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Tid och plats Kl. 10:00-16:00 måndagen den 17 oktober 2016, Övergransalen, Kommunhuset, 
Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Carina Lund (M), Ordförande 
Liselotte Grahn Elg (M), 1:e vice ordförande §§ 176-204 
Leif Zetterberg (C) 
Christian Nordberg (MP) 
Håkan Welin (L) 
Fred Rydberg (KD) 
Agneta Hägglund (S) 
Eva Staake (S) 
Fredrik Anderstedt (S) 
Werner Schubert (S) 
Michael Rubbestad (SD) 
Owe Fröjd (Båp) 

Övriga närvarande  

Ersättare Christer Staaf (C) tjänstgör för Liselotte Grahn Elg (M) §§ 173-175 
Bengt Björkman (SD) 
Helene Cranser (S) tjänstgör för Lars-Göran Bromander (S) 
Sven-Olov Dväring (S) 

  
Tjänstemän Per Nordenstam, kommundirektör 

Vipul Vithlani, ekonomichef 
Jonas Eliasson, kanslichef 
Johan Utter, kommunsekreterare  
Anna-Karin Bergvall, förvaltningschef §§ 173-184 
Isabell Lundberg, plan- och utvecklingschef §§ 173-184 
Lars-Inge Larsson, teknisk chef §§ 173-175 
Marie Pettersson, samhällsplanerare §§ 173-175 
Anna Atterlöf, samhällsplanerare §§ 173-175 
Marie Eidestedt, miljöchef §§ 176-179  

  

Justering  
Justerare Agneta Hägglund (S) och Fred Rydberg (KD) 

Tid och plats Fredagen den 21 oktober 2016, kansliet 

Justerade paragrafer §§ 173-204 
  
Ajournering Efter § 175 (en timme för lunch), § 184 (10 minuter för partiöverläggning), § 189 

(10 minuter för partiöverläggning), § 203 (10 minuter för partiöverläggning) 
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§ 173 Dnr 66396  

Mötets öppnande 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen utser Agneta Hägglund (S) och Fred Rydberg (KD) till 
justerare av dagens protokoll.  

2. Kommunstyrelsen fastställer föreliggande dagordning med följande 
ändringar. 

Tillägg: 

1. Plan- och prioriteringslistan (Agneta Hägglund) 

2. Fyllnadsval av vice ordförande i Håbo Marknads AB (Owe Fröjd) 

3. Markanvisningstävling Övergran kyrkby (Owe Fröjd) 

Utgår: 

1. Ärende 24, Konsekvensbeskrivning av ett eventuellt läns/regionbyte i 
samband med regionreformen (Christian Nordberg)  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen förrättar upprop, väljer två ledamöter att jämte 
ordförande justera protokollet, samt fastställer dagordningen för dagens 
sammanträde.  

______________ 
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§ 174 Dnr 70214  

Informationsärenden 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  
– Kanslichef Jonas Eliasson informerar om ett nytt förslag till arbetssätt på 
kommunstyrelsen med förberedande ärenden. 

– Kommunsekreterare Johan Utter och kanslichef Jonas Eliasson går på 
begäran igenom vad som gäller kring beslutanderätt samt initiativrätt inom 
kommunal verksamhet. 

– Kommundirektör Per Nordenstam lämnar följande information: 

1. Information om en pågående förstudie om den framtida arbetsmiljön i 
kommunhuset. 

2. Information om pågående medarbetarundersökning. 

3. Information om projekt för att bli en mer attraktiv arbetsgivare.  

______________ 
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§ 175 Dnr 70215  

Förberedande ärenden 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  
Översiktsplanen 

Marie Petterson från plan- och utvecklingsavdelningen inleder med att 
informera om de grundförutsättningar som finns i översiktsplanearbetet och 
hur förvaltningen arbetat med frågan fram tills idag. Därefter följer 
workshop kring markanvisningskartan för Bålsta och för kommunen i stort. 

ICA Maxi och Bovieran 

Förvaltningschef Anna-Karin Bergvall informerar om den planerade ICA 
Maxi-etableringen samt Bovieran. Dialog har förts med föreningslivet och 
de fyra mest berörda föreningarna har hörts i en särskild sittning. Arbetet 
behöver nu gå vidare med ett planuppdrag, men diskussioner förs 
fortfarande med ICA om vissa detaljer. Bovieran fortfarande intresserade av 
den aktuella platsen och vill få placeringen prövad.  

______________ 
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§ 176 Dnr 2016/00489  

Redovisning av delegationsbeslut till KS 2016-10-17 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut.   

Sammanfattning  
Följande beslut för perioden 2016-08-26 – 2016-10-10 föreligger: 

– Anställningsbeslut/Anställningsinformation inkomna till löneenheten 
– Kommunstyrelsens förvaltning  
– Barn- och utbildningsförvaltningen  
– Socialförvaltningen 
– Bygg- och miljöförvaltningen 
– Enskilda beslut 
– Beslut fattade inom kommunstyrelsens förvaltning, se separata 
förteckningar. 

Anställningsbeslut/Anställningsinformation finns med i en pärm vid 
sammanträdet. Delegationsbeslut inom kommunstyrelsens förvaltning fås 
vid begäran. Upphandlingsbesluten finns att tillgå hos upphandlingsenheten.   

Beslutsunderlag 
Anställningsbeslut/Anställningsinformation 
Delegationsbeslut kommunstyrelsens förvaltning 2016-08-26 – 2016-10-10 
Delegationsbeslut upphandlingsenheten augusti-september 2016    

______________ 
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§ 177 Dnr 2016/00480  

Redovisning av protokoll till KS 2016-10-17 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar redovisade protokoll.  

Sammanfattning  
Följande protokoll har inkommit eller upprättats sedan den senaste 
redovisningen av protokoll vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-09-
05: 

– Protokoll Håbo Marknads AB 2016-08-30   
– Protokoll KHR AU 2016-08-31 
– Protokoll KPR AU 2016-08-31 
– Protokoll Samordningsförbundet 2016-09-09 § 41  
– Protokoll Samordningsförbundet 2016-09-09 § 42  
– Protokoll Näringslivsråd 2016-09-08 
– Protokoll Kommunala pensionärsrådet 2016-09-19 
– Protokoll Samordningsförbundet 2016-09-09 
– Protokoll Håbohus AB 2016-09-22 

Beslutsunderlag 
Protokoll, enligt ovan   

______________ 
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§ 178 Dnr 2016/00490  

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdena 
med bilagor 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta taxebilagan Taxa för offentlig 
kontroll inom livsmedelsområdena att gälla från och med 2017-01-01 och 
tills vidare. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa timavgiften till 1100 kronor 
vid normal kontroll samt 1050 kronor vid extra offentlig kontroll och vid 
registrering enligt offentlig kontroll inom livsmedelsområdena att gälla från 
2017-01-01. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa att bygg- och miljönämnden 
äger rätten att besluta om indexuppräkning av avgifterna för normal 
kontroll, extra offentligt kontroll och vid registrering enligt offentlig 
kontroll. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar, enligt Fredrik Anderstedts (S) yrkande, att 
tydliggöra att timtaxan baseras på livsmedelsverkets modell för risk- och 
erfarenhetsklassning samt att antalet timmar beräknas utifrån denna modell. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att underlaget till kommunfullmäktiges 
behandling av ärendet ska kompletteras med redovisning enligt Owe Fröjds 
(Båp) yrkande.  

Sammanfattning  
Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anta en reviderad 
taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdena som innebär en 
förändring gällande indexreglering. Timavgiften som ligger till grund för 
avgiftsberäkningen föreslås till 1100 kronor och 1050 kronor för extra 
kontroll samt vid registrering av nya livsmedelsanläggningar från dagens 
nivå på 1000 kr för normal kontroll och 930 för extra kontroll och 
registrering av nya livsmedelsanläggningar.  

Den nya taxan föreslås indexuppräknas enligt PVK-index (pris för 
kommunal verksamhet) varje år via beslut i bygg- och miljönämnden.  

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att tillägga ärendet.  

Beslutsunderlag 
Bygg- och miljönämnden 2016-08-30, §70 
Taxa för offentlig kontroll av livsmedelsområdena 
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Jämförelse av timavgift med andra kommuner, livsmedel 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carina Lund (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag d.v.s.  

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta taxebilagan Taxa för offentlig 
kontroll inom livsmedelsområdena att gälla från och med 2017-01-01 och 
tills vidare. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa timavgiften till 1100 kronor 
vid normal kontroll samt 1050 kronor vid extra offentlig kontroll och vid 
registrering enligt offentlig kontroll inom livsmedelsområdena att gälla från 
2017-01-01. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa att bygg- och miljönämnden 
äger rätten att besluta om indexuppräkning av avgifterna för normal 
kontroll, extra offentligt kontroll och vid registrering enligt offentlig 
kontroll. 

Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till Carina Lunds (M) yrkande. 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar att det tydliggörs att Håbo kommun i sin 
kontroll följer livsmedelsverkets risk- och erfarenhetsklassning och att taxan 
och beräkningsmodellen för antal timmar baseras på detta. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar följande i tillägg: Hur hög är denna timtaxa jämfört 
med andra debiterade timtaxor i Håbo kommun? Detta ska redovisas till 
kommunfullmäktige. 

Christian Nordberg (MP) yrkar avslag till Owe Fröjds (Båp) 
tilläggsyrkande, då detta ej är en relevant jämförelse. 

Håkan Welin (L) yrkar bifall till Carina Lunds (M) yrkande.  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) frågar först om kommunstyrelsen bifaller 
förvaltningens förslag och finner att så sker. 

Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen även bifaller tilläggsyrkandet 
från Fredrik Anderstedt (S) och finner att så sker. 

Till sist frågar ordförande om kommunstyrelsen även bifaller 
tilläggsyrkandet från Owe Fröjd (Båp) och finner då att kommunstyrelsen 
avslår yrkandet. 

Omröstning begärs.  
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Omröstningsresultat 
Följande omröstningsordning föreslås och godkänns. Ja-röst för bifall till 
Owe Fröjds (Båp) yrkande och Nej-röst för att yrkandet ska avslås. 

Ja-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene 
Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Eva Staake (S), Michael Rubbestad 
(SD) och Owe Fröjd (Båp). 

Nej-röst lämnas av: Carina Lund (M), Liselotte Grahn Elg (M), Leif 
Zetterberg (C), Håkan Welin (L), Christian Nordberg (MP) och Fred 
Rydberg (KD). 

Med 7 Ja-röster mot 6 Nej-röster bifaller kommunstyrelsen Owe Fröjds 
(Båp) yrkande.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kansliet – för åtgärd  
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§ 179 Dnr 2016/00491  

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och 
strålskyddslagens område 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Håbo kommuns taxa för prövning 
och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område att gälla från 
2017-01-01. 

2. Kommunsfullmäktige beslutar att fastställa timtaxan för prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område till 1050 kronor. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa att bygg- och miljönämnden 
äger rätt att besluta om årlig indexuppräkning av timtaxan för prövning och 
tillsyn.  

Sammanfattning  
Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anta en ny taxa 
enligt miljöbalken och strålskyddslagen samt att höja den timtaxa som 
ligger till grund för avgiftsberäkningen från dagens nivå på 950 kr till den 
föreslagna nivå på 1050 kr. 

En jämförelse med kringliggande samt andra relevanta kommuner har 
genomförts och påvisar att Håbo kommuns nuvarande timtaxa är 
förhållandevis låg. 

Bygg- och miljönämnden föreslår även beslut om indexuppräkning enligt 
PKV-index (Pris för kommunal verksamhet) ska fattas av bygg- och 
miljönämnden. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att tillägga ärendet.  

Beslutsunderlag 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens 
område 
Redogörelse över förändringar 
Jämförelse av timtaxa med andra kommuner 

______________ 
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§ 180 Dnr 2016/00498  

Medlemskap i föreningen Sveriges Ekokommuner 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att ansöka om 
medlemskap i Sveriges Ekokommuner.  

Sammanfattning  
Håbo kommun fick år 2011 en motion om att ansöka om medlemskap i 
Sveriges Ekokommuner. Sedan dess har Håbo kommun varit observatörer i 
Sveriges ekokommuner i väntan på en antagen miljöstrategi som är ett av 
kraven för att kunna ansöka om medlemskap.  

Kommunfullmäktige antog år 2015 en miljöstrategi för ekologisk hållbar 
utveckling i Håbo kommun och kan med det även ansöka om medlemskap i 
Sveriges Ekokommuner.  

Politiker och tjänstemän i kommunen får tillgång till ett omfattande 
kontaktnät av kunniga personer i liknande kommuner från hela landet. 
Medlemskapet innebär en kostnad i form av medlemsavgift samt personella 
resurser i forma av rapportering samt kontaktperson från tjänsteman och 
politiker.  

Beslutsunderlag 
Utredning – För- och nackdelar, Medlemskap i Sveriges Ekokommuner 
Redovisning av beredd motion om medlemskap i Sveriges Ekokommuner, 
motionär: Fred Rydberg (KD)  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fred Rydberg (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen – för åtgärd 
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§ 181 Dnr 2016/00497  

Planuppdrag: Detaljplan för Väppeby 7:12 m fl (Bålsta 
Centrum etapp 3) 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att upprätta förslag till 
detaljplan för Väppeby 7:12 m.fl. (Bålsta centrum etapp 3). 

2. Kommunstyrelsen beslutar att planuppdraget upphör att gälla om 
detaljplanen inte antagits inom två år. 

3. Kommunstyrelsen återtar lämnat beslut om planuppdrag för Väppeby 
7:12, Stockholmsvägen (KS 2011/116).  

Sammanfattning  
Som del i utvecklingen av Bålsta centrum föreslås Kommunstyrelsen 
besluta om planuppdrag för Väppeby 7:12 m.fl. (Bålsta centrum etapp 3). 
Etappen sträcker sig längs med Stockholmsvägen fram till Björksäterkyrkan 
och Tvåhusplanens område. Syftet med planen är att möjliggöra för 
bostadsbebyggelse i kvartersstruktur mellan Stockholmsvägen och 
Mälarbanan, i linje med planprogram för Bålsta centrum. Viktiga frågor blir 
bland annat kvartersstrukturens möte med omgivande bebyggelse samt gatu- 
och grönstruktur. Beslut om planuppdrag förutsätter återtagande av tidigare 
planuppdrag Väppeby 7:12, Stockholmsvägen 115.  

Beslutsunderlag 
Kartbilaga – Detaljplan för Väppeby 7:12 m.fl. (Bålsta centrum etapp 3)  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen – för åtgärd  
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§ 182 Dnr 2016/00434  

Genomförande av särskilt boende vid kyrkcentrum, 
Gillmarken 1:1 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att genomföra 
upphandling av nytt särskilt boende, om cirka 60 platser, på rubricerad 
fastighet med förutsättning av externt ägande av fastigheten och att 
kommunen förhyr lokalerna. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till förvaltningen att samtidigt teckna 
optionsavtal med möjlighet att köpa tillbaka fastigheten inom 3 år.  

Sammanfattning  
Håbo kommun har behov av fler vårdplatser för särskilt boende. I den 
lokaliseringsutredning som har genomförts har ett läge invid Kyrkcentrum, 
på de av kommunen ägda fastigheterna Gillermarken 1:1 med flera, 
beslutats lämplig för ändamålet och avses planläggas för det ändamålet.  

Kommunstyrelsen har tidigare fattat beslut om planuppdrag för nytt särskilt 
boende om cirka 60 lägenheter på platsen.  

För att genomföra projektet är avsikten att det ska vara en extern 
fastighetsägare, och platserna ska garanteras enskilda som har ett 
biståndsbeslut från Håbo kommun. 

Ärendet om genomförande av särskilt boende vid Kyrkcentrum behandlades 
på kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 augusti 2016 § 83 varvid ärendet 
återremitterades till förvaltningen för ytterligare utredning.  

Beslutsunderlag 
Kartbilaga 
Ekonomisk analys daterad 2016-09-09 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carina Lund (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg av en ny 
beslutspunkt: 

1. Kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att genomföra 
upphandling av nytt särskilt boende, om cirka 60 platser, på rubricerad 
fastighet med förutsättning av externt ägande av fastigheten och att 
kommunen förhyr lokalerna. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till förvaltningen att samtidigt teckna 
optionsavtal med möjlighet att köpa tillbaka fastigheten inom 3 år. 
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Agneta Hägglund (S) yrkar att genomförandet av ett nytt särskilt boende ska 
göras i egen regi/Håbohus. Detta utifrån att det är det bästa för Håbo 
kommun och i enlighet med tjänsteskrivelse från ekonomienheten, från 
revisorerna och KPR:s och KHR:s utlåtande. 

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

Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till Carina Lunds (M) yrkande.  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) finner att det finns två förslag till beslut och 
ställer dessa mot varandra. Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller 
Carina Lunds (M) yrkande eller Agneta Hägglunds (S) yrkande och finner 
då att kommunstyrelsen bifaller Carina Lunds (M) yrkande. 

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 
Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 
Carina Lunds (M) yrkande och Nej-röst för bifall till Agneta Hägglunds (S) 
yrkande.  

Ja-röst lämnas av: Carina Lund (M), Liselotte Grahn Elg (M), Leif 
Zetterberg (C), Håkan Welin (L), Christian Nordberg (MP), Fred Rydberg 
(KD) och Michael Rubbestad (SD). 

Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene 
Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Eva Staake (S) och Owe Fröjd (Båp). 

Med 7 Ja-röster mot 6 Nej-röster bifaller kommunstyrelsen alltså Carina 
Lunds (M) yrkande.  

Reservation 
Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene Cranser (S), Fredrik 
Anderstedt (S) och Eva Staake (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget yrkande.  

______________ 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(54) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-10-17  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 183 Dnr 2016/00425  

Yttrande över remiss: Utställning av fördjupad 
översiktsplan för landsbygden, Upplands-Bro kommun  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig enligt ”Yttrande 
utställningsförslag fördjupad översiktsplan landsbygden Upplands-Bro”.  

Sammanfattning  
Upplands-Bro kommun har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan 
för landsbygden som Håbo kommun har fått på remiss.  

Kommunens synpunkter på utställningsförslaget gäller gröna samband, 
cykelstråk mellan Bålsta och Bro och definitionen av ”sammanhållen 
bebyggelse”  

Beslutsunderlag 
Missiv – Utställning av FÖP landsbygden, Upplands-Bro kommun    
Yttrande utställningsförslag fördjupad översiktsplan landsbygden Upplands-
Bro 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Upplands-Bro kommun 
Plan- och utvecklingsavdelningen – för kännedom 
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§ 184 Dnr 2016/00508  

Genomförandebeslut för del av etapp 1 Bålsta Centrum 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att projektera, upphandla och 
anlägga utökad pendlarparkering i läge B inom fastigheten Väppeby 7:7 i 
Bålsta centrum. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att i dialog med Upplands 
Lokaltrafik (UL) projektera, upphandla och anlägga nytt resecentrum för 
regional och lokal busstrafik inom fastigheten Väppeby 7:7 i Bålsta 
centrum.   

Sammanfattning  
Den föreslagna bebyggelsen inom den första etappen av Bålsta centrum 
närmar sig ett genomförande. För att så ska kunna ske behöver dagens 
pendlarparkering på den södra sidan av järnvägen flyttas och ett nytt 
busstorg för regional och lokal busstrafik anläggas. Kommunen har sökt 
statlig medfinansiering av åtgärderna från länsplanen för Uppsala län under 
2017.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Bilaga 1 Ny bussterminal 
Bilaga 2 Alternativ för lokalisering av pendlarparkering  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carina Lund (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag d.v.s. 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att projektera, upphandla och 
anlägga utökad pendlarparkering i läge A inom fastigheten Väppeby 7:7 i 
Bålsta centrum. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att i dialog med Upplands 
Lokaltrafik (UL) projektera, upphandla och anlägga nytt resecentrum för 
regional och lokal busstrafik inom fastigheten Väppeby 7:7 i Bålsta 
centrum. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att parkeringen istället ska anläggas i läge B. 

Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till Carina Lunds (M) yrkande. 

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) yrkande. 
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Ajournering 
På Michael Rubbestads (SD) förslag ajourneras sammanträdet i 10 minuter 
för partiöverläggningar.  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) finner att det finns två förslag till beslut och 
ställer dessa mot varandra. Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller 
Carina Lunds (M) yrkande eller Owe Fröjds (Båp) yrkande och finner då att 
kommunstyrelsen bifaller Carina Lunds (M) yrkande.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 
Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 
Carina Lunds (M) yrkande och Nej-röst för bifall till Owe Fröjds (Båp) 
yrkande.  

Ja-röst lämnas av: Carina Lund (M), Liselotte Grahn Elg (M), Leif 
Zetterberg (C), Håkan Welin (L), Christian Nordberg (MP) och Fred 
Rydberg (KD). 

Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene 
Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Eva Staake (S), Michael Rubbestad 
(SD) och Owe Fröjd (Båp). 

Med 6 Ja-röster och 7 Nej-röster bifaller kommunstyrelsen alltså Owe 
Fröjds (Båp) yrkande.  

Reservation 
Carina Lund (M), Liselotte Grahn Elg (M), Leif Zetterberg (C), Håkan 
Welin (L), Christian Nordberg (MP) och Fred Rydberg (KD) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen – för åtgärd 
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§ 185 Dnr 2016/00510  

Försäljning av fastighet, Bista 5:23, Mjödvägen 1 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att sälja fastigheten Bista 5:23, med adress 
Mjödvägen 1, till Accesit Norden Holding AB (559040-5634) för en 
köpeskilling av 3,5 miljoner kronor. Kommunstyrelsen ger 
kommundirektören rätt att skriva under försäljningsavtalet.  

Sammanfattning  
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 mars 2016 beslutades att: 

”Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att istället utreda 
möjligheterna att använda lokalerna för annat syfte i den kommunala 
verksamheten. Om inget annat syfte identifieras ska fastigheterna avyttras.” 

Kommunstyrelsens förvaltning har utrett möjlig användning av fastigheten 
och har kommit fram till att kommunen inte har användning för den. 
Kommunstyrelsens förvaltning förordar en försäljning av Bista 5:23.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 27, 2016-03-14 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen – för åtgärd 
Håbo Marknads AB 
Ekonomienheten – för kännedom 
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§ 186 Dnr 2016/00383  

Svar på motion: Lokal kontanthantering 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-13, § 80, att remittera inkommen 
motion avseende lokal kontanthantering till kommunstyrelsen för beredning. 
Motionen föreslår att det i kommunens framtida upphandling av 
banktjänster ska ställas krav på möjlighet till lokal kontanthantering i Håbo. 

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och funnit att motionens 
förslag strider mot proportionalitetsprincipen i lagen om offentlig 
upphandling (LOU).  

Kommunfullmäktige föreslås därför avslå motionen.  

Beslutsunderlag 
Motion om lokal kontanthantering 
KF 2016-06-13, § 80 

______________ 
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§ 187 Dnr 2014/00083  

Svar på motion gällande Dyarneområdet 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att avskriva motionen från vidare 
handläggning mot bakgrund av vad som framkommit i beredningen.  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-28, § 22, att remitterade motion 
gällande Dyarneområdet till kommunstyrelsen för beredning.  

I motionen föreslås att området genomlyses med nya detaljplaner, att 
kommunen undersöker möjligheten att köpa in fastigheten ”Skeppet” samt 
att kommunen upprättar en plan för hur befintliga verksamheter ska 
hanteras. 

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och kan konstatera att 
motion föreslagna åtgärder och andemeningar hanteras som del av den 
kommunala mark- och detaljsplaneprocessen idag.  

Mot bakgrund detta föreslås att motionen avskrivs från vidare handläggning.  

Beslutsunderlag 
Motion 2014-04-28 
KF 2014-04-28, §22 

______________ 
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§ 188 Dnr 2015/00317  

Svar på motion: Förskola i Krägga 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag att snarast påbörja 
utredning för att etablera en förskola i Krägga med hänvisning till de 
argument som förts fram av barn- och utbildningsförvaltningen i 
tjänsteskrivelse 2016-02-18.  

Sammanfattning  
Bengt Björkman (SD) och Linnea Bjuhr (SD) har lämnat en motion till 
fullmäktige med förslaget att kommunen ska genomföra en utredning för att 
etablera en förskola i Krägga snarast möjligt. Motionärerna framför att 
befolkningen i Krägga växer kraftigt och att det är långt till närmsta 
förskola. Motionen har via kommunstyrelsen remitterats till barn- och 
utbildningsnämnden för yttrande. Nämnden föreslår i sitt yttrande att 
motionen ska bifallas i den meningen att en utredning ska göras om förskola 
i Krägga.  

Barn- och utbildningsförvaltningen har dock i tjänsteskrivelse och underlag 
argumenterat för att det i dagsläget inte finns tillräckligt underlag för att 
driva en kommunal förskola i Krägga och förvaltningen ser inte att 
volymerna kommer att bli tillräckligt stora inom en 10-årsperiod. Därför 
föreslår förvaltningen att motionen avslås och att planering istället påbörjas 
för en förskola vid västra infarten till Bålsta. 

Kommunstyrelsens förvaltning ser ingen anledning att ifrågasätta barn- och 
utbildningsförvaltningens prognoser och volymberäkningar och finner 
därmed att motionen bör avslås. Detta då barn- och utbildningsförvaltningen 
i underlaget redan har utrett frågan och kommit fram till att förutsättningar 
för en kommunalt driven förskola inte föreligger. Kommunstyrelsens 
förvaltning ser ingen anledning att bifalla motionen och starta en större 
utredning, då barn- och utbildningsförvaltningen genom sin beredning av 
motionen och med enkla medel redan beräknat att förutsättningar saknas. 

Barn- och utbildningsnämndens förslag att motionen ska bifallas går i vilket 
fall vidare till kommunfullmäktiges behandling av ärendet, eftersom nämnd 
alltid har förslagsrätt till fullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Motion 2015-11-10 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-18 
Barn- och utbildningsnämnden 2016-03-23 

______________ 
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§ 189 Dnr 2016/00227  

Svar på motion: Meriterande med folkbokföring för 
Håbobor vid kommunala anställningar 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till förvaltningens 
bedömning.  

Sammanfattning  
Michael Rubbestad (SD) föreslår i sin motion att det ska vara meriterande 
med folkbokföring inom Håbo kommun vid nyrekrytering inom 
kommunens verksamheter.  

Förvaltningen bedömer att det inte vore lämpligt med detta 
tillvägagångssätt. Detta mot bakgrund av att kommunen står inför stora 
utmaningar vad gäller kompetensförsörjning under kommande år. Eftersom 
kommunen är i behov av att göra stora nyrekryteringar är det inte lämpligt 
att avgränsa mängden potentiella sökanden mer än nödvändigt.  

Vidare är det, mot bakgrund av regeringsformens krav på saklighet och 
opartiskhet hos förvaltningsmyndigheter, inte heller lämpligt att en kommun 
rekryterar mot bakgrund av andra krav än rena kompetenskrav. Att rekrytera 
enbart baserat på kompetens är också förenligt med kraven på hög kvalitet i 
alla verksamheter, vilket är en del av Håbo kommuns vision.  

Mot ovanstående bakgrund bedömer förvaltningen att motionen bör avslås.  

Beslutsunderlag 
Motionen 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till motionen. 

Owe fröjd (Båp) yrkar bifall till Michael Rubbestads (SD) yrkande. 

Ajournering 
På förslag från Christian Nordberg (MP) ajourneras sammanträdet i 10 
minuter för partiöverläggningar.  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) finner att det finns två förslag till beslut och 
ställer dessa mot varandra. Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag eller Michael Rubbestads (SD) yrkande och finner 
då att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
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Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 
Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 
arbetsutskottets förslag och Nej-röst för bifall till Michael Rubbestads (SD) 
yrkande. 

Ja-röst lämnas av: Carina Lund (M), Liselotte Grahn Elg (M), Leif 
Zetterberg (C), Håkan Welin (L), Christian Nordberg (MP), Fred Rydberg 
(KD), Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene Cranser (S) och 
Eva Staake (S). 

Nej-röst lämnas av: Michael Rubbestad (SD) och Owe Fröjd (Båp). 

Fredrik Anderstedt (S) avstår. 

Med 10 Ja-röster, 2 Nej-röster samt 1 som avstår bifaller kommunstyrelsen 
arbetsutskottets förslag.  

Reservation 
Michael Rubbestad (SD) och Owe Fröjd (Båp) reserverar sig till förmån för 
eget yrkande.  

______________ 
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§ 190 Dnr 2014/00060  

Svar på medborgarförslag: Förbättra möjligheten för 
kommunens barn, ungdomar och vuxna med 
funktionsnedsättning att ta sig till habiliteringen i 
Bålsta 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen, i dialogerna med 
kollektivtrafikförvaltningen, ska verka för att Mjuka linjen även ska 
trafikera hållplatsen vid draget.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget därmed anses 
färdigbehandlat.  

Sammanfattning  
I medborgarförslaget föreslås att den så kallade Mjuka linjen även ska 
trafikera hållplatsen vid Draget för att förenkla för de ungdomar som ska ta 
sig till habiliteringen som ligger där. Kollektivtrafikförvaltningen, UL, har 
tidigare informerat kommunen om att det inte finns några planer på att dra 
om linjen så att den går via Draget eftersom linjens sträckning redan är lång 
och krokig, vilket medförde att förvaltningens och sedan även 
kommunstyrelsens förslag till beslut var att avslå medborgarförslaget.  

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet för att inhämta 
synpunkter från personal och brukare på habiliteringen angående resvägen 
dit. Kontakt med habiliteringen visar att delar av dess brukare lätt kan ta sig 
dit, då de är beviljade färdtjänst. De brukare som har mindre 
utvecklingsstörningar eller autism har däremot svårare att ta sig till 
habiliteringen. De åker inte buss utan tvingas istället gå, ibland längre 
sträckor, för att komma dit. Därmed uteblir de ibland också från sina besök 
på habiliteringen då det är svårt att ta sig dit.    

Kommunen har inte någon reell möjlighet att besluta om busslinjernas 
sträckning, utan dessa beslut tas av kollektivtrafikförvaltningen. Kommunen 
kan däremot påtala olika typer av behov i sina kontakter med 
kollektivtrafikförvaltningen. Därefter är det upp till 
kollektivtrafikförvaltningen att prioritera de olika behoven och besluta om 
linjernas sträckning. Mot bakgrund av att behov finns av en hållplats vid 
Draget föreslår förvaltningen att kommunfullmäktige beslutar att 
kommunstyrelsen, i sin kontinuerliga dialog med 
kollektivtrafikförvaltningen, verkar för att Mjuka linjens sträckning ändras 
till att även omfatta hållplatsen vid Draget.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nr 69345, daterad 2016-08-25 
Beslut KF 2016-06-13 § 56 
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Tjänsteskrivelse nr 66145, daterad 2016-04-12 
Medborgarförslag 

______________ 
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§ 191 Dnr 2016/00512  

Delårsbokslut 2016 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att åtgärda/minimera 
redovisade underskott i prognosen för helåret. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner delårsbokslut för kommunstyrelsens 
verksamheter. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att fördela tilläggsbudget för januari till 
augusti med anledning av extra statsbidrag för flyktingsituationen med 
4 584 tkr till barn- och utbildningsnämnden, 982 tkr till socialnämnden och 
785 tkr till kommunstyrelsen, vilket finansieras genom att öka budgeten för 
generella statsbidrag med 6 351 tkr. 

3. Kommunstyrelsen överlämnar delårsbokslut per den 31 augusti till 
kommunfullmäktige.  

Sammanfattning  
Ekonomiskt resultat år 2016 prognostiseras till 38,1 mkr 

Prognosen är att årets resultat blir cirka 38,1 mkr. I förhållande till det 
budgeterade resultatet på 26,1 mkr är det en förbättring med 12 mkr. 
Resultatet är 3,7 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Tre av nämnderna visar underskott och övriga nämnder visar nollprognos 
eller överskott. 

Vård- och omsorgsnämnden redovisar nu ett underskott på 2,8 mkr, jämfört 
med ett nollresultat vid förra uppföljningen per mars. Främst är det 
kostnaden för hemtjänst som ökar, både för köp av hemtjänst, intern och 
extern, samt utförandet av hemtjänsten. Totalt är det 7,2 mkr mer än 
budgeterat. I verksamheten pågår ett arbete med att ha en budget i balans i 
hemtjänsten under 2017. 

Kommunstyrelsen redovisar ett underskott på 630 tkr, främst inom kultur 
och livsmiljö och tekniska verksamheterna. Förvaltningen kommer att 
genomlysa ekonomin för hela verksamheten med målsättning att åtgärda 
underskottet. 

Barn- och utbildningsnämnden har ett mindre underskott på 110 tkr, vilket 
är mindre än det underskott som prognostiserades vid förra uppföljningen, 
1,7 mkr. Kommunfullmäktige beslutade i samband med behandling av 
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delårsrapporten per mars att barn- och utbildningsnämnden skulle åtgärda 
underskottet. 

Socialnämnden prognostiserar ett överskott på 7,4 mkr, främst till följd av 
att ersättningen från Migrationsverket för köp av platser på familjehem och 
HVB-hem är högre än kostnaderna. Prognosen är sänkt från 9 mkr. 

Senaste skatteintäktsprognosen, daterad 2016-08-15 från Sveriges 
kommuner och landsting (SKL), visar att intäkterna väntas bli 3,2 mkr lägre 
än budget. Räntenivån för långfristiga skulder är fortfarande låg och ett 
överskott om cirka 10,5 mkr redovisas. 

Extra statsbidrag med anledning av flyktingsituationen 

Kommunfullmäktige beslutade i juni att låta kommunstyrelsen fördela ut 
tilläggsbudget år 2016 med 10 280 tkr till nämnderna med anledning av det 
extra statsbidrag för flyktingsituationen som kommunen erhållit. Eftersom 
det finns osäkerheter i hur flyktingssituationen ser ut år 2016, hur den 
påverkar kommunens verksamhet, vilka kostnader som uppstår och vad som 
kan finansieras från ordinarie statsbidrag för flyktingar och asylsökande, 
beslutades att statsbidraget fördelas ut till nämnderna i form av budget när 
kostnaderna är definitivt kända. Till och med augusti har totalt 6 351 tkr i 
kostnader uppstått på nämnderna och förslaget är att fördela ut motsvarande 
belopp i budget enligt följande: 

Kommunstyrelsen 785 tkr 

Barn- och utbildningsnämnden 4 584 tkr 

Socialnämnden 982 tkr 

I nämndernas rapporter redovisas översiktligt vad medlen använts till. Till 
bokslutet fördelas resterande budget utifrån definitiva kostnader. 

Investeringar 

Investeringsbudgeten för år 2016 uppgår till 195,4 mkr inklusive 
ombudgeteringar från år 2015 för pågående investeringsprojekt. 
Förbrukningen av investeringsmedel per 31 augusti uppgår till 43,1 
(41,4) mkr. Prognosen är att cirka 128,1 mkr kommer att förbrukas under år 
2016, och 76,8 mkr beräknas föras över till nästa år. Dessutom genomförs 
investeringar via exploateringsverksamheten. Per 31 augusti har 35,1 
(10,1) mkr investerats i anläggningar för gator och VA och som kommunen 
ska behålla. Prognosen är att dessa investeringar uppgår till 43,4 mkr vid 
årets slut. 

Måluppfyllelse 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33(54) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-10-17  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Flera av nyckelindikatorerna saknar resultat vid delårsuppföljningen vilket 
gör att bedömningen av måluppfyllelsen för helåret 2016 delvis är osäker. 
För tre mål saknas data för flera avgörande nyckelindikatorer och en 
bedömning har inte kunna göras alls avseende måluppfyllnad. I övriga fall 
där en eller flera nyckelindikatorer saknar data har bedömningar gjorts men 
då på en rimlig/låg nivå snarare än en överskattning. 

Bedömningen av måluppfyllnad vid delårsrapporteringen pekar på en 
relativt låg måluppfyllnad vid årets slut inom tre av kommunfullmäktiges 
fyra målområden. Dock visar beskrivningarna av nämndernas bedömningar 
på osäkerheter då flera nyckelindikatorer ännu inte är redovisade. En trolig 
utveckling är att ett antal av dessa kommer påverka måluppfyllnaden 
positivt och ytterligare några mål kommer att nås vid årets slut. Endast ett 
fåtal mål bedöms redan nu som ej nåbara vid årets slut. Högst 
måluppfyllnad finns inom målområdet för Håbo en kommun med sund 
ekonomi där sex av sju mål förväntas nås vid årets slut. Lägst måluppfyllnad 
men med flest osäkerhetsfaktorer finns inom målområdet Attraktiva Håbo 
där två av sju mål förväntas nås vid årets slut. Totalt bedöms 17 av de 30 
målen kunna nås vid årets slut.  

Beslutsunderlag 
Delårsbokslut aug 2016 
Protokoll och delårsbokslut från nämnderna 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Ekonomienheten – För åtgärd 
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§ 192 Dnr 2016/00499  

Sammanträdesplanering 2017 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att under år 2017 sammanträda enligt 
förvaltningens förslag. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att inrätta justeringssammanträden för 
justeringen av kommunfullmäktiges protokoll. Tid och plats ska beslutas i 
samband med val av justerare under varje enskilt sammanträde, på förslag 
från tjänstgörande sekreterare. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att under år 2017 sammanträda enligt 
förvaltningens förslag. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att arbetsutskottet och tekniska utskottet under 
år 2017 ska sammanträda enligt förvaltningens förslag. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att inrätta justeringssammanträden för 
justeringen av kommunstyrelsens och utskottens protokoll. Tid och plats ska 
beslutas i samband med val av justerare under varje enskilt sammanträde, på 
förslag från tjänstgörande sekreterare.  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige ska enligt 7 § 5 kap. kommunallagen själv besluta när 
ordinarie sammanträden ska hållas. På samma sätt och enligt 18 § 6 kap. 
kommunallagen ska även nämnderna besluta om sina egna 
sammanträdestider. Enligt 18 § i kommunstyrelsens reglemente ska 
kommunstyrelsen även besluta när utskotten ska sammanträda, med 
undantag för personal- och förhandlingsutskottet som själva bestämmer 
egna sammanträdestider.  

Beslutsunderlag 
Förslag till sammanträdestider år 2017 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kansliet – För åtgärd 
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§ 193 Dnr 2016/00251  

Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges 
beslut 2010-2015, samt redovisning av ej beredda 
medborgarförslag och motioner 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen av verkställighet av 
kommunfullmäktiges beslut 2010-2015.  

2. Kommunfullmäktige noterar redovisningen av ej färdigberedda 
medborgarförslag och motioner 2016.  

3. Kommunfullmäktige uppmanar nämnderna att säkerställa att de av 
fullmäktiges beslut som inte verkställts i sin helhet snarast verkställs. 

4. Kommunfullmäktige avskriver den del av beslut om redovisning av 
medborgarförslag och motioner på kommunens hemsida (2011/00060), som 
inte redan verkställts, från vidare handläggning.  

Sammanfattning  
I detta ärende görs två redovisningar till kommunfullmäktige – redovisning 
av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 2010-2015 samt 
redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag och motioner.  

Redovisning av verkställighet 

Kommunfullmäktige beslutade (KF 2016-04-04 § 32) att uppdra till 
kommunstyrelsen att redovisa verkställigheten över kommunfullmäktiges 
beslut från år 2010 till beslutsdatum. Kommunstyrelsen redovisar nu 
verkställigheten av 49 beslut som fattats av kommunfullmäktige under 
denna period. 

Av de 49 besluten har 39 verkställts. Detta motsvarar cirka 80 %, vilket är 
ett gott resultat med tanke på komplexiteten hos den kommunala 
verksamheten. Därutöver pågår arbetet med att verkställa ytterligare ett antal 
av besluten och några beslut har verkställts till viss del. En mer detaljerad 
redovisning av resultatet framgår av beslutsunderlaget.  

I ett av ärendena som delvis verkställts (KS 2011/00060 om redovisning av 
medborgarförslag och motioner på kommunens hemsida) föreslår 
förvaltningen att kommunfullmäktige avskriver beslutet från vidare 
handläggning. Detta då den del av beslutet som inte verkställts avser 
rapportering av när medborgarförslagen och motionerna ska behandlas i 
kommunfullmäktige. Förvaltningen bedömer att detta är förenat med en 
oproportionerligt stor arbetsinsats.  
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Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag och motioner 

Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att kommunstyrelsen ska 
redovisa de motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt till 
kommunfullmäktige. Medborgarförslag och motioner ska beredas så att 
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från att ärendet väckts.  

I 2016 års redovisning finns 36 ärenden varav två är äldre än ett år. Dessa 
två väntas dock vara färdiga för beslut av kommunfullmäktige innan 
utgången av 2016. En mer detaljerad redovisning framgår av 
beslutsunderlaget.  

Beslutsunderlag 
Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 2010-2015, KS 2016/00251, 
nr 69630 
Sammanställning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 2010-
2015 
Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag och motioner, KS 
2016/00251, nr 69680 
Sammanställning av ej färdigberedda medborgarförslag och motioner, 2016 
Beslut från vård- och omsorgsnämnden 2016-06-14 § 53 
Beslut från bygg- och miljönämnden 2016-08-30 §§ 65-66 
Beslut från socialnämnden 2016-08-23 § 45 
Beslut från barn- och utbildningsnämnden 2016-06-15 § 56 

______________ 
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§ 194 Dnr 2016/00502  

Prövning av den verksamhet som bedrivits av Håbo 
Marknads AB och Håbohus AB under kalenderåret 
2015 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa att den verksamhet som bedrivits 
av Håbohus AB och Håbo Marknads AB under 2015 har varit förenlig med 
de kommunala ändamålen och de kommunala befogenheterna. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att beakta ägarsamrådet som 
del av sammanträdesplaneringen för 2017.  

Sammanfattning  
Enligt 6 kap §1 i kommunalagen ska kommunstyrelsen för varje hel- och 
delägt kommunalt bolag årligen pröva om den verksamhet som bedrivits 
under föregående kalenderår varit förenligt med det kommunala ändamålet 
och inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet genom dels inläsning av 
samtliga styrelseprotokoll och revisionsrapporter för kalenderåret 2015 samt 
dels genom detaljstudie av bolagens verksamhets- respektive affärsplan.  

Förvaltningen har i beredningen inte påträffat någonting som påtalar att den 
verksamhet som bedrivits inom respektive bolag inte skulle vara förenlig 
med bolagets kommunala ändamål eller de kommunala befogenheterna. 

Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen gör bedömningen att den 
verksamhet som bedrivits av Håbohus AB och Håbo Marknads AB under 
2015 har varit förenlig med de kommunala ändamålen och inom ramen för 
den kommunala befogenheten. 

Förvaltningen har dock uppmärksammat att de ägarsamråd som enligt 
bolagsordningarna ska hållas två gånger per år mellan representanter från 
bolagen och från kommunstyrelsen inte ägt rum under 2015. I och med att 
sammanträdesplaneringen för 2016 redan är fastlagd föreslår förvaltningen 
att kommunstyrelsen beaktar detta inför sammanträdesplaneringen 2017.  

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan för 2015, Håbo Marknads AB 
Affärsplan för 2015-2018, Håbohus AB 

 

______________ 
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Beslutet skickas till: 
Kansliet – för åtgärd 
Håbohus AB 
Håbo Marknads AB 
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§ 195 Dnr 2016/00390  

Yttrande över revisionsrapport: Granskning av intern 
kontroll av löner och ersättningar 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen yttrar sig över revisionsrapporten i enlighet med 
förvaltningens förslag.  

Sammanfattning  
PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Håbo kommun 
genomfört en granskning av kommunstyrelsens internkontroll avseende 
löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Syftet med 
granskningen har varit att besvara revisionsfrågan ”Är kommunstyrelsens 
interna kontroll avseende rapportering av löner och ersättningar 
tillräcklig?”.  

Granskningen visar att sex av sju kontrollmål är uppfyllda medan det sjunde 
är delvis uppfyllt. Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen att:  

– Se över rutinen för genomgång av registrerade behörigheter till 
kommunens system. 

– Säkerställa att rutin för hantering av utlägg stärks 

– Stärka rutiner för att säkerställa att inköp inte görs vid sidan av 
upphandlade leverantörer. 

Kommunstyrelsen föreslås, med anledning av rapporten, yttra sig enligt med 
förvaltningens förslag till yttrande.  

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport Granskning av intern kontroll av löner och ersättningar, 
med följebrev.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Revisionen 
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§ 196 Dnr 2016/00522  

Justering av inkallelseordningen för ersättare i 
styrelser och nämnder 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att ändra ordningen för inkallande av 
ersättare för Sverigedemokraterna, Bålstapartiet och Miljöpartiet, enligt 
redovisade förslag. 

2. Kommunfullmäktige noterar den justerade ordningen för ersättares 
inkallande i samtliga styrelser och nämnder under innevarande 
mandatperiod fram till och med 2018-12-31, enligt följande: 

För ledamot i   Inträder ersättare i följande ordning: 
partigrupp: 

(M)   (M), (C), (L), (KD), (MP), (S), (V), (Båp), (SD) 

(C)   (C), (KD), (M), (L), (MP), (S), (Båp), (V), (SD) 

(L)   (L), (C), (KD), (M), (MP), (S), (V), (Båp), (SD) 

(MP)   (MP), (M), (KD), (C), (L), (V), (S), (SD), (Båp) 

(KD)   (KD), (C), (M), (L), (MP), (Båp), (S), (V), (SD) 

(S)   (S), (V), (Båp), (MP), (C), (L), (M), (KD), (SD)  

(V)   (V), (S), (Båp), (MP), (C), (L), (M), (KD), (SD) 

(SD)   (SD), (KD), (M), (MP), (Båp), (S), (C), (L), (V) 

(Båp)   (Båp), (SD), (S), (V), (KD), (C), (M), (L), (MP)  

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna har anmält att de önskar göra en ändring i sitt partis 
ordning för inkallande av ersättare i styrelser och nämnder.  

Tidigare ordning: (SD), (Båp), (M), (KD), (C), (L), (MP), (V), (S) 

Ny ordning: (SD), (KD), (M), (MP), (Båp), (S), (C), (L), (V)   

Beslutsunderlag 
Anmälan från Sverigedemokraterna   
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar och anför följande: Med anledning av (MP) 
intensiva samarbete med (SD) för att ändra turordningen till sin fördel 
gentemot (Båp) avser även vi att förändra Bålstapartiets turordning. Ny 
turordning blir som tidigare turordning, dock med (MP) på sista plats: 
(Båp), (SD), (S), (V), (KD), (C), (M), (L), (MP). 

Christian Nordberg (MP) yrkar med anledning av ovanstående yrkande på 
en ändring av Miljöpartiets inkallelseordning så att (Båp) läggs sist. Ny 
ordning för Miljöpartiet: (MP), (M), (KD), (C), (L), (V), (S), (SD), (Båp).  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller de 
redovisade förändringarna i partiernas inkallelseordning och finner att så 
sker.  

______________ 
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§ 197 Dnr 2016/00538  

Fyllnadsval av ersättare i kommunala handikapprådet 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen utser Helene Cranser (S) till ny ersättare i kommunala 
handikapprådet i Johan Tolinssons (S) ställe.   

Sammanfattning  
Johan Tolinsson (S) har entledigats från uppdraget som ersättare i 
kommunala handikapprådet (KF 2016-09-26 § 103). Kommunstyrelsen 
anmodas av fullmäktige att utse en ny ersättare.   

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2016-09-26 § 103   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Hägglund (S) nominerar Helene Cranser (S) till ny ersättare i 
kommunala handikapprådet.  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) finner att det endast finns ett förslag till beslut 
och frågar därmed om kommunstyrelsen kan välja Helene Cranser (S) till ny 
ersättare i kommunala handikapprådet. Ordförande finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Helene Cranser (S) 
Kommunala handikapprådet 
Förtroendemannaregistret 
Löneadministrationen 
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§ 198 Dnr 2015/00318  

Svar på motion: Förbjud tung trafik på Kraftleden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning 
att genomföra en bullerutredning samt att vid behov projektera bullerplank 
på särskilt utsatta platser längs Kraftleden. 

2. Kommunfullmäktige anser därmed att motionen är besvarad..  

Sammanfattning  
Bengt Björkman (SD) och Kristian Leinonen (SD), har inkommit med en 
motion avseende förbud mot all tung trafik med släp på Kraftleden mellan 
Skörbyleden och Kalmarleden. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 
för närmare utredning och redovisning av vilka konsekvenser ett eventuellt 
bifall till motionen skulle medföra.   

Kommunstyrelsens förvaltning, tekniska avdelningen, har därefter givit 
konsultföretaget ÅF i uppdrag att utreda konsekvenserna av ett förbud för 
tung trafik med släp på Kraftleden. Avdelningen har även gjort en extra 
trafikmätning under juni 2016, där alla fordonsklasser har separerats för att 
få en korrekt bild av andelen tung trafik samt för att kunna jämföra 
trafikmängden av fordonsklasserna mot mätningarna från 2011. Tekniska 
avdelningen har trafikmätningar av tung trafik med släp från 2011 och 2016. 
Dessutom finns trafikmätningar av tung trafik oavsett med eller utan släp 
från 2015. Mätningen från 2016 visar att andelen tunga fordon har minskat 
något medan andelen tung trafik med släp tycks ligga oförändrat på 0,6 %, 
det vill säga cirka 40-50 fordon/dygn 
  
En stor andel av den tunga trafiken med släp utför transporter mellan 
Västerskogs industriområde och grustäkten i Dragets industriområde det rör 
sig alltså om transporter inom tätorten. På helgerna förekommer nästan 
ingen trafik med tunga fordon med släp. Medelhastigheten för den tunga 
trafiken med släp har vid mätningarna varit lägre än vad för den övriga 
trafiken. Vid mätningen 2016 låg medelhastigheten med släp på 52,6 km/h. 
  
Vid en jämförelse med Enköpingsvägen (vid Granebergsvägen) så är 
andelen tung trafik med släp på Kraftleden lägre både när det gäller till 
antalet och procentuellt mot den totala mängden fordon. I jämförelse med 
Stockholmsvägen (vid Håtunavägen) så är antalet tunga fordon med släp 
lägre på Kraftleden men procentuellt är det lika många mot den totala 
andelen fordon.  

Om Kraftleden stängs av för tung trafik med släp skulle dessa fordon vara 
tvungna att åka via E 18 mellan trafikplats Åsen och trafikplats Draget, 
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alternativt skulle trafiken välja att köra Enköpingsvägen/Stockholmsvägen 
istället.  

ÅF:s rapport nämner de, i vissa delar ogynnsamma, förutsättningar som 
råder för tung trafik på E 18. Vissa på- och avfartsramper vid trafikplats 
Åsen och trafikplats Draget har motlut, är korta och har korta kurvradier. 
Detta missgynnar denna trafik, vilket blir ännu tydligare vid vinterväglag. 
Det är inte heller lämpligt om den tunga trafiken med släp skulle välja 
alternativet att köra Stockholmsvägen/Enköpingsvägen.  

Längs den sträcka av Kraftleden som föreslås få ett förbud mot tung trafik 
med släp finns det två större anslutningsvägar, Centrumleden och 
Västerhagsvägen, vars reglering vid ett förbud måste ses över. Den tunga 
trafik som letar sig in längs någon av dessa vägar måste kunna ta sig ut igen. 
Förbudet skulle antingen behöva förlängas in på dessa gator, alternativt 
anordnas vändmöjligheter invid Kraftleden där fordonen som inte får köra ut 
på Kraftleden kan vända.  

Att förbjuda den tunga trafiken med släp som endast är 0,6 % av trafiken 
skulle ge försumbara förbättringar på bullernivå och trafiksäkerhet eftersom 
den övriga tunga trafiken är så pass mycket större som cirka 6-7 % av den 
totala trafikmängden.  

Kommunstyrelsens förvaltning, tekniska avdelningen, har fått i uppdrag att 
under år 2016-2017 göra en förprojektering för att sedermera bygga om 
Kraftleden så att den får ett sammanhängande gång- och cykelstråk, bättre 
framkomlighet med en bättre trafikmiljö för framförallt de oskyddade 
trafikanterna. I samband med denna projektering föreslås att förvaltningen 
genomför en bullerutredning och att behovet av bullerplank i anslutning till 
bostadområden beaktas och införlivas i projekteringen.  

Beslutsunderlag 
Motion från Sverigedemokraterna 
Återremiss 
Tjänsteskrivelse 
Utredning Förbud mot tung trafik på Kraftleden 

______________ 
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§ 199 Dnr 2015/00315  

Svar på motion: Införande av 30-sträcka längs Åsleden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att begränsa hastigheten till 40 kilometer i 
timmen för hela Åsleden, förutom den sträcka förbi Äppelbo och Täppans 
förskolor, Ingvarsvägen-Klyvvägen, där 30 kilometer per timme ska gälla.  

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion med förslag om att 
införa 30 kilometer i timmen, hela, eller del av dygnet, på den del av 
Åsleden, där Äppelbo förskola och Täppans förskola ligger. 
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet för vidare 
beredning, enligt Lars-Göran Bromanders yrkande.  

Tekniska avdelningen har därefter givit konsultföretaget ÅF i uppdrag att 
utreda konsekvenserna och titta på olika förslag på trafiklösningar.  

Tekniska avdelningen föreslår att hela Åsleden får en avvikelse från 
bashastigheten och begränsar hastigheten till 40 kilometer i timmen, vilket 
skulle harmonisera med vägens standard och anslutande vägar. Samtidigt 
föreslår tekniska avdelningen att, i enlighet med motionen, införa hastighet 
30 kilometer i timmen förbi Äppelbo och Täppans förkolor på sträckan 
Ingvarsvägen-Klyvvägen. I och med detta säkras även övergångsstället vid 
Ingvarsvägen som ingår i det hänvisade huvudstråket för skolväg till och 
från Gransätersskolan.  

Tekniska avdelningen har ett pågående arbete tillsammans med Barn- och 
utbildningsförvaltningen med att se över skolvägarna med trafiksäkerhet 
och rekommenderade skolvägsstråk. I detta arbete har det, sedan tidigare 
beslut i ärendet, tagits fram ett rekommenderat skolvägsstråk som hänvisar 
till övergångsstället som korsar Åsleden vid det förhöjda övergångsstället 
vid Timmervägen/Ingvarsvägen. I arbetet med skolvägarna och huvudstråk 
har vi även utanför skolor och vid prioriterade skolvägspassager sett över 
och kompletterat med väglinjemålning ”skolväg” eller ”skola” och ibland 
även hastighetssymboler för att tydliggöra och få en förståelse från 
trafikanterna att det är viktigt att de på platsen är extra uppmärksamma.  

Detta arbete kommer att fortsätta och då ska även Åsleden få sådana 
vägmarkeringar. Prioriteringar med arbetet för säkrare skolvägar har 2016 i 
huvudsak lagts på stråket mellan Råbydal och Futurum och det finns mycket 
kvar att förbättra i området Ullevi – Graneberg, vilket innebär att detta  
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område framöver kan få en ytterligare förbättrad trafikmiljö för de 
oskyddade trafikanterna och det kan innebära att ytterligare fysiska åtgärder 
skapas på och i anslutning till Åsleden.  

Beslutsunderlag 
Motion från Sverigedemokraterna 
KF beslut § 46/2016 
Tjänsteskrivelse 
Utredning 30-sträcka längs Åsleden, ÅF 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Tekniska avdelningen – för åtgärd 
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§ 200 Dnr 2015/00323  

Svar på medborgarförslag: Nytt permanent 
motionsspår på Åsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning 
att beakta förslaget i arbetet med översiktsplanen för Håbo kommun. 

2. Kommunfullmäktige anser därmed att medborgarförslaget är besvarat.  

Sammanfattning  
I medborgarförslaget föreslås ett nytt permanent motionsspår på Åsen längs 
Bålstaloppets sträckning. Detta skulle innebära behov av förbättringar av 
underlaget, banmarkeringar och, på sikt, även belysning. Kommunstyrelsens 
förvaltning, tekniska avdelningen, anser att förslaget är intressant men att 
det inkommit vid fel tidpunkt i förhållande till arbetet med översiktsplan för 
Håbo kommun. I detta arbete görs en noggrann analys av allmänna intressen 
och hur marken kan användas i framtiden. Behov av motionsspår och andra 
fritidsanläggningar beaktas och vägs mot övriga intressen. Ett tillstyrkande 
av förslaget idag skulle kunna ligga till hinder i arbetet med översiktsplanen 
men kan beaktas i arbetet med denna. Förslaget kan tjäna som en indikation 
på behovet av fler motionsspår i kommunen generellt.  

Att anlägga ett motionsspår i enlighet med förslaget och med belysning 
innebär en investeringskostnad på omkring 8 miljoner kronor och en årlig 
driftkostnad på cirka 400 000 kronor. Kommunen har för närvarande inte 
resurser för en sådan investering.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag  
Tjänsteskrivelse 

______________ 
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§ 201 Dnr 2015/00340  

Svar på medborgarförslag: 4H-gård när Stall Skörby 
läggs ner 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen i avvaktan på 
att fastighetsövergången ska bli helt klar.  

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag beträffande Stall Skörby har inkommit till kommunen. 
Förslagsställaren föreslår att en 4H-gård ska öppnas i Stall Skörby när stallet 
lagts ner. Detta skulle ge invånarna möjlighet till att ha djur i sin närhet. 
Även förskolor borde, enligt förslagsställaren, ha glädje av en 4H-gård i 
närheten.  

Fastighetsenheten, som är den enhet inom kommunen som förvaltar 
kommunens fastigheter, har ännu inte fått i uppdrag att förvalta Stall 
Skörby. Stallet tillhör istället fortfarande Håbo Marknads AB. Om stallet 
framöver går över i kommunens ägo kan fastighetsenheten börja utreda 
vilka användningsområden som kan vara lämpliga för stallet. Först därefter 
är det aktuellt att bedöma vad byggnaden ska användas till.  

Intresset för Stall Skörby är stort bland kommuninvånarna och flera olika 
intressenter har anmält intresse för att starta verksamhet där. När stall 
Skörby övergått i kommunens förvaltning och dess användningsområde 
utretts kan förvaltningen börja ta ställning till de inkomna förslagen.  

Det är således för tidigt att bedöma om det blir en 4H-gård eller någon 
annan verksamhet som kommer att drivas i stallet framöver. Kommunen 
kommer dock göra denna bedömning så snart förutsättningarna tillåter.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslaget 
Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla motionen om ett etablerande av ytterligare en 
4H-gård om intresse finns av att, inom ramen för Riksförbundet Sveriges 
4H, starta ytterligare en lokal 4H-förening i Håbo. Nuvarande Stall Skörby 
kan vara en möjlig/lämplig plats. 

Christian Nordberg (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras i avvaktan på 
att fastighetsövergången ska bli helt klar. 
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Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till Christian Nordbergs (MP) yrkande.  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) frågar om ärendet ska avgöras idag eller om 
ärendet ska återremitteras och finner då att kommunstyrelsen beslutar att 
återremittera ärendet. 

Övriga förslag och yrkanden faller därmed utan prövning.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kultur- och livsmiljöavdelningen – för åtgärd 
Tekniska avdelningen – för kännedom 
Plan- och utvecklingsavdelningen – för kännedom 
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§ 202 Dnr 2016/00565  

Redovisning av plan- och prioriteringslistan 2016 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsens beslutar att plan- och prioriteringslistan ska tas upp 
för prövning vid varje kommunstyrelsesammanträde i enlighet med gällande 
policy.  

Sammanfattning  
Agneta Hägglund (S) väcker ärendet att plan- och prioriteringslistan ska 
redovisas vid varje kommunstyrelsesammanträde i enlighet med gällande 
policy, samt att listan fastställs av kommunstyrelsen genom beslut vid varje 
sammanträde.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Hägglund (S) yrkar att plan- och prioriteringslistan ska tas upp för 
prövning vid varje kommunstyrelsesammanträde i enlighet med gällande 
policy.  

Owe Fröjd (Båp), Christian Nordberg (MP) och Michael Rubbestad (SD) 
yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) yrkande.  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) finner att det endast finns ett förslag till beslut 
och frågar om kommunstyrelsen bifaller detta. Ordförande finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen – för åtgärd 
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§ 203 Dnr 2016/00566  

Fyllnadsval av vice ordförande i styrelsen för Håbo 
Marknads AB 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommunfullmäktiges 
valberedning.  

Sammanfattning  
Owe Fröjd (Båp) lyfter frågan om att posten som vice ordförande i styrelsen 
för Håbo Marknads AB för närvarande är vakant och begär att fyllnadsval 
snarast ska förrättas.  

Förslag till beslut på sammanträdet (1) 
Owe Fröjd (Båp) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige att utse N.N. till vice ordförande i Håbo 
marknadsbolag. 

Fred Rydberg (KD) yrkar att ärendet överlämnas till valberedningen. 

Christian Nordberg (MP) yrkar avslag på Owe Fröjds (Båp) och Fred 
Rydbergs (KD) yrkande. 

Ajournering 
På förslag från Fred Rydberg (KD) ajourneras sammanträdet i tio minuter 
för partiöverläggningar. 

Förslag till beslut på sammanträdet (2) 
Efter ajourneringen drar Owe Fröjd (Båp) tillbaka sitt eget yrkande och 
yrkar istället bifall till Fred Rydbergs (KD) yrkande.  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) finner att det endast finns ett förslag till beslut 
samt ett avslagsyrkande mot detta. Ordförande frågar därmed om 
kommunstyrelsen ska bifalla eller avslå Fred Rydbergs (KD) yrkande och 
finner då att kommunstyrelsen bifaller förslaget.   

Reservation 
Christian Nordberg (MP) reserverar sig mot beslutet.  

______________ 
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Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktiges valberedning 
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§ 204 Dnr 70397  

Förslag om markanvisningstävling Övergrans Kyrkby 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen avslår förslaget.  

Sammanfattning  
Owe Fröjd (Båp) väcker ett ärende med förslag till markanvisningstävling 
för Övergrans Kyrkby.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) anför och yrkar följande: 

2013-11-25 gav KS kommunens plan- och utvecklingsavdelning i uppdrag 
att återkomma med alternativ användning av före detta Granvallen, 
Övergran. 

Då ännu inga förslag återkopplats yrkar jag: 

1. Att kommunstyrelsens förvaltning till nästa eller nästkommande KS 
återkommer med förslag på markanvisningstävling för bostäder för nämnda 
område. 

Carina Lund (M) yrkar avslag på Owe Fröjds (Båp) yrkande.  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) finner att det endast finns ett förslag till beslut 
samt ett avslagsyrkande mot detta. Ordförande frågar därmed om Owe 
fröjds (Båp) yrkande ska bifallas eller om det ska avslås. Ordförande finner 
att yrkandet ska avslås. 

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 
Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 
Owe Fröjds (Båp) yrkande och Nej-röst för att yrkandet ska avslås. 

Ja-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene 
Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Eva Staake (S) och Owe Fröjd (Båp). 

Nej-röst lämnas av: Carina Lund (M), Liselotte Grahn Elg (M), Leif 
Zetterberg (C), Håkan Welin (L), Christian Nordberg (MP) och Fred 
Rydberg (KD). 

Michael Rubbestad (SD) avstår. 
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Med 6 Ja-röster, 6 Nej-röster, samt 1 som avstår beslutar kommunstyrelsen 
att avslå yrkandet. Detta då ordförande vid lika röstetal äger utslagsröst.  

______________ 
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