar om pt. 8 ska återremitteras eller avgöras i dag och finner
att frågan ska återremitteras.
Ordföranden frågar om tillagd pt. 12 avseende teknisk nämnd ska
återremitteras eller avgöras i dag och finner att frågan ska återremitteras.
Ordföranden frågar om tillagd pt. 13 avseende insynsplatser i styrelse och
nämnder ska bordläggas och finner att så är fallet.
Omröstningsresultat
Ja- röst för att bifalla Kommunstyrelsens förslag till beslut. Nej-röst för att
bifalla Owe Fröjds (Båp) förslag till beslut.
Ja-röst lämnas av: Catherine Öhrqvist (M), Stefan Häggmark (M), Björn
Erling (M), Roger von Walden (M), Christian Nordberg (M), Nils-Åke
Mårheden (M), Carl-Johan Torstensson (M), Ulf Winberg (M), Björn Hedö
(M), Lisbeth Bolin (C), Per Widén (C), Fred Rydberg (KD), Tony Klaesson
(KD), Tommy Lövgren (SD), Michael Rubbestad (SD), Zinaida Belonoshko
(SD), Petri Piiroinen (SD), Paul Ohvanainen (SD), Stefan Reinerdahl (SD),
Daniel Rumack (SD), Alexander Slussnäs (SD).
Nej-röst lämnas av: Somir Sinha Ray (L), Anna Söder Rytterholm (MP),
Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman (Båp), Susanna
Kraftelid (HD), Rasmus Kraftelid (HD), Frida Herman (HD), Robin Jande
(V).
Avstår: Agneta Hägglund (S), Pyry Niemi (S), Helene Cranser (S), Fredrik
Anderstedt (S), Carolina Cranser (S), Lars-Göran Bromander (S), Inger
Wallin (S), Christer Persson (S), Eva Staake (S), Sven Erkert (S), Maria
Annell (S).
Protokollsanteckning
”HåboDemokraterna anser att en redan moraliskt tveksam arvoderingsnivå
på 110% görs mer graverande i tider av inflation, höga priser och offentliga
verksamheter som blöder pengar. HåboDemokraterna reserverar sig till
förmån för ett alternativt yrkande på en kommunalrådspost på 100%”

______________
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Beslutet skickas till:

Samtliga nämnder
Håbohus AB
Kansliavdelningen, kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Samtliga avdelningar, kommunledningsförvaltningen.
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§ 153

Dnr 2022/01297

Utredning: hemvårdsbidrag
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att insatsen hemvårdsbidrag permanentas i
vård-och omsorgsnämndens verksamhet genom att reglemente för vård- och
omsorgsnämnden kompletteras under punkten ”stöd till anhöriga”.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt vård- och omsorgsnämnden att anta
riktlinjer för insatserna.
Sammanfattning
På uppdrag av vård- och omsorgsnämnden har socialförvaltningen arbetat
med insatsen hemvårdsbidrag i projektform. Utvärderingen visar på ett visst
behov av utvecklingsarbete gällande uppföljningsansvaret och
kvalitetssäkring men att det i de ärenden där insatsen har beviljats har
handläggningsprocessen fungerat väl vid mottagande av ansökan, utredning
och bedömning samt att berörda brukare är positivt inställda till insatsen.
Utifrån resultat av försöksperioden finns det incitament för att insatsen
hemvårdsbidrag fortgår och blir en del av ordinarie verksamhet. Vård- och
omsorgsnämnden har därför hemställt hos Kommunfullmäktige att insatsen
permanentas i nämndens verksamhet. Förfrågan stöds av 4 kap. 2§
socialtjänstlag. Genom beslut ska vård- och omsorgsnämndens reglemente
uppdateras under punkten ”stöd till anhöriga”.
Kommunledningsförvaltningen anser att ansvaret för att förtydliga formerna
för insatserna bör vila på vård- och omsorgsnämnden och föreslår att
nämnden får uppdrag att fastställa riktlinjer för insatsen. Nämnden får
överväga vilka behov av riktlinjer som finns över tid.
Beslutsunderlag
– Vård- och omsorgsnämndens beslut, dnr 2020/00044 § 78
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till
beslut och finner att så är fallet.
______________
Beslutet skickas till:

Vård- och omsorgsnämnden
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§ 154

Dnr 2022/01125

Överenskommelse regionalt forum
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner för Håbo kommuns del överenskommelse
om samverkan mellan Region Uppsala och åtta kommuner i Uppsala län,
Regionalt forum.
Sammanfattning
Regionalt forum är en plattform för samverkan mellan region Uppsala och
länets kommuner. En överenskommelse har tagits fram som beskriver
inriktning och former för samarbetet. Under våren 2022 har
överenskommelsen varit föremål för en översyn. Regionalt forum har
förmedlat ett uppdaterat förslag för ställningstagande i de involverade
kommunerna. Kommunledningsförvaltningen föreslår att
överenskommelsen godkänns.
Beslutsunderlag
– Missiv – överenskommelse regionalt forum
– Förslag till ny överenskommelse regionalt forum
- Bilaga Regionalt forums prioriterade frågor 2023
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till
beslut och finner att så är fallet.

______________
Beslutet skickas till:

Region Uppsala
Håboo kommuns representanter i regionalt forum
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§ 155

Dnr 2022/01007

Motion: Planläggning av fler villatomter m.m.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag avseende att-sats 1 och 2.
Sammanfattning
2022-06-10 lämnade Bålsta partiet en motion med titeln ”Planläggning av
fler villatomter m.m”. Motionen föreslår att:
1. Kommunen snarast planerar för fler villatomter, villatomter som skall
säjas till privatpersoner som får möjlighet att bygga som de vill, inte vara
tvungen att köpa något som något som någon byggmästare vill, och som är
byggt med vinstoptimering som främsta syfte.
2. Inte bevilja fler nya detaljplaner än vad som är kommunens behov enligt
fastställt bostadsförsörjningsprogram och prognoser fram till 2030, vår
infrastruktur måste först anpassas efter kommunens ekonomi och
möjligheter till expansion innan byggstart.
3. Införa ett nytt gestaltningsprogram efter Stockholmsvägen på normalt
maximalt 3-3.5 våningar mot Stockholmsvägen, och fler grönytor i
anslutning till Åsen.
Bålstapartiet inkom 2018 med samma motion (2018/472), förvaltningen
yrkade då att motionen skulle avslås. Kommunfullmäktige biföll motionens
första två satser samt beslutade att utreda motionens tredje sats.
Med hänvisning till tidigare och nuvarande bedömning, rekommenderar
förvaltningen att motionen återigen avslås.
Beslutsunderlag
– Motion Planläggning av fler villatomter m.m 2022-06-11
Förslag till beslut på sammanträdet
Owe Fröjd (Båp), Rasmus Kraftelid (HD), Fredrik Anderstedt (S) och
Tommy Lövgren (SD) yrkar bifall till motionens pt. 1-2.
Owe Fröjd (Båp) drar tillbaka motionens pt. 3.
Catherine Öhrqvist (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta att bifalla pt. 1-2
och finner att så är fallet.
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______________
Beslutet skickas till:

Motionär, för kännedom
Planeringsavdelningen
Hemsida
Uppdragslista
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§ 156

Dnr 2021/00098

Motion: Ljusförorening
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna i Håbo har inkommit med en motion gällande
ljusföroreningar med följande yrkanden:
Att aktivt motverka ljusföroreningar i Håbo kommun tas i beaktande vid
byggnation, underhåll och effektivisering.
Att berörd instans skapar en handlingsplan för att motverka ljusföroreningar
i Håbo kommun
Att Håbo kommun skapar medvetenhet runt problematiken och agerar som
ett föredöme gällande motverkande av ljusföroreningar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade den 12 april 2022 ärendet
till förvaltningen för att inhämta yttrande från ungdomsrådet, Kommunala
Pensionärsrådet, Kommunala funktionsrättsrådet, Tillväxtrådet och
Trygghetsrådet vilka nu har inkommit med yttranden.
Rådens yttranden tillsammans med bygg- och miljöförvaltningens yttrande
ger förslag att motionen ska avslås.
Beslutsunderlag
– Motion 2021-02-19
– Bygg- och miljöförvaltningens yttrande 2021-03-15
Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Reinerdahl (SD) och Rasmus Kraftelid (HD) yrkar bifall till
motionen.
Anna Söder Rytterholm (MP) yrkar att ärendet återremitteras för att se över
miljöaspekterna i förslaget.
Cathrine Öhrqvist (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras i dag och
finner att ärendet ska avgöras idag.
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Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till
beslut och finner att så är fallet.
Votering begärs.
Med 24 ja-röster och 17 nej-röster finner ordföranden att
Kommunfullmäktige har avslagit motionen.
Reservation från Sverigedemokraterna.
Omröstningsresultat
Ja-röst för att bifalla Kommunstyrelsens förslag till beslut att avslå
motionen. Nej-röst för att bifalla motionen.
Ja-röst lämnas av: Catherine Öhrqvist (M), Stefan Häggmark (M), Björn
Erling (M), Roger von Walden (M), Christian Nordberg (M), Nils-Åke
Mårheden (M), Carl-Johan Torstensson (M), Ulf Winberg (M), Björn Hedö
(M), Lisbeth Bolin (C), Per Widén (C), Fred Rydberg (KD), Tony Klaesson
(KD), Agneta Hägglund (S), Pyry Niemi (S), Helene Cranser (S), Fredrik
Anderstedt (S), Carolina Cranser (S), Lars-Göran Bromander (S), Inger
Wallin (S), Christer Persson (S), Eva Staake (S), Sven Erkert (S), Maria
Annell (S).
Nej-röst lämnas av: Somir Sinha Ray (L), Anna Söder Rytterholm (MP),
Tommy Lövgren (SD), Michael Rubbestad (SD), Zinaida Belonoshko (SD),
Petri Piiroinen (SD), Paul Ohvanainen (SD), Stefan Reinerdahl (SD), Daniel
Rumack (SD), Alexander Slussnäs (SD), Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green
(Båp), Peter Björkman (Båp), Susanna Kraftelid (HD), Rasmus Kraftelid
(HD), Frida Herman (HD), Robin Jande (V).
______________
Beslutet skickas till:

Motionären
Hemsida
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§ 157

Dnr 2022/01017

Motion: Inrättande av Regional Vårdcentral med
"Närakut" och Barnpsykiatrisk mottagning (BUP) i
Bålsta
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad.
Sammanfattning
En motion har inkommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen med följande
förslag:
* Kommunen tar upp en politisk diskussion med regionen om inrättandet av
en regional vårdcentral med ”Närakut” och Barnpsykiatrisk mottagning
(BUP) i Bålsta.
* Kommunen tillsammans utreder en lämplig plats/ lokal för detta, t.ex.
tidigare simhallen, Pomona etc. För att underlätta regionens etablering av
dessa verksamheter.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömning i följande förslag är:
- En politisk diskussion kan hållas i nämnda frågor, med driv och
inkluderande från politikers sida.
Utredning av mark eller lokal kan genomföras när beslut om etablering av
följande verksamheter ska ske i Bålsta.
Beslutsunderlag
Motion 2022-06-11
Förslag till beslut på sammanträdet
Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till motionen.
Christian Nordberg (M) och Stefan Reinerdahl (SD) yrkar att motionen ska
anses besvarad.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anse frågan besvarad och
finner att så är fallet.
Votering begärs.
Med 20 ja-röster och 21 nej-röster finner ordföranden att
Kommunfullmäktige har beslutat att motionen ska anses besvarad.
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Omröstningsresultat
Ja-röst för att bifalla motionen, nej-röst för att anse att motionen är
besvarad.
Ja-röst lämnas av: Somir Sinha Ray (L), Anna Söder Rytterholm (MP),
Agneta Hägglund (S), Pyry Niemi (S), Helene Cranser (S), Fredrik
Anderstedt (S), Carolina Cranser (S), Lars-Göran Bromander (S), Inget
Wallin (S), Christer Persson (S), Eva Staake (S), Sven Erkert (S), Maria
Annell (S), Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman (Båp),
Susanna Kraftelid (HD), Rasmus Kraftelid (HD), Frida Herman (HD),
Robin Jande (V).
Nej-röst lämnas av: Catherine Öhrqvist (M), Stefan Häggmark (M), Björn
Erling (M), Roger von Walden (M), Christian Nordberg (M), Nils-Åke
Mårheden (M), Carl-Johan Torstensson (M), Ulf Winberg (M), Björn Hedö
(M), Fred Rydberg (KD), Tony Klaesson (KD), Tommy Lövgren (SD),
Michael Rubbestad (SD), Zinaida Belonoshko (SD), Petri Piiroinen (SD),
Paul Ohvanainen (SD), Stefan Reinerdahl (SD), Daniel Rumack (SD),
Alexander Slussnäs (SD).

______________
Beslutet skickas till:

Motionären
Hemsida
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§ 158

Dnr 2021/00468

Motion: Trygghetspaket - en timme fysisk aktivitet
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige avslår att Håbo kommun inför en timme fysisk
aktivitet i den kommunala skolan.
2. Kommunfullmäktige avslår att fristående skolor i kommunen uppmanas
att införa en timme fysisk aktivitet om dagen i skolan.
3. Kommunfullmäktige bifaller att samråd och dialog förs mellan skola och
det lokala föreningslivet i enlighet med motionens intention.
4. Kommunfullmäktige bifaller att inspiration och underlag för det fortsatta
arbetet i enlighet med motionens intention tas ifrån det så kallade
Bunkefloprojektet.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna i Håbo har lämnat in en motion med förslag om att
införa en timme fysisk aktivitet per dag i de kommunala skolorna.
Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Av
yttrandet framgår att skolorna sedan 2018 ingår i Hälsoprojektet. Detta
projekt har haft i uppdrag att kartlägga vad som görs i dag samt finna vägar
och metoder för att främja elevers hälsa och därmed främja
kunskapsinlärningen. Inom ramen för detta projekt fanns fem projektmål
och sju effektmål. Ett hälsofrämjande årshjul skapades inom ramen för
projektet och förvaltningen har också beslutat att projektet ska bli en
bestående del av skolornas verksamhet.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen avslås vad gäller
yrkandena om att införa en timme fysisk aktivitet om dagen i de kommunala
skolorna samt uppmaningen till de fristående skolorna att också göra detta.
Motionens övriga två yrkanden om samråd och dialog med det lokala
föreningslivet och att hitta inspiration och underlag i det s k
Bunkefloprojektet föreslås bifallas.
Det förslag till beslut som skrevs fram återremitterades på arbetsutskottet
2022-04-12. Detta för att inhämta ungdomsrådets yttrande.
Av ungdomsrådets yttrande framgår att man i mångt och mycket ställer sig
bakom motionens intentioner men att man är tveksam till att lägga till en
extra timme till schemat per dag. Man menar vidare att det kanske vore
något att införa i provperioder och i sådana fall upp till skolorna att besluta
om. Rådet föreslår att man inför detta obligatoriskt för yngre barn samt
frivilligt för äldre ungdomar, alternativt obligatoriskt för äldre ungdomar,
dock inte varje dag.
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Kommunledningsförvaltningen har inget ytterligare att anföra utan föreslår i
likhet med barn- och utbildningsnämnden att motionens första två yrkanden
avslås och att de två senare yrkandena bifalls.
Beslutsunderlag
– Motion 2021-11-08
– Beslut BoU 2022-02-23 §27
– Yttrande barn- och utbildningskontoret 2021-12-15
- Yttrande Ungdomsrådet 2022-08-16
Förslag till beslut på sammanträdet
Zinaida Belonoshko (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till
beslut och finner att så är fallet.

______________
Beslutet skickas till:

Motionär
Barn- och utbildningsnämnden – för kännedom
Uppdragslista
Hemsida
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§ 159

Dnr 2022/01005

Motion: Bygg med sans och balans och ökad
medborgardialog
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Sammanfattning
Owe Fröjd (BåP) överlämnade motion till Kommunfullmäktige 2022-06-13.
I enlighet med riktlinjer skickades ärendet för beredning till
Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Motionären föreslår att en gestaltningsplan för Bålsta tätort skall tas fram
med bred dialog med kommunens medborgare. Motionären föreslår att
denna handling ska överordnas andra styrdokument i frågor kring
gestaltning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömning är att motionen bör avslås med
hänvisning till förvaltningens pågående med en Arkitekturpolicy för
kommunen. Arkitekturpolicyn bedöms i sin form ha möjlighet att ge en
tydlighet kring Håbo kommuns riktlinjer vad gäller gestaltning.
Förvaltningens bedömning är att det i detta läge inte är lämpligt att ta fram
ytterligare ett övergripande styrdokument för gestaltning.
Beslutsunderlag
– Motion BåP 2022-06-11
– Protokollsutdrag 2022-06-13 § 83 Motion: Bygg med sans och balans och
ökad medborgardialog
– Motion BåP 2020-06-14
– Motion SD 2018-12-07
– Protokollsutdrag 2020-02-24 § 11 Motion: Regelverk för arkitektoniskt
formspråk
- Arkitekturpolicy, remissversion 2022-03-28
Förslag till beslut på sammanträdet
Owe Fröjd (Båp), Rasmus Kraftelid (HD) och Tommy Lövgren (SD) yrkar
bifall till motionen.
Björn Erling (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens avslagsyrkande till
motionen.
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta att bifalla motionen
och finner att så är fallet.
Votering begärs.
Med 13 ja-röster, 25 nej-röster och 3 som avstår finner ordföranden att
motionen ska bifallas.
Reservation från Moderaterna och Kristdemokraterna.
Omröstningsresultat
Ja-röst för att avslå motionen. Nej-röst för att bifalla motionen.
Ja-röst lämnas av: Catherine Öhrqvist (M), Stefan Häggmark (M), Björn
Erling (M), Roger von Walden (M), Christan Nordberg (M), Nils-Åke
Mårheden (M), Carl-Johan Torstensson (M), Ulf Winberg (M), Björn Hedö
(M), Lisbeth Bolin (C), Per Widén (C), Fred Rydberg (KD), Tony Klaesson
(KD)
Nej-röst lämnas av: Somir Sinha Ray (L), Agneta Hägglund (S), Pyry Niemi
(S), Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Carolina Cranser (S), Inger
Wallin (S), Christer Persson (S), Eva Staake (S), Sven Erkert (S), Maria
Annell (S), Tommy Lövgren (SD), Michael Rubbestad (SD), Zinaida
Belonoshko (SD), Petri Piiroinen (SD), Paul Ohvanainen (SD), Stefan
Reinerdahl (SD), Daniel Rumack (SD), Alexander Slussnäs (SD), Owe
Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman (Båp), Susanna Kraftelid
(HD), Rasmus Kraftelid (HD), Frida Herman (HD).
Avstår: Anna Söder Rytterholm (MP), Lars-Göran Bromander (S), Robin
Jande (V).

______________
Beslutet skickas till:

Motionären
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Hemsida
Uppdraglista
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§ 160

Dnr 2022/01548

Interpellation till Valberedningens ordförande
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
2. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen anses besvarad.
Sammanfattning
Owe Fröjd (Båp) ställer en interpellation till Valberedningens ordförande
Fred Rydberg (KD).
Beslutsunderlag
Interpellation
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anse interpellationen
besvarad och finner att så är fallet.
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