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Ersättare Per-Arne Öhman (M), tjänstgör för Jan Sundling (M) 

Roger von Walden (M), tjänstgör för Tommy Rosenkvist (M) § 128 

Peter Kilger (M) 

Bertil Brifors (M) 

Johan Jakobsson (C), tjänstgör för Leif Zetterberg (C) 
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Tjänstemän Sara Widströmer, kommunsekreterare  

 

  

Justering  

Justerare Per Widén (C), Sven Olov Dväring (S) 

Tid och plats Torsdagen den 3 oktober 2019, kommunhuset, Bålsta 

Justerade paragrafer §§ 119-139, 141-145 

  

Ajournering § 128, 5 minuter för överläggningar 

  

Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Sara Widströmer  

Ordförande 
 

  

Björn Erling  

Justerare 
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§ 119 Dnr 64643  

Mötets öppnande 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser Per Widén (C) och Sven-Olov Dväring (S) till 

justerare av dagens protokoll.  

2. Kommunfullmäktige fastställer dagordningen med följande tillägg och 

konstaterar att kungörelse skett i laga ordning.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige låter kontrollera närvaro och utser två justerare utses 

att jämte ordförande justera protokollet. Dagordningen fastställs med 

nedanstående tillägg och fullmäktige konstaterar att kungörelse skett i laga 

ordning.  

Tillägg till dagordningen: 

- Anmälan av ny motion: Trygghetsfilter 

- Anmälan av ny motion: Policy för erbjudande av modersmålsundervisning 

- Anmälan av ny motion: Anlägg en kombinerad cykel- och gångväg mellan 

Bro och Bålsta mot Enköping 

- Information från kommunstyrelsens ordförande Liselotte Grahn Elg (M)  

______________ 
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§ 120 Dnr 2019/00192  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Utomhusbad för 
alla åldrar i kommunen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning.   

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att ett 

utomhusbad ska inrättas i kommunen.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli – för beredning 

Uppdragslista 

Hemsida 
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§ 121 Dnr 2019/00312  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Hundrastgård  
mellan Skörby och gamla Bålsta 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 

tekniska nämnden för beredning och beslut.   

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 

kommunen ska uppföra en hundrastgård mellan Skörby och gamla Bålsta.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska nämnden 

Hemsida 

Uppdragslista 
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§ 122 Dnr 2019/00289  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Sponsring av 
bygglov vid montering av solceller för privatpersoner 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till bygg- 

och miljönämnden för beredning och beslut.   

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 

ansökningar om bygglov för solceller hos privatpersoner ska bekostas av 

kommunen.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Bygg- och miljönämnden 

Hemsida 

Uppdragslista 
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§ 123 Dnr 2019/00005  

Svar på motion: Håbo kommuns politiska organisation 
samt arvodesregler 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag nr 1 genom att ändra sista 

stycket i § 7 i reglemente för Håbo kommuns nämnder enligt följande 

”Ersättare, som inte tjänstgör, får närvara vid nämndens sammanträden och 

delta i dess överläggningar men inte i besluten samt har rätt att få sin 

mening antecknad till protokollet.” 

2. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag nr 2, 3 och 4 med 

hänvisning till tidigare fullmäktigebeslut (2019-04-01 § 46).   

3. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag nr 5 med hänvisning till 

kommunfullmäktiges nu gällande arbetsordning § 29 samt genom att införa 

följande text efter § 11 i reglemente för Håbo kommuns nämnder. 

 

”Omröstningar genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter 

upprop eller via en voteringsanläggning. Uppropet sker enligt uppropslistan.  

Ordföranden avger alltid sin röst sist.”  

Sammanfattning  

Vänsterpartiet i Håbo har inkommit med en motion med följande fem 

förslag:  

 Att närvarande ersättare i nämnd och kommunstyrelse ges rätt att få 

sin mening antecknad i protokollet 

 Att samtliga partier i fullmäktige, med en person per tillfälle, ges 

möjlighet till närvarorätt i nämnd eller kommunstyrelse där partiet 

inte finns representerat.  

 Att förtroendevald som deltar i nämnd eller kommunstyrelse i form 

av närvarorätt ges möjlighet att få sin mening antecknat i protokollet.  

 Att fullmäktige beslutar att samma ersättningsregler gäller för person 

med närvarorätt som för ledamot, en person per parti och tillfälle.  

 Att i fullmäktige, kommunstyrelse och nämndernas arbetsordning 

införa en regel om att tjänstgörande ordförande alltid avlägger sin 

röst sist.  

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och föreslår att motionen 

ska bifallas delvis. Förvaltningen föreslår att punkt 1 ska bifallas genom att 
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§ 7 i Reglemente för Håbo kommuns nämnder uppdateras enligt förslag till 

beslut (punkt 1) ovan. 

Förvaltningen föreslår att även punkt 5 ska bifallas. Den har delvis redan 

genomförts genom den arbetsordning som kommunfullmäktige antog i 

februari 2019. Där framgår att fullmäktiges ordförande ska avge sin röst sist. 

Förvaltningen föreslår att samma regler även bör gälla nämnderna och att 

Reglemente för Håbo kommuns nämnder därmed ska uppdateras enligt 

förslag till beslut (punkt 3) ovan.   

Förvaltningen föreslår avslutningsvis att förslag 2-4 ska avslås med 

hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2019-04-01 § 46 om att inte 

införa insynsplatser. 

Utförligare motivering till förslaget framgår av tjänsteskrivelsen under 

rubriken ”Ärendet”.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-09-16 § 197 

Protokollsutdrag KSAU 2019-09-02 § 160 

Tjänsteskrivelse 2019-07-31 

Motion: Gällande Håbo kommuns politiska organisation samt arvodesregler 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till motionens attsatser nr. 1, 2, 3 och 

5.  

Charlotta Bjälkebring Carlsson (SD) yrkar bifall till motionen i sin helhet.  

Christian Nordberg (MP) yrkar att de föreslagna reglerna även ska gälla 

bolagsstyrelserna.  

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) prövar först de tre olika huvudförslagen och 

frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut, 

Michael Rubbestads (SD) förslag till beslut eller Charlotta Bjälkebring 

Carlssons (V) förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Därefter prövar ordförande Björn Erling (M) Christian Nordbergs (MP) 

tilläggsyrkande och frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår detta. 

Ordförande finner att tilläggsyrkandet avslås.  

Reservation 

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

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



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(50) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-09-30  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

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

Tiina Fransson (SD) reserverar sig mot beslutet.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Motionärerna 

Kommunstyrelsens kansli 

Hemsidan 

Författningssamling 

Samtliga nämnder för kännedom 
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§ 124 Dnr 2018/00960  

Svar på motion: Förändrad struktur för kommunal 
äldreomsorg  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till vård- 

och omsorgsnämndens bedömning.  

Sammanfattning  

Ann-Sofi Borg (SD) har inkommit med en motion om förändrad struktur för 

kommunal äldreomsorg, i den föreslås: 

 

- Att Håbo kommun utreder möjligheten att vid framtida etableringar av 

äldreboenden upprättas i enlighet med motionens intention.  

 

- Att kommunala äldreboenden i möjligast mån upprättas i direkt anslutning 

till, eller i närheten av förskolor.  

 

I motionen framhåller motionären bland annat att nuvarande struktur för 

äldreboenden bör ses över, en variant kan innebära helinackordering och ett 

annat baserat på hemtjänstavgift. Att rätten till bra mat är grundläggande för 

fortsatt bra hälsa på äldre dagar och att i möjligast mån bör spaanläggningar 

med bastu och bad finnas på äldreboenden.  

Motionen har lämnats för yttrande till vård och omsorgsnämnden. Av 

nämndens yttrande framkommer att nämnden hanterar frågeställningarna i 

föreliggande motion i samband med etablering av nya särskilda boenden för 

äldre och anser därför inte att frågan behöver utredas ytterligare.  

Samnyttjande av lokaler och/eller samlokalisering av viss verksamhet kan i 

många fall vara positivt både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett 

effektivitetsperspektiv. Vård- och omsorgsnämnden ser positivt på 

möjligheten till sådana lösningar. Nämnden anser dock inte att det finns 

behov av att begränsa frågan till att endast beröra förskolor. 

 

Mot bakgrund av vård- och omsorgsnämndens yttrande föreslår 

kommunstyrelsens förvaltning att motionen anses besvarad.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-09-16 § 198 

Protokollsutdrag KSAU 2019-09-02 § 161 

Tjänsteskrivelse 2019-08-06 

Motion 2018-12-07 

Beslut vård- och omsorgsnämnden 2019-04-02 § 46 

Yttrande vård- och omsorgsnämnden 2019-03-20 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Ann-Sofie Borg (SD) yrkar bifall till motionen i sin helhet.  

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

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till Ann-Sofie Borgs (SD) förslag till 

beslut. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till motionens första att-sats och avslag till 

motionens andra att-sats. 

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut. 

Johan Jakobsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) finner att tre förslag till beslut föreligger - 

Kommunstyrelsens förslag, Ann-Sofie Borgs (SD) förslag och Owe Fröjds 

(Båp) förslag till beslut. Ordförande ställer dessa förslag mot varandra och 

finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Reservation 

Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp) och Michael Rubbestad (SD), Anders 

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

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

(SD) reserverar sig mot beslutet.  

______________ 

Beslutet skickas till:´ 

Motionär 

För kännedom – vård- och omsorgsnämnden  

Hemsidan 
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§ 125 Dnr 2019/00156  

Svar på motion: Stopp för återvändande IS-terrorister 
till Håbo kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med ändring enligt 

Michael Rubbestads (SD) yrkande.  

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna i Håbo föreslår i sin motion att kommunstyrelsen ska 

göra ett uttalande om att den som deltagit i eller understött terrorism inte är 

välkomna till Håbo kommun och att kommunen inte kommer att bidra med 

samhällelig service såsom exempelvis försörjningsstöd till dessa invånare. 

Vidare föreslås att fullmäktige ska uppdra till nämnderna att utarbeta 

direktiv i enlighet med detta uttalande.  

Förvaltningen bedömer att lagstiftningen ger litet eller inget utrymme att 

arbeta enligt motionens förslag. Lagarna poängterar vikten lika behandling 

av alla invånare. Socialtjänstlagen medger inga undantag, då alla som har 

behov av bistånd har rätt att få det. Därmed bedömer förvaltningen att de 

beslut som baseras på ett sådant yttrande sannolikt inte håller vid en rättslig 

prövning i domstol.  

Om den politiska viljan är att avge yttrande enligt motionen föreslår 

förvaltningen att detta hanteras genom att biståndsbeslut avseende den 

aktuella målgruppen lyfts ur från befintlig delegationsordning och hanteras 

genom politiska beslut. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 

avslå motionen i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-09-16 § 199 

Protokollsutdrag KSAU 2019-09-02 § 162 

Tjänsteskrivelse 2019-08-05 

Motion: Stopp för återvändande IS-terrorister till Håbo kommun 

Direktiv om omsorgsnämndens insatser gentemot medborgare som deltagit i 

eller understött terrorism 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till motionen med ändringar i det 

föreslagna yttrandet, så att yttrandet blir följande: 

”Den som deltagit i, eller understött, terrorism, t.ex. återvändande IS-

terrorister, är inte välkomna till Håbo kommun.  
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Sådana personer har genom sitt agerande vänt sig mot vårt fria samhälle 

och därmed också förverkat sin moraliska rätt att få kommunens hjälp. 

Därför kommer de inte att erhålla stöd av kommunen i någon form utöver 

absolut lagstadgat.  

Kommunen kommer inte att utbetala försörjningsbidrag, hjälpa till med 

bostad, vuxenutbildning eller på annat sätt bidra med samhällelig service 

utöver absolut lagstadgat.  

Håbo kommun prioriterar genom detta ställningstagande våra 

kommuninvånares trygghet och säkerhet, samtidigt som vi tar ställning för 

alla dem som blivit terroristernas offer.” 

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

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut.  

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

Per-Arne Öhman (M) yrkar bifall till Michael Rubbestads (SD) förslag till 

beslut.  

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) finner att två förslag till beslut föreligger - 

kommunstyrelsens förslag, vilket innebär avslag till motionen och Michael 

Rubbestads (SD) förslag, vilket innebär bifall till motionen, men med vissa 

ändringar. Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut eller om kommunfullmäktige bifaller 

Michael Rubbestads (SD) förslag till beslut och finner att 

kommunfullmäktige bifaller Michael Rubbestads (SD) förslag.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 

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

motionen med Michael Rubbestads (SD) ändringsförslag, Nej-röst för att 

avslå motionen.  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Björn Erling (M), Ulf Winberg 

(M), Christofer Bonde (M), Carl-Johan Torstensson (M), Nils-Åke 

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

Per-Arne Öhman (M), Per Widén (C), Helene Zeland Bodin (C), Johan 

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

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) ochTiina Fransson (SD) 
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Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (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), Pyry Niemi 

(S), Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) och Robin Jande (V) 

Werner Schubert (S), Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp) och Christian 

Nordberg (MP) avstår.  

Med 25 ja-röster, 12 nej-röster och 4 som avstår bifaller 

kommunfullmäktige motionens förslag med Michael Rubbestads ändringar.  

Reservation 

Agneta Hägglund (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), Pyry Niemi (S), Charlotta 

Bjälkebring Carlsson (V) och Robin Jande (V) reserverar sig mot beslutet.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Motionärerna, för kännedom 

Hemsidan 

Kommunstyrelsen 

Nämnderna – för framtagande av direktiv 
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§ 126 Dnr 2018/00478  

Svar på motion: Fler och bättre aktiviteter på 
sportlovet 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller delvis motionens förslag genom att uppdra 

till kultur- och fritidsnämnden att arbeta mot en utökad omfattning av 

fritidsaktiviteter i samverkan med föreningar.  

Sammanfattning  

Owe Fröjd (Båp) har inkommit med en motion där det föreslås att 

kommunen till nästa sportlov utökar sina fritidsverksamheter för elever 

under sportlovet, t.ex. med dagsutflykter till aktivitetsanläggningar, 

skidbackar, fler verksamheter på hemmaplan och att dessa skall vara 

avgiftsfria. Detta mot bakgrunden att utöka utbudet för de elever som av 

olika orsaker måste vara hemma.  

Motionen har lämnats för yttrande till kultur- och fritidsnämnden. Nämnden 

ställer sig positiva till att generellt skapa fler och bättre möjligheter för barn 

och unga till olika aktiviteter under skolloven. Nämnden påpekar dock att 

detta kräver att resurser för utökning av lovverksamheten tillförs 

verksamheten. 

Kostnadsfria aktiviteter för barn och unga är en viktig del av nämndens 

verksamhet. Den allra största delen av biblioteks-, kultur- och 

fritidsgårdsverksamheten är också gratis. Det gäller såväl den reguljära 

verksamheten som olika former av lovverksamhet. Under sportlovet 2019 

har bland annat skid- och badresor, teater, pyssel, disko och skrivarverkstad 

arrangerats.  

Under 2018 hade regeringen avsatt extra medel för statsbidrag till 

lovaktiviteter för barn och unga. För Håbo kommun var det 319 012 kronor, 

utöver detta fick kommunen 217 769 kronor till sommarlovsaktiviteter för 

samma målgrupp. De resurserna innebar, för såväl sportlov som andra lov, 

att förvaltningen hade möjligheter att erbjuda en omfattning och kvalitet på 

aktiviteter som den överlag skulle vilja göra. Nämnden anser att de resurser 

som nämnden har till sitt förfogande för olika aktiviteter till barn och unga 

är mycket begränsade. 

I nämndens yttrande framkommer att de nya bidragsreglerna som gäller från 

2019 har kultur- och fritidsförvaltningen större möjlighet att i samarbete 

med föreningar erbjuda olika former av aktiviteter. För sportlovet 2019 

fanns inte denna möjlighet då förvaltningens budget ännu inte var antagen. 

En ambition inför kommande sportlov och andra lov är ett samarbete med 

föreningar som med uppdragsbidrag kan genomföra kostnadsfria aktiviteter 

för barn och unga.  
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Nya bidragsregler och arbetet med utökad samverkan möjliggör att 

nämnden kan arbeta mot en omfattning av fritidsaktiviteter som är önskad.  

En utökning av resurser säkerhetsställer också utökningen av 

fritidsaktiviteter, vilket kan hanteras i budgetprocessen.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att motionen bifalles delvis genom 

att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att arbeta mot en utökad 

omfattning av fritidsaktiviteter.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-09-16 § 200 

Protokollsutdrag KSAU 2019-09-02 § 163 

Tjänsteskrivelse 2019-06-13 

Motion 2018-06-07 

Protokollsutdrag KFN 2019-03-26 § 28 

Tjänsteskrivelse KFN 2019-03-07 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Motionären, för kännedom 

Kultur- och fritidsnämnden 

Hemsida 

Uppdragslista 
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§ 127 Dnr 2019/00095  

Svar på motion: Informera om återvändarbidrag och 
återetableringsstöd 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till 

Socialnämndens bedömning.  

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion med ett antal förslag för 

att kommunen ska kunna bistå individer som frivilligt önskar återvända till 

sina hemländer. Motionen har remitterats till socialnämnden som har yttrat 

sig över den. Socialnämnden bedömer att motionens förslag ska avslås dels 

med hänvisning till att det åligger Migrationsverket att besluta om åtgärder 

för frivilligt återvändande, dels med hänvisning till gällande lagar och dels 

med hänvisning till att en ytterst begränsad målgrupp skulle vara betjänt av 

de föreslagna insatserna. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår, med 

hänvisning till nämndens bedömning, att motionen ska avslås.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-09-16 § 201 

Protokollsutdrag KSAU 2019-09-02 § 164 

Tjänsteskrivelse 2019-07-29 

Motion: Informera om återvändarbidrag och återetableringsstöd 

Socialnämndens beslut om yttrande 

Socialnämndens yttrande 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till att-sats 1 i motionens förslag, att 

information om återvändarbidrag och återetableringsstöd alltid ska erbjudas 

nyanlända, migranter och asylsökande i kontakt med kommunen och dess 

instanser och föreslår därmed att övriga två att-satser faller.   

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) finner att två förslag till beslut föreligger - 

kommunstyrelsens förslag om avslag till motionen, samt Michael 

Rubbestads (SD) yrkande om bifall till motionens första att-sats. Ordförande 

frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut 

eller Michael Rubbestads (SD) förslag till beslut och finner att 

kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  

______________ 
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Beslutet skickas till: 

Motionärerna, för kännedom 

Socialnämnden, för kännedom 

Hemsidan 
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§ 128 Dnr 2013/00111  

Detaljplan 424, Bålsta 2:69 m.fl., Björkvallen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till detaljplan för Bålsta 

2:69 m.fl., Björkvallen, enligt 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen (PBL 

2010:900)       

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade 21 oktober 2013, § 166 om uppdrag för 

detaljplan för fastigheten Bålsta 2:69 m.fl., Björkvallen. Syftet med 

detaljplanen är att möjliggöra kompletterande bostadsbebyggelse i en skala 

som varierar mellan 2 och 4 våningar. Detaljplanen ska även möjliggöra för 

en mötesplats utanför medborgarhuset med centrumverksamhet.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-06-03 § 118 

Tjänsteskrivelse 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Illustrationsplan      

Jäv 

Tommy Rosenkvist (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Roger von 

Walden (M) tjänstgör i hans ställe. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar i första hand att ärendet återremitteras för att utreda 

konsekvenserna för att istället detaljplanera för villor och yrkar i andra hand 

avslag till förslaget.  

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

Michael Rubbestad (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till 

beslut.  

Robin Jande (V) yrkar att ärendet ska återremitteras.  

Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut.  

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar att sammanträdet ska ajourneras 

för överläggningar. 
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Ajournering 

Sammanträdet ajourneras i 5 minuter för överläggningar.  

Beslutsgång 1 

Ordförande Björn Erling (M) finner att tre förslag till beslut föreligger - att 

ärendet ska återremitteras i enlighet med Owe Fröjds (Båp) yrkande samt 

förslag om bifall respektive avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande frågar först om ärendet ska återremitteras 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, nej-röst för att återremittera ärendet.  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Björn Erling (M), Ulf Winberg 

(M), Christoffer Bonde (M), Carl-Johan Torstensson (M), Nils-Åke 

Mårheden (M), Bo Johnsson (M), Björn Hedö (M), Per-Arne Öhman (M), 

Roger von Walden (M), Per Widén (C), Helene Zeland Bodin (C), Johan 

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

Christian 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) och Pyry Niemi (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) ochTiina Fransson (SD) 

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) avstår.  

Med 28 ja-röster, 12 nej-röster och 1 som avstår beslutar fullmäktige att 

ärendet ska behandlas idag.  

Beslutsgång 2 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller eller 

avslår kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att 

kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Reservation 

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

(V), Michael Rubbestad (SD), Anders Ekelöf (SD), Ann-Sofie Borg (SD), 
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Thomas Moore (SD), Erik Nylén (SD), Carol Lundahl Moore (SD), Zinaida 

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

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen 

Kommunstyrelsens förvaltning 
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§ 129 Dnr 2013/00059  

Detaljplan för kvarter nr 4 Logistik Bålsta, Skörby 5:1, 
Lundby 2:1 samt Bålsta 2:61 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att granskningsutlåtandet godkänns.  

1. Kommunfullmäktige antar detaljplan för kvarter nr 4 Logistik Bålsta, 

Skörby 5:1, Lundby 2:1 samt Bålsta 2:61.  

Sammanfattning  

Syftet med detaljplanen är att inom verksamhetsområdet Björnbro/Logistik 

Bålsta planlägga cirka 26 ha skogs- och åkermark för industriell 

verksamhet. Planområdet är idag oexploaterat men ligger intill befintligt 

industriområde och inom antaget planprogram där området utpekas som 

lämpligt för Industri- och lagerverksamhet. Inom detaljplanen har Benders 

Protokollsutdrag KSför avsikt att utöka sin verksamhet med cirka 10 ha, 

resterande planområde lämnas till framtida exploatörer. Det har bedömts 

som viktigt att detaljplanen har en viss flexibilitet vad beträffar användning 

och fastighetsstorlek. Inom detaljplanen ingår även cirka 20 ha naturmark 

för att skapa en barriär mellan bostadsområdet Skörby och detaljplanens 

kvartersmark.  En befintlig spårförbindelse som idag tar in fullstora gods-

/cargotåg till Benders verksamhet finns med i detaljplanen.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-09-16 § 172 

Tjänsteskrivelse 2019-08-30 

Plankarta 2019-09-12 

Planbeskrivning 2019-09-12 

Granskningsutlåtande 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras för att ta fram 

en uppdaterad trafikanalys, samt en VA- och elutredning.  

Beslutsgång 1 

Ordförande Björn Erling (M) finner att två förslag till beslut föreligger - 

kommunstyrelsens förslag samt Michael Rubbestads (SD) förslag om 

återremiss - och frågar först om ärendet ska återremitteras eller behandlas 

idag. Ordförande 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 ärendet.  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Björn Erling (M), Ulf Winberg 

(M), Christofer Bonde (M), Carl–Johan Torstensson (M), Nils–Åke 

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

Per–Arne Öhman (M), Per Widén (C), Helene Zeland Bodin (C), Johan 

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

Christian 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), Pyry Niemi (S), Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), 

Peter Björkman (Båp) och Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) 

Nej-röst lämnas av: Robin Jande (V), Michael Rubbestad (SD), Anders 

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

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

(SD) 

Med 32 ja-röster och 9 nej-röster beslutar fullmäktige att ärendet ska 

behandlas idag.  

Beslutsgång 2 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag och finner att så sker.  

Reservation 

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) reserverar sig mot beslutet med 

följande motivering:  

”Reservation av detaljplan för kvarter nr 4 Logistik Bålsta, Skörby 5:1, 

Lundby 2:1 samt Bålsta 2:61  

Reservation baserat på ändrade förhållanden vad det gäller trafik, buller, VA, 

dagvattenhantering, elförsörjning samt trafikanalys.  

När nuvarande MKB (miljökonsekvensbeskrivning) togs fram kände man ej till 

förutsättningarna och resultatet för kvarteren vilket nu har tydliggjorts och gradvis 

klarnat. Baserat på detta anser vi att man bör utifrån dessa nya förutsättningar ta 

fram en uppdaterad MKB för helheten gällande trafiksituation/analys, buller, VA, 

dagvattenhantering samt elförsörjning.  

I nuvarande MKB ser man det som positivt att samla verksamheter i kommunen på 

gemensam plats, men det är inte primärt kommunens egna verksamheter som 
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samlas ihop utan snarare andra kommuners verksamheter och även nya som 

tillkommer i vår kommun vilket gör att trafiksituationen kommer att bli ohållbar.  

Vi anser att detta strider mot Agenda 2030 och våra miljömässiga hållbarhetsmål 

vad det gäller bevarande av stadsnära natur, kulturhistoriska värden. Vidare har vi 

har som mål att vara en fossilfri kommun. Vi ser inte riktigt linjen kommunen 

säger sig följa vad det gäller de antagna målen i Agenda 2030 där Håbo beskrivs 

som en hållbar kommun som tar ett långsiktigt ansvar för natur och klimat.  

Den sammantagna bedömningen som finnsatt tillgå på kommunens hemsida säger 

följande:  

-Av planförslagets redovisade miljökonsekvenser förväntas det att ge övervägande 

negativa konsekvenser. Det kommer att orsaka stora ingrepp i naturen där viss 

värdefull natur/kulturmiljö kommer påverkas negativt. Det kommer att leda till 

ökade bullernivåer då verksamheten kommer att utökas, samt både persontrafik 

och tung trafik kommer att öka tull och från området.  

-Avverkning av skog och ianspråktagande av natur som ersätts med hårdgjorda 

ytor och anläggningar kommer att påverka landskapsbilden negativt för de 

närboende och besökare.  

-Detaljplanen ingår i ett större planprogram där det ingår ett flertal detaljplaner 

som i slutändan kommer att påverkas av varandra vad det gäller 

miljökonsekvenser. Det finns risk att konsekvensbedömningen blir undermålig av 

att bedöma en detaljplan i taget och inte se hela bilden. Det riskerar att 

undervärdera den negativa påverkan som planprogrammet förorsakar, en 

ackumulerad effekt av miljökonsekvenser som kan orsaka betydligt större påverkan 

för helheten.  

Därför anser vi att en ny helhetsbedömning av de ingående planerna görs för att få 

en rättvis bild av de förväntade effekterna/miljökonsekvenserna. ”     

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen 
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§ 130 Dnr 2018/00906  

Policy för måltider  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar policy för mat och måltider, KS 2018/00906, 

nr 91473.  

Sammanfattning  

Barn- och utbildningsnämnden lämnade 2018-10-31 § 107 förslag till 

kommunfullmäktige om att anta policy för måltider. Inför 

kommunstyrelsens beredning av ärendet lyftes det bort från dagordningen i 

syfte att förankra policyn politiskt. En politisk beredning har nu genomförts 

och ett nytt förslag till policy har tagits fram – policy för mat och måltider.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-09-16 § 182 

Protokollsutdrag KSAU 2019-09-02 § 157 

Tjänsteskrivelse 2019-08-16 

Policy för mat och måltider – förslag efter politisk beredning 

Policy för måltider – barn- och utbildningsnämndens förslag 

Beslut från Barn- och utbildningsnämnden 2018-10-31 § 107 

Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Per Widén (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut.  

Christoffer Bonde (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

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

Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut.  

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) finner att två förslag till policys föreligger - 

Barn och utbildningsnämndens förslag och kommunstyrelsens förslag. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

förslag till beslut eller barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut och 

finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.  

______________ 
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Beslutet skickas till: 

Barn- och utbildningsnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden 

Författningssamling 
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§ 131 Dnr 2019/00225  

Upphävande av styrdokument  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige upphäver följande styrdokument: 

- Policy för rökfri arbetsmiljö och arbetstid 

- Policy för uppvaktningar av anställda och förtroendevalda 

- Alkohol och drogpolicy 

- Arbetsmiljöpolicy 

- Policy mot kränkande särbehandling 

- Rehabiliteringspolicy 

- Jämställdhetspolicy 

- Pensionspolicy 

- Chefspolicy antagen av personalutskottet 

Sammanfattning  

Dessa styrdokument som berör relationen arbetsgivare – arbetstagare 

behöver justeras utifrån dagens behov av tydlighet och enkelhet, anpassas 

till nya regelverk samt till kommunens riktlinjer för styrdokument KS 

2017/00064 nr 79279. Förslaget om upphävande av dokumenten är anpassat 

till vilket beslutsorgan som antagit respektive dokument.  

Förslag till en medarbetarpolicy med relaterade dokument bestående av 

riktlinjer och regler samt en kompetensförsörjningsstrategi har tagits fram 

och ersätter ovanstående dokument. Dessa presenteras som egna ärenden till 

Kommunstyrelsen respektive Kommunfullmäktige i enlighet med 

kommunens riktlinjer för styrdokument. 

En handbok utarbetas av personalavdelningen med tydliga anvisningar om 

hur chefer och medarbetare ska arbeta med frågor som rör relationen 

arbetsgivare - arbetstagare.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag PoF 2019-09-03 § 36 

Kommunstyrelsen upphäver: 

Karensdag vinterkräksjuka KS 2011.421 

Rutinbeskrivning julklappar KS 2010.1826 

Rutin för rekrytering KS 2014.410 

Riktlinjer för introduktion av ny personal 2008.01 

Sjukfrånvaro och rehabilitering riktlinjer KS 2010.2190 och KS 2013.2605 

Medarbetarsamtal KS 2012.35 

Arbetsplatsträffar KS 2010.572 

Bisyssla KS 2009/54 nr 2009.612 

Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns 

samverkansavtal KS 2012.3513 

Lönepolitiskt program KS 1996-02-12 §23  
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Lönekriterier KS 2011.1960 

Riktlinjer våld och hot KS 2012.37 

Djur i kommunens lokaler TN §67 Dnr 1995:29-282 

Kommunfullmäktige föreslås upphäva: 

Policy för rökfri arbetsmiljö och arbetstid 2008/85 nr 2008.2135 

Policy för uppvaktningar av anställda och förtroendevalda  

KF 2012-06-25 §32 

Alkohol och drogpolicy KS 1995/0209; KF 1996-04-22 §101 

Arbetsmiljöpolicy och policy mot kränkande särbehandling KF 2009-09-28 

§86 

Sjukfrånvaro och rehabilitering policy KF 2009-09-28 §87 

Jämställdhetspolicy KF 1997-09-29 §49 

Pensionspolicy antaget av KF 2017-06-12 §74 

Chefspolicy antagen av personalutskottet 1991-06-12 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Personalchef 

Personalavdelning 

Författningssamling (hemsida) 
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§ 132 Dnr 2018/00754  

Strategi för kompetensförsörjning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar strategi för kompetensförsörjning, att gälla för 

kommunens samtliga förvaltningar 

Sammanfattning  

Förslag till en medarbetarpolicy med relaterade dokument bestående av 

riktlinjer och regler samt en kompetensförsörjningsstrategi har omarbetats 

av personalavdelningen.  

För att uppfylla visionen Håbo 2030 behöver kommunen säkra sin 

kompetensförsörjning så att kommunen har kunniga och professionella 

medarbetare i tillräckligt stor omfattning. Denna strategi tydliggör 

kommunens ambition och förhållningssätt vad gäller detta.  

I Håbo kommun finns de största rekryteringsbehoven i verksamheterna 

skola, förskola, vård och omsorg, precis de kompetenser som efterfrågas i 

hela landet. Särskilt utpekade yrkesgrupper, förutom ovanstående, är 

socionomer och speciella kompetenser inom plan och exploatering samt 

vissa tekniska verksamheter.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-09-16 § 195 

Protokollsutdrag PoF 2019-09-03 § 34 

Tjänsteskrivelse 

Strategi för kompetensförsörjning.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Personalavdelning 

Personalchef 

Författningssamling (hemsida) 
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§ 133 Dnr 2018/00753  

Medarbetarpolicy 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar medarbetarpolicy, med ändring enligt Liselotte 

Grahn Elgs (M) yrkande, att gälla för kommunens samtliga förvaltningar.  

Sammanfattning  

Förslag till en medarbetarpolicy med relaterade dokument bestående av 

riktlinjer och regler samt en kompetensförsörjningsstrategi har omarbetats 

av personalavdelningen.  

Policyn beskriver kommunens förhållningssätt för att skapa attraktiva 

arbetsplatser som kännetecknas av jämlikhet och delaktighet, eget 

ansvarstagande och fortlöpande utveckling av såväl verksamheten som den 

egna kompetensen samt för lönebildning och lönesättning. Dokumentet 

anger generella förutsättningar och värdeord som ska gälla i relationen 

arbetsgivare – medarbetare i kommunen, inklusive arbetsmiljö och 

löneperspektivet, kränkande särbehandling och diskriminering. 

Medarbetarpolicyn är även arbetsmiljöpolicy och policy för 

arbetsanpassning och rehabilitering. 

Policyn utgår från visionen ”Hållbara Håbo”- vår strävan mot jämlikhet och 

delaktighet, med inställningen att varje människa både vill ta ansvar för och 

påverka sin arbetssituation, vilket är en förutsättning för ett tillitsfullt 

samarbete. Vi arbetar mot tydliga mål och eftersträvar ett kontinuerligt 

förbättringsarbete för god kvalitet med ekonomisk hållbarhet. Vi arbetar för 

likabehandling, värdesätter mångfald och utsätter inte någon för repressalier. 

Vi arbetar aktivt för ett hållbart medarbetarengagemang och en god 

arbetsmiljö där alla människor trivs, utvecklas och är stolta över sitt arbete.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-09-16 § 195 

Protokollsutdrag PoF 2019-09-03 § 35 

Tjänsteskrivelse 

Medarbetarpolicy 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att tredje stycket på sista sidan i den 

föreslagna policyn ändras så att även diskrimineringsgrunden "politisk 

åskådning" läggs till i detta stycke.  

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till Liselotte Grahn Elgs (M) yrkande.  
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Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) finner att två förslag till beslut föreligger - 

kommunstyrelsens förslag till beslut och Liselotte Grahn Elgs (M) förslag 

till beslut och frågar om kommunstyrelsens förslag eller Liselotte Grahn 

Elgs (M) förslag bifalls och finner att kommunfullmäktige bifaller Liselotte 

Grahn Elgs (M) förslag.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Personalavdelning 

Personalchef 

Författningssamling (hemsida) 
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§ 134 Dnr 2019/00288  

Revidering av ägardirektiv Håbo Marknad AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet i avvaktan på den 

konsekvensanalys som kommunstyrelsens förvaltning ska genomföra 

angående en eventuell nedläggning av Håbo Marknads AB.   

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.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-09-16 § 177 

Protokollsutdrag KSAU 2019-09-02 § 151 

Tjänsteskrivelse 2019-08-12 

Förslag till ägardirektiv 2019 

Ägardirektiv, antagna  

Förändringarna specificerade 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) yrkar att ärendet ska återremitteras i avvaktan på den 

konsekvensanalys som kommunstyrelsens förvaltning ska genomföra 

angående en eventuell nedläggning av Håbo Marknads AB, enligt 

kommunstyrelsen beslut från 2019-09-16.   

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

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) finner att två förslag till beslut föreligger - 

kommunstyrelsens förslag och Owe Fröjds (Båp) förslag om återremiss. 

Ordförande behandlar först yrkandet om återremiss. Ordförande frågar om 

ärendet återremitteras eller behandlas idag och finner att ärendet ska 

behandlas idag.  
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Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns:  

Ja-röst för att behandla ärendet idag och nej-röst för att återremittera ärendet 

i enlighet med Agneta Hägglunds (S) yrkande. 

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Björn Erling (M), Ulf Winberg 

(M), Christoffer Bonde (M), Carl–Johan Torstensson (M), Nils–Åke 

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

Per–Arne Öhman (M), Per Widén (C), Helene Zeland Bodin (C), Johan 

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

Christian Nordberg (MP), Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Robin Jande 

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

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

Belonoshko (SD), 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), Pyry Niemi (S), Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter 

Björkman (Båp)  

Med 27 ja-röster och 14 nej-röster återremitterar kommunfullmäktige 

ärendet i enlighet med Agneta Hägglunds (S) yrkande. Detta enligt 

kommunallagens regler för minoritetsåterremiss. Därmed faller 

kommunstyrelsens förslag till beslut.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

 

Styrelse Håbo Marknad AB 

Kommundirektör 

VD Håbo Marknad AB 
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§ 135 Dnr 2019/00265  

Hemställan om utökad budget för att täcka 
evakueringskostnader på Vibyskolan 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet i enlighet med Owe Fröjds 

(Båp) yrkande.  

Sammanfattning  

Kommundirektör och lokalförsörjningschef informerar om 

händelseförloppet, en utredning av ärendet görs och förväntas klar till 

oktober.  

Barn- och utbildningsnämnden har till kommunfullmäktige begärt om att få 

en utökad driftbudget för att täcka evakueringskostnader på Vibyskolan. 

(BOU § 82) för åren 2019-2021. 

Investeringsanslaget för ombyggnation av Viby skolan är för hela projektet 

ca 54,5 mkr, utfallet år 2018 uppgick till 421 tkr och budgeterat belopp år 

2019 uppgår till ca 54 mkr. Utfallet per 16 augusti 2019 uppgår till ca 2,3 

mkr. Ursprungligen var det planerad att ombyggnation skulle löpa över flera 

år och att en utredning ske år 2019.  

I samband med att fuktproblematiken upptäcktes i februari 2019 och 

eftersom resultatet visade på omfattande skador samt att personal påtalat 

hälsoproblem som kunde kopplats till fuktskadorna var det nödvändigt att 

planera en snabb evakuering till moduler. Hela skolan har evakuerats och 

från augusti 2019 bedrivs skola och fritids i moduler. Kostnaden för 

evakuering är en oförutsedd utgift för barn- och utbildningsnämnden 

eftersom en evakuering i projektet inte var planerad. 

Projektet har avslutats enligt beslut på barn- och utbildningsnämnden 2019-

06-12. Samtidigt beslutades att även avsluta projekt Västerängsskolan.  

Enligt underlag från Barn- och utbildning kommer kostnaderna i samband 

med evakueringen att uppgå till ca 12 034 tkr under en 4-års period. År 

2019 är kostnaden beräknat till ca 5 920 tkr, år 2020 till 2 128 tkr, år 2021 

till 2 128 tkroch år 2022 till 1 858 tkr, enligt nedan. 

1. Fasta kostnader – montage och demontering  

a. Monteringen av moduler beräknas kosta 1 800 tkr, År 2019 

b. Demonteringen efter hyrestiden beräknas kosta 500 tkr, År 2021 

 

2. Rörliga kostnader under 3 år – hyra. 

a. Hyreskostnaden är rörlig. Totalkostnaden för 3 år är 5 184 tkr, Fördelat på 

2019 720 tkr, år 2020 1 728 tkr, år 2021 1 728 tkr, år 2022 1 008 tkr. 
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3. Markarbeten 2,1 mkr, 1,8 mkr år 2019, 300 tkr år 2022  

a. Kostnader för grundläggning, bygg väg, vatten, avlopp, el, färdigställning 

runt moduler.  

 

4. Byggherrekostnader totalt 450 tkr, 400 tkr år 2019, 50 tkr år 2022. 

a. Anslutningskostnader, bygglovskostnader, konsultkostnader, utredning 

geoundersökning. 

Övriga kostnader totalt 2,0 mkr, uppdelat år 2019 1,2 mkr, År 2020 400 tkr, 

år 2021 400 tkr.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-09-16 § 161 

Protokollsutdrag KSAU 2019-09-02 § 152 

Tjänsteskrivelse 2019-08-16 

Beslut från barn- och utbildningsnämnden § 82 

Fuktinventeringsrapport Vibyskolan 

Kompletterande underlag kostnader för evakuering 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att ärendet återremitteras i väntan på pågående 

extern utredning av hur ärendet har hanterats/beställts.  

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

Werner Schubert (S) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) yrkande.  

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) yrkande.  

Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) yrkande.  

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) finner att två förslag till beslut föreligger - 

Owe Fröjds (Båp) yrkande om återremiss och kommunstyrelsens förslag. 

Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller behandlas idag och 

finner att ärendet återremitteras. Därmed faller kommunstyrelsens förslag 

till beslut.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommundirektör 

Lokalförsörjningschef 

Ekonomichef 

Barn- och utbildningsnämnden 

Tekniska nämnden    
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§ 136 Dnr 2019/00274  

Fördelning av statlig ersättning inom 
flyktingmottagandet 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att schablonersättningar från 

Migrationsverket fördelas enligt förslag: Barn- och utbildningsnämnden- 

5,9% för utbildningsplikten samt 10% av total summa exklusive 

utbildningsplikten. Kultur- och fritidsnämnden- 2 % för utbildningsplikten 

samt 3% av total summa exklusive utbildningsplikten. Socialnämnden- 

återstående medel.  

2. Grundersättning tilldelas Socialnämnden till 100 %.  

3. Uppföljning görs av respektive nämnd vid årsbokslut av hur fördelade 

medel har använts.  

Sammanfattning  

Politiskt beslut ska fattas avseende fördelningen av grund- och 

schablonersättningarna för att tydliggöra de politiska ambitionerna och 

prioriteringarna gällande integrationen av nyanlända i kommunen. 

Anledning till att procentsatser föreslås är att prognos kan avvika mot 

utfallet per december från Migrationsverket.  

För alla nyanlända som kommunen tar emot utgår ersättning från 

Migrationsverket. Det är dels ett grundbelopp som motsvarar fem 

prisbasbelopp, 232 500 kronor 2019. Dels en ersättning per person: 

schablonbeloppet som ska täcka kostnader för etableringsinsatser för 

nyanlända personer som till exempel: * mottagande och praktisk hjälp vid 

bosättning *särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, 

förskola, fritidshem och barnomsorg med mera * utbildning i svenska för 

invandrare * samhällsorientering * tolk * andra kommunala insatser för att 

underlätta etablering i samhället samt vissa kostnader för ekonomiskt 

bistånd och administration.  

En utvärdering av tidigare års fördelning har gjorts och viss justering 

föreslås för 2019. Biblioteket har redovisat att verksamheten arbetar på att 

strukturerat sätt målgruppen för utbildningsplikten varför denna verksamhet 

bör ta del av dessa riktade medel.  

Prognosen för schablonersättningar från Migrationsverket är totalt 10 

miljoner kronor. Förvaltningschefer för berörda nämnder har godkänt 

förslaget till fördelning 2019: 
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Barn- och utbildningsnämnden- 5,9% för utbildningsplikten samt 10% av 

total summa exklusive utbildningsplikten. 

Kultur- och fritidsnämnden- 2 % för utbildningsplikten samt 3% av total 

summa exklusive utbildningsplikten.  

 

Socialnämnden- återstående medel.  

 

Grundersättningen föreslås fortsatt tilldelas Socialnämnden till 100% då 

personal med ansvar för introduktion, mottagande och hjälp med bosättning, 

utredningar om ekonomiskt bistånd kostar mer än grundbeloppet.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-09-16 § 178 

Protokollsutdrag KSAU 2019-09-02 § 153 

Tjänsteskrivelse 2019-07-18 

Kompletteringsbilagor information om beräkning 

Bilaga 1 för beslut om fördelning schablonbelopp nyanlända från 

Migrationsverket.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens tredje attsats.  

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller  

kommunstyrelsens förslag och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Socialnämnd 

Barn- och utbildningsnämnd 

Kultur- och fritidsnämnd 

Ekonomichef 

Förvaltningsekonomer  

Fördelning schablonersättning per nämnd  
Fördelning 

2018 

Prognos 

fördelning 2019 

BOU utbildningsplikten 600 000 590 000 

BOU 10% av totalt exklusive utbildningsplikten 813 747 921 000 

KFN 3% av totalt exklusive utbildningsplikten 244 124 276 300 

KFN 2% av utbildningsplikten biblioteket  0 200 000 

SN återstående medel för flyktingmottagning 6 479 598 8 012 700 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41(50) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-09-30  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 137 Dnr 2019/00062  

Redovisningar av partistöd för år 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar inlämnade redovisningar om användning av 

partistöd år 2018.  

2. Kommunfullmäktige noterar att utbetalning av 2020 års partistöd hanteras 

i separat beslut vid årsskiftet 2019/2020. 

3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att inför nästa års 

redovisning ska ta fram tydliga riktlinjer för att säkerställa att samtliga 

partier redovisar på samma sätt.   

Sammanfattning  

Det kommunala partistödet regleras av kommunallagen och av reglerna för 

partistöd i Håbo kommun.  

Av kommunallagen framgår att en mottagare av partistöd årligen ska lämna 

in en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts till avsett 

ändamål. En skriftlig rapport över redovisningen från en oberoende 

granskare ska också bifogas. Samtliga i kommunfullmäktige representerade 

partier har inkommit med en redovisning av användningen av 2018 års 

partistöd. Redovisningarna biläggs detta ärende.  

Partistöd betalas ut årligen och beräknas utifrån gällande års 

inkomstbasbelopp. Inkomstbasbelopp för år 2020 beräknas senare under 

2019. Så snart detta gjorts kan partistöd för år 2020 beräknas och utbetalas. 

Detta får hanteras av kommunfullmäktige i särskilt ärende.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-09-16 § 179 

Protokollsutdrag KSAU 2019-09-02 § 154 

Tjänsteskrivelse 2019-07-30 

Samtliga partiers redovisningar av partistöd 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) lämnar följande tilläggsyrkande: 

kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen inför nästa års 

redovisning ska ta fram tydliga riktlinjer för att säkerställa att samtliga 

partier redovisar på samma sätt.  

Björn Erling (M) yrkar bifall till Michael Rubbestads (SD) tilläggsyrkande.  
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Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut eller om fullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut med Michael Rubbestads (SD) 

tilläggsyrkande.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

förslag till beslut med Michael Rubbestads (SD) tilläggsyrkande.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 

Partierna i kommunfullmäktige 

Uppdragslista 
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§ 138 Dnr 2019/00243  

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
SOL och LSS kv 1 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen 

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har inkommit med 

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

Socialtjänstlagen och 9 § Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade för kvartal 1 år 2019. Enligt dessa lagar ska sådan 

redovisning delges kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-09-16 § 202 

Protokollsutdrag KSAU 2019-09-02 § 166 

Tjänsteskrivelse 2019-06-07 

Beslut från socialnämnden 

Beslut från vård- och omsorgsnämnden 

Rapport från vård- och omsorgsnämnden 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Socialnämnden, för kännedom 

Vård- och omsorgsnämnden, för kännedom 
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§ 139 Dnr 2019/00283  

Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges 
beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen ska årligen redovisa verkställigheten av ett urval av 

kommunfullmäktiges beslut. Främst återrapporteras verkställigheten av 

bifallna medborgarförslag och motioner, men även vandra beslut redovisas 

vid behov.  

Status för verkställigheten av fullmäktiges beslut redovisas nu i två separata 

förteckningar, en för avslutade (23 st.) och en för ej avslutade (11 st.). 

Chefer och andra ansvariga har fått möjlighet att kommentera och rapportera 

verkställigheternas status och kommentarerna framgår av förteckningen.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-09-16 § 204 

Protokollsutdrag KSAU 2019-09-02 § 168 

Tjänsteskrivelse 2019-08-15 

Förteckning: Verkställigheter – avslutade 

Förteckning: Verkställigheter – ej avslutade 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 
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§ 141 Dnr 2019/00273  

Entledigande från uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges 
Valberedning, ungdomsrådet, kultur- och 
fritidsnämnden och begäran om ny sammanräkning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Jan Sundling (M) från uppdrag som 

ledamot i Kommunfullmäktige.  

2. Kommunfullmäktige entledigar Jan Sundling (M) från uppdrag som 

ledamot i Kultur- och fritidsnämnden.  

3. Kommunfullmäktige entledigar Jan Sundling (M) från uppdrag som 

ledamot i Kommunfullmäktiges valberedning.  

4. Kommunfullmäktige hemställer till länsstyrelsen om ny sammanräkning 

utifrån 2018 års valresultat för att utse en ny ledamot i kommunfullmäktige i 

Jan Sundlings (M) ställe.  

5. Kommunfullmäktige entledigar Björn Hedö (M) från uppdrag som 

ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.  

6. Kommunfullmäktige utser Pirjo Thonfors (M) till ny ledamot i kultur- 

och fritidsnämnden i Jan Sundlings (M) ställe. 

7. Kommunfullmäktige utser Björn Hedö (M) till ny ledamot i 

Kommunfullmäktiges valberedning i Jan Sundlings (M) ställe.  

7. Kommunfullmäktige utser Christoffer Bonde (M) till ny ersättare i 

kommunfullmäktiges valberedning i Björn Hedös (M) ställe. 

8. Kommunfullmäktige uppmanar kommunstyrelsen att snarast förrätta 

fyllnadsval till ungdomsrådet.   

Sammanfattning  

Jan Sundling (M) har begärt entledigande från samtliga uppdrag i Håbo 

kommun på grund av flytt. Jan Sundling (M) innehar uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige, vilket utses av länsstyrelsen genom ny 

sammanräkning. Därutöver har Jan Sundling uppdrag som ledamot i kultur- 

och fritidsnämnden och kommunfullmäktiges valberedning. Dessa utses 

genom val i kommunfullmäktige. Dessutom innehar Jan Sundling (M) 

uppdrag som ledamot i ungdomsrådet, vilket utses genom val i 

kommunstyrelsen.      
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Beslutsunderlag 

Valberedningens nomineringar 

Avsägelse   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens ordförande, Fred Rydberg (KD), lämnar valberedningens 

nomineringar vid sammanträdet.      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Jan Sundling (M) 

Valda 

Länsstyrelsen 

Kultur- och fritidsnämnden 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 
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§ 142 Dnr 2019/00341  

Extra ärende: Motion: Trygghetsfilter  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning.  

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna i Håbo lämnar in en motion med förslag om ett 

trygghetsfilter för att säkerställa att Håbo kommuns enheter (datorer, 

läsplattor med mera) inte tillåter åtkomst till olämpligt innehåll när de 

befinner sig på externa nätverk.  

Beslutsunderlag 

Motion      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 

Uppdragslista 

Hemsida 
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§ 143 Dnr 2019/00342  

Extra ärende: Motion: Policy för erbjudande av 
modermålsundervisning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning.  

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna i Håbo lämnar in en motion med ett antal förslag kring 

kommunens modersmålsundervisning.  

Beslutsunderlag 

Motion      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 

Uppdragslista 

Hemsida 
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§ 144 Dnr 2019/00343  

Extra ärende: Motion: Anlägg en kombinerad cykel- 
och gångväg mellan Bro och Bålsta mot Enköping 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning.  

Sammanfattning  

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) och Robin Jande (V) lämnar in en 

motion med förslag om en gång och cykelväg mellan Bro och Bålsta samt 

vidare sträckning mot Enköping.  

Beslutsunderlag 

Motion 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 

Uppdragslista 

Hemsida 
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§ 145 Dnr 63020  

Information från kommunstyrelsens ordförande 
Liselotte Grahn Elg (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar informationen.  

Sammanfattning  

Liselotte Grahn Elg (M) besvarar ett antal, frågor som Agneta Hägglund (S) 

ställt vid tidigare fullmäktigesammanträde angående kommunens 

årsredovisning.  

______________ 

 
 
 

 


