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Beslutande  

Ledamöter Björn Erling (M), Ordförande 
Christoffer Bonde (M), 1:e vice ordförande 
Michael Rubbestad (SD), 2:e vice ordförande, deltar på distans 
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Helene Zeland Bodin (C), deltar på distans 
Gunilla Alm (L), deltar på distans 
Kjell Dufvenberg (L) deltar på distans 
Agneta Hägglund (S), deltar på distans 
Werner Schubert (S), deltar på distans 
Helene Cranser (S) 
Fredrik Anderstedt (S), deltar på distans 
Pyry Niemi (S), deltar på distans 
Lars-Göran Bromander (S), deltar på distans 
Inger Wallin (S) 
Sven Erkert (S), deltar på distans 
Eva Staake (S), deltar på distans 
Maria Annell (S) 
Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), deltar på distans 
Robin Jande (V), deltar på distans 
Marie Nordberg (-),deltar på distans §§ 45-49 
Linnéa Leinonen (SD), deltar på distans 
Ann-Sofi Borg (SD), deltar på distans 
Thomas Moore (SD), deltar på distans 
Kristian Leinonen (SD), deltar på distans 
Carol Lundahl Moore (SD), deltar på distans 
Zinaida Belonoshko (SD), deltar på distans 
Tiina Fransson (SD), deltar på distans 
Owe Fröjd (Båp) 
Sjunne Green (Båp) 
Peter Björkman (Båp) 
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Fred Rydberg (KD), deltar på distans 

Övriga närvarande  

Ersättare Stefan Häggmark (M), deltar på distans, tjänstgör för Liselotte Grahn Elg (M) § 5 
Gunnar Annell (M) 
Roger Norin (L), deltar på distans 
Anna Larsson (S), deltar på distans 
Carolina Cranser (S), deltar på distans, tjänstgör för Sven-Olov Dväring (S) 
Christian Nordberg (-), deltar på distans, tjänstgör för Marie Nordberg (-) §§ 50-
74 
Bo Nyman (SD), deltar på distans 
Petri Piiroinen (SD), deltar på distans 
Helén Embretsén (KD), deltar på distans 
Sven Rosendahl (KD), deltar på distans 

  
Tjänstemän Sara Widströmer, kommunsekreterare  

 
  

Justering  
Justerare Michael Rubbestad (SD), Per-Arne Öhman (M) 

Tid och plats Måndagen den 17 maj 2021, kommunhuset Bålsta 

Justerade paragrafer §§ 45-74 
  
Ajournering § 50 och § 60, 8 respektive 10 minuter för teknisk paus 
  
Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Sara Widströmer  

Ordförande 
 

  

Björn Erling  

Justerare 
 

 

Per-Arne Öhman 

 
 

 

Michael Rubbestad 
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§ 45 Dnr 2021/00002  

Mötets öppnande 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige utser Michael Rubbestad (SD) och Per-Arne Öhman 
(M) till justerare av dagens protokoll.  

2. Dagordningen fastställs med nedanstående tillägg och 
kommunfullmäktige konstaterar att kungörelse skett i laga ordning.  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige låter kontrollera närvaron och utser två justerare att 
jämte ordförande justera protokollet. Dagordningen fastställs med 
nedanstående tillägg och kommunfullmäktige konstaterar att kungörelse 
skett i laga ordning.  

Tillägg 

- Interpellation till Christian Nordberg (-) angående Håbohus 

- Anmälan av ny motion: Arbetsmiljöutbildning för förtroendevalda 

- Anmälan av ny motion: Bevara och rusta upp "Villa Lydia" 

Beslutsunderlag 
Föreliggande dagordning      

______________ 
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§ 46 Dnr 2021/00142  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Plaskdamm 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning.   

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår 
anläggandet av en plaskdamm.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag   

Beslutsgång 
Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 
förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kansli 
Hemsida 
Uppdragslista 
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§ 47 Dnr 2021/00174  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Skatepark och Lifs 
i Skörby 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning.   

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår en 
skatepark och en obemannad livsmedelsbutik i Skörby.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag   

Beslutsgång 
Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 
förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kansli 
Hemsida 
Uppdragslista 
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§ 48 Dnr 2021/00209  

Anmälan av nytt medborgarförslag - Mjuka linjen till 
Kalmarrondellen/Dragets rondell 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning.   

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår en 
förlängning av Mjuka linjen till kalmarrondellen och Dragets rondell i syfte 
att släppa av resenärer vid Ica Maxi och omkringliggande arbetsplatser.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag   

Beslutsgång 
Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 
förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kansli 
Hemsida 
Uppdragslista 
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§ 49 Dnr 2021/00061  

Årsredovisning 2020  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Håbo kommuns 
årsredovisning för år 2020.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att, i enlighet med revisorernas 
tillstyrkande, bevilja ledamöterna i kommunstyrelsen och de övriga 
nämnderna ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att ombudgetera 36,2 miljoner kronor, för 
pågående investeringar, enligt begäran från nämnd, till år 2021, till 

- Kultur- och fritidsnämnden 2 339 000 kronor 
- Barn- och utbildningsnämnden, 3 485 000 kronor 
- Kommunstyrelsen, fastighet 13 964 000 kronor 
- Tekniska nämnden 6 257 000 kronor  
- VA-verksamhet 10 119 000 kronor 

4. Kommunfullmäktige noterar att, förutom ovanstående investeringar, 
ombudgeteras 109,1 miljon kronor till år 2021 för pågående investeringar 
med totalbudget beslutad av kommunfullmäktige.  

5. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får i uppdrag att till 
nästkommande sammanträde presentera en handlingsplan för hur 
kommunen skall komma till bukt med, och löpande arbeta med, de 
uppkomna problemen som revisonen identifierat.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen ska årligen upprätta årsredovisning över årets verksamhet 
och ekonomi samt överlämna årsredovisningen till fullmäktige och 
revisorerna, enligt kommunallagen. Fullmäktige behandlar godkännande av 
årsredovisningen och beslutar sedan om ansvarsfrihet för styrelser och 
nämnder.  

Kommunfullmäktige har beslutat om tre övergripande mål för kommunens 
verksamhet under mandatperioden: 

• Öka företagarnas nöjdhet med kommunens och bolagens fysiska och 
digitala bemötande 

• Utveckla områden för bostäder, arbetsplatser och service utifrån 
samhällets behov 

• Utveckla mötesplatser som stärker Håbos attraktivitet 
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Målet om företagarnas nöjdhet har uppnåtts. Coronapandemin har haft stor 
inverkan på aktiviteter och arbete under året. Bedömningen är att de två 
sista målen uppnåtts delvis under året och att arbetet måste fortsätta. 

Nämnderna har utifrån de fyra perspektiven målgrupp, verksamhet, 
medarbetare och ekonomi identifierat ett antal utvecklingsmål för perioden. 
Måluppfyllelsen inom kommunens nämnder bedöms vara relativt god för 
året, dock något försämrad från föregående år. Sju mål anses vara helt 
uppfyllda, 15 mål anses vara delvis uppfyllda och tre mål är inte uppfyllda. 
Bedömningen är att målen kommer att uppfyllas på sikt men att det kommer 
att krävas ett flerårigt arbete. 

Kommunfullmäktige har beslutat om tre finansiella mål för kommunen: 

• Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt två 
procent av skattenettot exklusive realisationsvinster och 
investeringsbidrag från andra än staten 

• Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas 
till att minska kommunens skuldsättningsgrad eller för att finansiera 
kommunens investeringar 

• Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt 
överskott till kommunen 

Samtliga tre mål har uppfyllts för året. 

Bokslutet visar ett positivt resultat för hela koncernen och kommunen 
redovisar ett resultat på 76 miljoner kronor. När realisationsvinster och 
andra ersättningar från exploateringsverksamheten räknas av, återstår ett 
resultat på 46 miljoner kronor. 

Årets investeringar inom koncernen uppgår till 393 miljoner kronor varav 
304 miljoner avser kommunen. 

109,1 miljoner kronor i ej utnyttjad investeringsbudget för pågående projekt 
med totalbudget beslutad av kommunfullmäktige, överförs till 
investeringsbudget 2021. Nämnder har därutöver begärt överföring av 
sammanlagt 36,2 miljoner kronor i ej utnyttjad investeringsbudget för 
pågående projekt som inte slutförts under året, till år 2021 

Revisionsberättelse 
Inger Kölestam, ordförande för kommunfullmäktiges revisorer, redogör för 
revisionsberättelsen för 2020.  

Revisorerna bedömer att kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska 
nämnden delvis och vård- och omsorgsnämnden, kultur-och fridsnämnden, 
bygg- och miljönämnden i huvudsak har bedrivit verksamheten på ett 
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ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vidare 
bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att 
styrelsens och nämndernas interna kontroll inte har varit tillräckligt 
tillfredsställande.  

Revisorerna bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med 
de tre finansiella målen och helt förenligt med det övergripande 
verksamhetsmålet ”Öka företagarnas nöjdhet med kommunens och bolagens 
fysiska och digitala bemötande” och delvis förenligt med de två 
övergripande verksamhetsmålen ”Utveckla områden för bostäder, 
arbetsplatser och service utifrån samhällets behov” och ”Utveckla 
mötesplatser som stärker Håbos attraktivitet” som fullmäktige beslutat om.  

Trots sin kritik tillstyrker fullmäktiges revisorer att fullmäktige beviljar 
ansvarsfrihet för styrelse, nämnder, den gemensamma lönenämnden, den 
gemensamma överförmyndarnämnden samt de enskilda ledamöterna i dessa 
organ. Vidare tillstyrker revisorerna att fullmäktige godkänner kommunens 
årsredovisning för 2020. 

Förslag till beslut från kommunfullmäktiges presidium 
Kommunfullmäktiges presidium har berett frågan om ansvarsfrihet för 
nämnder och styrelser och lämnar följande förslag till beslut.  

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Håbo kommuns 
årsredovisning för år 2020.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att, i enlighet med revisorernas 
tillstyrkande, bevilja ledamöterna i kommunstyrelsen och de övriga 
nämnderna ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning. 

Förslag till beslut från kommunstyrelsen 
1. Kommunfullmäktige beslutar att ombudgetera 36,2 miljoner kronor, för 
pågående investeringar, enligt begäran från nämnd, till år 2021, till 

- Kultur- och fritidsnämnden 2 339 000 kronor 
- Barn- och utbildningsnämnden, 3 485 000 kronor 
- Kommunstyrelsen, fastighet 13 964 000 kronor 
- Tekniska nämnden 6 257 000 kronor  
- VA-verksamhet 10 119 000 kronor 

2. Kommunfullmäktige noterar att, förutom ovanstående investeringar, 
ombudgeteras 109,1 miljon kronor till år 2021 för pågående investeringar 
med totalbudget beslutad av kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
KS 2021-03-15 § 62 
KSAU 2021-03-01 § 50 
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Tjänsteskrivelse 
Revisionsberättelse med bilagor 
2020 års granskningsrapporter  
Årsredovisning med bilagor 
Nämndernas beslut om verksamhetsberättelse   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till presidiets förslag till beslut. 

Michael Rubbestad (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska ges i uppdrag att 
till nästkommande sammanträde presentera en handlingsplan för hur vi skall 
komma till bukt med, och löpande arbeta med, de uppkomna problemen 
som revisonen identifierat. 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar att kommunfullmäktige ska bevilja 
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen med undantag för kommunstyrelsens 
ordförande.  

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar i första hand att 
kommunfullmäktige inte ska bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet och i 
andra hand bifall till Fredrik Anderstedts (S) yrkande.  

Marie Nordberg (-) yrkar bifall till presidiets förslag till beslut.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Fredrik Anderstedts (S) yrkande.   

Jäv 
Liselotte Grahn Elg (M) anmäler jäv med hänvisning till ovan yrkande från 
Fredrik Anderstedt (S) och deltar inte i beslutet. Stefan Häggmark (M) 
tjänstgör i hennes ställe 

Beslutsgång 
Ordförande Björn Erling (M) frågar först om kommunfullmäktige bifaller 
eller avslår Michael Rubbestads (SD) tilläggsyrkande och finner att 
kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet.  

Ordförande ställer därefter Fredrik Anderstedts (S) yrkande mot Charlotta 
Bjälkebring Carlssons (V) yrkande och finner att Charlotta Bjälkebring 
Carlssons (V) yrkande vinner bifall.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 
Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 
Charlotta Bjälkebring Carlssons (V) yrkande och nej-röst för bifall till 
Fredrik Anderstedts (S) yrkande.  
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Ja-röst lämnas av: Stefan Häggmark (M), Ulf Winberg (M), Christoffer 
Bonde (M), Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Robin Jande (V) 

Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene 
Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Pyry Niemi (S), Lars-Göran Bromander 
(S), Inger Wallin (S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Carolina Cranser (S), 
Maria Annell (S), Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman 
(Båp) 

Björn Erling (M), Per-Arne Öhman (M), Carl-Johan Torstensson (M), Nils-
Åke Mårheden (M), Tommy Rosenkvist (M), Roger von Walden (M), Björn 
Hedö (M), Lisbeth Bolin (C), Per Widén (C), Helen Zeland Bodin (C), 
Gunilla Alm (L), Kjell Dufvenberg (L), Fred Rydberg (KD), Marie 
Nordberg (-), Michael Rubbestad (SD), Linnea Leinonen (SD), Ann-Sofie 
Borg (SD), Thomas Moore (SD), Kristian Leinonen (SD), Carol Lundahl 
Moore (SD), Zinaida Belonoshko (SD), Tiina Fransson (SD) avstår 

Med 5 ja-röster, 14 nej-röster och 22 som avstår beslutar 
kommunfullmäktige att Fredrik Anderstedts (S) yrkande vinner företräde 
framför Charlotta Bjälkebring Carlssons (V) yrkande.  

Beslutsgång 2 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller presidiets förslag till 
beslut eller Fredrik Anderstedts (S) förslag till beslut och finner att 
kommunfullmäktige bifaller presidiets förslag till beslut.  

Omröstning begärs  

Omröstningsresultat 2 
Följande omröstningordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 
presidiets förslag till beslut och nej-röst för bifall till Fredrik Anderstedts (S) 
förslag till beslut.  

Ja-röst lämnas av: Stefan Häggmark (M), Björn Erling (M), Per-Arne 
Öhman (M), Ulf Winberg (M), Christoffer Bonde (M), Carl-Johan 
Torstensson (M), Nils-Åke Mårheden (M), Tommy Rosenkvist (M), Roger 
von Walden (M), Björn Hedö (M), Lisbeth Bolin (C), Per Widén (C), Helen 
Zeland Bodin (C), Gunilla Alm (L), Kjell Dufvenberg (L), Fred Rydberg 
(KD), Marie Nordberg (-), Michael Rubbestad (SD), Linnea Leinonen (SD), 
Ann-Sofie Borg (SD), Thomas Moore (SD), Kristian Leinonen (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), Pyry Niemi (S), Lars-Göran Bromander 
(S), Inger Wallin (S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Carolina Cranser (S), 
Maria Annell (S), Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman 
(Båp), Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Robin Jande (V) 
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Med 25 ja-röster och 16 nej-röster bifaller fullmäktige presidiets förslag till 
beslut.  

Beslutsgång 3 
Ordförande frågar avslutningsvis om kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.   

Reservation 
Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene Cranser (S), Fredrik 
Anderstedt (S), Pyry Niemi (S), Lars-Göran Bromander (S), Inger Wallin 
(S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Carolina Cranser (S), Maria Annell 
(S), Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman (Båp), Charlotta 
Bjälkebring Carlsson (V), Robin Jande (V) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Michael Rubbestad (SD) lämnar följande protokollsanteckning:  

Kommunstyrelsen är gemensamt ansvarig för kommunens årsredovisning. 
Vi ser det därför som en självklarhet att en ansvarsfrihet därmed prövas för 
hela kommunstyrelsen, inte för enstaka ledamöter. Kommunallagen tillåter 
att i undantagsfall pröva en ansvarsfrihet för en enstaka ledamot, men 
tanken är inte att detta skall användas som ett slagträ i den politiska 
debatten där delar av oppositionen använder det som en del av den 
kommande valrörelsen utan som ett kraftigt verktyg vid extraordinära 
händelser. Sverigedemokraterna ingår inte, och har aldrig ingår i ett 
formellt styre i Håbo kommun, men ser ändå vårt eget ansvar i detta som en 
del av kommunstyrelsen. Vi ser oss som så pass ansvariga att en av våra 
ledamöter i kommunstyrelsen övervägde att avgå med anledning av den 
uppkomna situationen. Att då andra delar av oppositionen, vilka själva har 
styrt kommunen i omgångar under många år, helt saknar självinsikt och 
menar att den uppkomma situationen är någonting nytt och skall belasta en 
enskild individ går inte att uppfatta på något annat vis än som oseriös 
populism. Kommunstyrelsen har ett gemensamt ansvar vilket vi också tar 
tillsammans. Antingen erhåller alla ansvarsfrihet, eller ingen. Det enda 
parti som egentligen kan anses stå utanför detta är Vänsterpartiet av den 
anledningen att de saknar representation i kommunstyrelsen. 

Sverigedemokraterna övervägde att förespråka icke beviljad ansvarsfrihet 
för kommunstyrelsen som helhet men efter att ha tagit del av dels 
lekmannarevisorernas yttranden samt professionens kan vi dels konstatera 
att de formella kraven för att icke bevilja ansvarsfrihet inte fullt ut 
föreligger dels så har ett flertal åtgärder för att åtgärda bristerna redan 
påbörjats. Detta i kombination med att vårt tilläggsyrkande om att en 
handlingsplan för att åtgärda bristerna bifölls ser vi som ett steg i rätt 
riktning och vi förväntar oss nu tydliga förbättringar när vi ser 
årsredovisningen för 2021 presenteras om ca ett år. 
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Sverigedemokraterna är inte här för att ”röra om i grytan”, vi är för att 
stanna och ta ansvar och föra vår kommun framåt. 

För Sverigedemokraterna i Håbo 

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) lämnar följande protokollsanteckning:  

Jag reserverar mig mot att kommunstyrelsen ges ansvarsfrihet.  

Fredrik Anderstedt (S) lämnar följande protokollsanteckning: 

Revisionen har riktat väsentlig kritik i revisionsberättelsen för 2020 mot 
kommunstyrelsens sätt att genomföra sitt arbete. Trots detta så föreslog 
revisionen ansvarsfrihet för kommunstyrelsen med hopp om bättring under 
2021. Vi delar förhoppningen om en förbättring men dock så har snart 
halva 2021 passerat utan någon bättring från Alliansstyret.  

Precis som det påpekades så har kommunstyrelsen ett solidarisk ansvar som 
delas av alla ledamöter oavsett om man sitter i Alliansstyret (M,C,L,KD), är 
ett stödparti som Sverigedemokraterna eller i oppositionen som 
Socialdemokraterna. Men detta ansvar gäller rimligtvis inte beslut som 
tagits av kommunalrådet som enskild ledamot i strid med fattade beslut i 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen hade fattat beslut om att uppmana revisionen att granska 
Håbo Marknadsbolag. Vilket inte gjordes. Istället valde kommunalrådet att 
göra en olaglig direktupphandling av en extern revisor för att granska Håbo 
Marknadsbolag. En granskning som kostat ca 1,9 miljoner kr plus 
straffavgifter på ca 110 000 kr från Konkurrensverket.  

Förutom detta så genomförde också kommunalrådet en försäljning av mark 
för 79 miljoner utan beslut i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. 

Detta var beslut som vi i oppositionen helt saknade kännedom om och insyn 
i. Vi ser mycket allvarligt på att en ledamot på detta sätt rundat både 
lagstiftningen och fattade beslut. Trots detta så var vi beredda att bevilja 
ansvarsfrihet om vi bara hade fått svar på våra frågor. Detta för att neka 
någon ansvarsfrihet är inte något som skall tas lättvindigt på eller användas 
som ett politiskt slagträ i debatten. Tyvärr så vägrade kommunalrådet 
återigen besvara några frågor från oppositionen. Alliansen anklagar ofta 
Socialdemokraterna för att sakna vilja till samtal och samarbete. Dock så 
kan det konstateras att det är svårt för oss att ha ett samtal med någon som 
helt vägrar att samtala överhuvudtaget.  

I det läget så har vi inget annat val än yrka på att neka ansvarsfrihet. Nu 
fick kommunalrådet ansvarsfrihet i alla fall då Alliansen och 
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Sverigedemokraterna valde att rösta för ansvarsfrihet men nu vilar också 
ansvaret extra tungt på dessa partier.  

  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Revisionen 
Samtliga nämnder 
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§ 50   

Ajournering 

Sammanfattning  
Sammanträdet ajourneras i 8 minuter för teknisk paus. 

Liselotte Grahn Elg (M) återinträder i tjänst och Stefan Häggmark (M) 
återgår till att vara ej tjänstgörande ersättare.   

 

______________ 
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§ 51 Dnr 2021/00159  

Entledigande från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige, bygg- och miljönämnden och 
kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-
Håbo samt fyllnadsval och begäran om ny 
sammanräkning 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Christer Staaf (C) från uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktige. 

2. Kommunfullmäktige entledigar Christer Staaf (C) från uppdrag som 
ersättare i bygg- och miljönämnden. 

3. Kommunfullmäktige entledigar Christer Staaf (C) från uppdrag som 
ersättare i Kommunalförbundet räddningstjänsten Enköping-Håbo.  

4. Kommunfullmäktige hemställer hos länsstyrelsen om ny sammanräkning 
utifrån 2018 års allmänna val för att utse en ny ersättare i 
kommunfullmäktige i Christer Staafs (C) ställe.  

5. Kommunfullmäktige utser Nihad Hodzic (C) till ny ersättare i bygg- och 
miljönämnden i Christer Staafs (C) ställe.  

6. Kommunfullmäktige utser Stefan Bodin (C) till ny ersättare i 
Kommunalförbundet Enköping-Håbo i Christer Staafs (C) ställe.     

Sammanfattning  
Christer Staaf (C) har begärt entledigande från uppdrag om ersättare i 
kommunfullmäktige, bygg- och miljönämnden och kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo.    

Beslutsunderlag 
Avsägelse   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Helene Zeland Bodin (C) lämnar centerpartiets nomineringar.  

Beslutsgång 
Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller förslag 
till beslut och finner att så sker.  

 

______________ 
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Beslutet skickas till: 
Christer Staaf (C) 
Valda 
Bygg- och miljönämnden 
Kommunalförbundet räddningtjänsten Enköping-Håbo 
Länsstyrelsen 
Säkerhetssamordnare 
Löner 
Förtroendemannaregister 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(58) 
 Sammanträdesdatum  
 2021-05-10  

Kommunfullmäktige    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 52 Dnr 2021/00160  

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

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Roger Norin (L) från uppdrag som 
ersättare i kultur- och fritidsnämnden.  

2. Kommunfullmäktige utser Somir Sinharay (L) till ny ersättare i kultur- 
och fritidsnämnden i Roger Norins (L) ställe.      

Sammanfattning  
Roger Norin (L) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 
kultur- och fritidsnämnden.     

Beslutsunderlag 
Avsägelse   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kjell Dufvenberg (L) lämnar Liberalernas nominering.  

Beslutsgång 
Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller förslag 
till beslut och finner att så sker.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Roger Norin (L) 
Vald 
Kultur- och fritidsnämnden 
Löneadministration 
Förtroendemannaregister 
Säkerhetssamordnare 
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§ 53 Dnr 2021/00162  

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

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Antonio Lopez (S) från uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktige.  

2. Kommunfullmäktige hemställer hos länsstyrelsen om ny sammanräkning 
utifrån 2018 års allmänna val för att utse en ny ersättare i 
kommunfullmäktige i Antonio Lopez (S) ställe.      

Sammanfattning  
Antonio Lopez (S) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige.     

Beslutsunderlag 
Avsägelse   

Beslutsgång 
Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller förslag 
till beslut och finner att så sker.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Antonio Lopez (S) 
Vald 
Länsstyrelsen 
Löneadministration 
Förtroendemannaregister 
Säkerhetssamordnare 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(58) 
 Sammanträdesdatum  
 2021-05-10  

Kommunfullmäktige    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 54 Dnr 2021/00167  

Entledigande från uppdrag som ersättare i Håbohus 
styrelse samt fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Anders Cyrillus (L) från uppdrag som 
ersättare i Håbohus styrelse.  

2. Kommunfullmäktige utser Ralph Abrahamsson (L) till ny ersättare i 
Håbohus styrelse i Anders Cyrillus (L) ställe.      

Sammanfattning  
Anders Cyrillus (L) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 
Håbohus styrelse.     

Beslutsunderlag 
Avsägelse   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kjell Dufvenberg (L) lämnar Liberalernas nominering 

Beslutsgång 
Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller förslag 
till beslut och finner att så sker.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Anders Cyrillus (L) 
Vald 
Håbohus 
Löneadministration 
Förtroendemannaregister 
Säkerhetssamordnare 
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§ 55 Dnr 2021/00165  

Entledigande från uppdrag som ersättare i valnämnden 
samt fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Ingvar Nilfjord (M) från uppdrag som 
ersättare i valnämnden.  

Kommunfullmäktige utser Karl Axel Boström (M) till ny ersättare i 
valnämnden i Ingvar Nilfjords (M) ställe.      

Sammanfattning  
Ingvar Nilfjord (M) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 
valnämnden.     

Beslutsunderlag 
Avsägelse   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Liselotte Grahn Elg (M) lämnar Moderaternas nominering 

Beslutsgång 
Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller förslag 
till beslut och finner att så sker.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Ingvar Nilfjord (M) 
Vald 
Valnämnden 
Löneadminitration 
Förtroendemannaregister 
Säkerhetssamordnare 
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§ 56 Dnr 2021/00145  

Uppdrag att se över tjänstemannaorganisationen och 
den politiska organisationen 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för komplettering med 
protokoll från KomSam och eventuella förhandlingar när det gäller förslag 
till ny organisation samt en risk och konsekvensanalys.  

Sammanfattning  
Inför år 2021 påbörjades en organisationsförändring där Avdelningen för 
centralt stöd och service bildades inom KS förvaltning.  

Under 2021 pågår planering av omorganisationens nästa steg av 
omorganisationen. En Samhällsbyggnadsförvaltning bildas där dagens Plan- 
och exploateringsavdelning, Bygg- och miljöförvaltning, Tekniska 
förvaltning och Näringslivsenhet samlas. Syftet är att ta tillvara på 
synergieffekterna mellan de olika samhällsbyggnadsverksamheterna inom 
kommunen. I samband med omorganisationen ombildas även 
Kommunstyrelsens förvaltning till att bli Kommunledningsförvaltning med 
underliggande Kommunledningskontor, där kommunens stödfunktioner 
samlas. 

Organisationsförändringen innebär även en förändring av den politiska 
organisationen. Tekniska nämnden avvecklas och Bygg- och 
miljönämndens uppdrag renodlas till att ansvara för myndighetsutövning 
inom verksamhetsområdet. Kommunledningskontoret och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen leds av Kommunstyrelsen, med undantag 
för de ärenden som hanteras av Bygg- och miljönämnden.  

Förändringarna föreslås träda ikraft från och med 2022-01-01.  

Beslutsunderlag 
KS 2021-04-26 § 112 
KSAU 2021-04-12 § 95 
Tjänsteskrivelse  
För och nackdelar 
Riskanalys 

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

Agneta Hägglund (S) yrkar i första hand att ärendet återremitteras på grund 
av att det saknas protokoll från KomSam och eventuella förhandlingar när 
det gäller förslag till ny organisation och det saknas dessutom en risk och 
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konsekvensanalys. I andra hand yrkas, när det gäller den politiska 
organisationen, att ett utskott inrättas med 5 ledamöter och att KS utökas 
med två ledamöter. 

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

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) 
yrkande 

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

Pyry Niemi (S) yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) yrkande  

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

Beslutsgång 
Ordförande Björn Erling (M) frågar först om ärendet ska återremitteras eller 
behandlas idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att det ska 
behandlas idag.  

Omröstning begärs   

Omröstningsresultat 
Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för att behandla 
ärendet idag och nej-röst för att återremittera.  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Björn Erling (M), Per-Arne 
Öhman (M), Ulf Winberg (M), Christoffer Bonde (M), Carl-Johan 
Torstensson (M), Nils-Åke Mårheden (M), Tommy Rosenkvist (M), Roger 
von Walden (M), Björn Hedö (M), Lisbeth Bolin (C), Per Widén (C), Helen 
Zeland Bodin (C), Gunilla Alm (L), Kjell Dufvenberg (L), Fred Rydberg 
(KD), Christian Nordberg (-), Michael Rubbestad (SD), Linnea Leinonen 
(SD), Ann-Sofie Borg (SD), Thomas Moore (SD), Kristian Leinonen (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), Pyry Niemi (S), Lars-Göran Bromander 
(S), Inger Wallin (S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Carolina Cranser (S), 
Maria Annell (S), Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman 
(Båp), Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Robin Jande (V) 

Med 25 ja-röster och 16 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att 
återremittera ärendet enligt kommunallagens regler för minoritetsåterremiss. 
Därmed faller övriga förslag till beslut.   
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Protokollsanteckning 
Liselotte Grahn Elg (M) lämnar följande protokollsanteckning: 

Den politiska organisationen beslutas av politiken. Den är aldrig ett forum 
för samverkan. Om vi inte satt den politiska organisationen hur ska vi då 
kunna sätta tjänstemannaorganisationen, som däremot självklart ska 
samverkas. Orimligt och oseriöst av vänsteroppositionen.  

  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Uppdragslista 
Biträdande kommundirektör 
Kommundirektör 

 
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(58) 
 Sammanträdesdatum  
 2021-05-10  

Kommunfullmäktige    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 57 Dnr 2021/00149  

Exploatering, Bålsta C, etapp 1, budget för inledande 
projektering 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för att komplettera det med 
exploateringsavtal, tecknade markanvisningsavtal, köpeavtal och politiska 
beslut avseende användningen av kommunens mark.  

Sammanfattning  
Projektet Bålsta C behöver starta upp inledande arbete med projektering för 
ett genomförande av kommande detaljplan (etapp 1, gult område på karta 
nedan). Projektet behöver även se över planförslaget gällande utformning 
och omfattning av bebyggelse och offentliga ytor, parkeringslösningar med 
mera. För att kunna arbete vidare mot en färdig detaljplan ges förslag på en 
exploateringsbudget i två steg. Steg ett med kostnader för utredningar och 
projektering och steg två med kostnader för byggnation och intäkter från 
markförsäljning och exploateringsbidrag från kommande exploatörer.  

När detaljplanen börjar närma sig ett genomförande, återkommer projektet 
med förslag till fullständig exploateringsbudget för genomförandefasen 
(steg två). 

Upplåningsbehovet uppgår till 14,1 miljoner kronor för år 2021 för denna 
exploatering. Förvaltningen återkommer med samlat upplåningsbehov för år 
2021.  

Parkeringsdäcket föreslås nu utgå med hänvisning till pågående utredningar 
kring parkeringsbehov inom Etapp 1. Budget 24 miljoner kronor.  

Beslutsunderlag 
KS 2021-04-26 § 102 
KSAU 2021-04-12 § 86 
Tjänsteskrivelse       

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar i första hand på återremiss för att komplettera 
ärendet med exploateringsavtal, tecknade markanvisningsavtal, köpeavtal 
och politiska beslut avseende användningen av kommunens mark. I andra 
hand yrkas avslag.  

Christian Nordberg (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 
och avslag till Owe Fröjds (Båp) yrkande.  
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Beslutsgång 
Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige beslutar att 
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.  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Björn Erling (M), Per-Arne 
Öhman (M), Ulf Winberg (M), Christoffer Bonde (M), Carl-Johan 
Torstensson (M), Nils-Åke Mårheden (M), Tommy Rosenkvist (M), Roger 
von Walden (M), Björn Hedö (M), Lisbeth Bolin (C), Per Widén (C), Helen 
Zeland Bodin (C), Gunilla Alm (L), Kjell Dufvenberg (L), Fred Rydberg 
(KD), Christian Nordberg (-) 

Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene 
Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Pyry Niemi (S), Lars-Göran Bromander 
(S), Inger Wallin (S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Carolina Cranser (S), 
Maria Annell (S), Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman 
(Båp), Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Robin Jande (V), Michael 
Rubbestad (SD), Linnea Leinonen (SD), Ann-Sofie Borg (SD), Thomas 
Moore (SD), Kristian Leinonen (SD), Carol Lundahl Moore (SD), Zinaida 
Belonoshko (SD), Tiina Fransson (SD) 

Med 17 ja-röster och 24 nej-röster återremitterar kommunfullmäktige 
ärendet. Därmed faller övriga förslag till beslut.   

______________ 

Beslutet skickas till: 
Uppdragslista 
Plan- och exploateringsavdelningen 
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§ 58 Dnr 2020/00117  

Exploateringsbudget Logistik Bålsta kvarter 5 och 6 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar om en exploateringsbudget på 90,6 
miljoner kronor i överskott för Björnbo, Logistik Bålsta kvarter 5 och 6.  

Sammanfattning  
Avtal om marköverlåtelse och exploatering för etapp 5 och 6 Logistik Bålsta 
med Nrep, ISV IV Sweden Holding 12 AB innebär att de ekonomiska 
förutsättningarna för projektet Logistik Bålsta etapp 5 och 6 har klarnat. Det 
beräknade resultatet i projektet genereras av försäljningar av kvarter 5 och 6 
och då under förutsättning att anläggningsavgift för VA erläggs enligt taxa. 

Projektet förväntas ge ett överskott på 90,6 miljoner kronor. Budget för 
Logistik Bålsta kvarter 5 och 6 omfattar investeringar i infrastruktur, gator, 
gång- och cykelvägar, vatten och avlopp, dagvatten och naturmark. 
Budgeten omfattar åtgärder som redan är genomförda såsom exempelvis 
anslutningsväg och vändplan. 

Upplåningsbehovet uppgår till 8,8 miljoner kronor för år 2021 för denna 
exploatering. En handpenning om 14 miljoner kronor kan faktureras 
köparen i enlighet med köpeavtalet då tillträde till marken önskas för att 
påbörja arbeten. Utgår handpenningen så bokförs inte det i projektet men det 
innebär att det inte finns något upplåningsbehov. Förvaltningen återkommer 
med samlat upplåningsbehov för år 2021.  

Beslutsunderlag 
KS 2021-04-26 § 100 
KSAU 2021-04-12 § 85 
Plankarta Logistik Bålsta kv 5 och 6 
Planbeskrivning Logistik Bålsta 5 & 6 
Köpeavtal kv 5 & 6 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Michael Rubbestad (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  

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

Beslutsgång 
Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller eller 
avslår kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget.  
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Reservation 
Michael Rubbestad (SD) reserverar sig mot beslutet med följande 
motivering:  

Sverigedemokraterna i Håbo reserverar sig mot förslag till beslut då vi inte 
anser att det föreligger tillräckliga skäl för att gräva bort vår historia och 
låta de arkeologiska skyddsvärdena stå tillbaka för denna byggnation och 
exploatering. 

För Sverigedemokraterna i Håbo 

Protokollsanteckning 
Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) lämnar följande protokollsanteckning:  

Under debatten framkom det att en damm med djup av 1,5 meter inryms i 
området. Vill framföra att det är av yttersta vikt att skyddsåtgärder vidtar 
för att förhindra olyckor på platsen.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och exploateringsavdelningen 
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§ 59 Dnr 2021/00153  

Parkeringsutredning för allmänna parkeringar i Bålsta 
centrum 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för framtagande av en 
parkeringsutredning som bygger på verkligheten.  

Sammanfattning  
Nu när parkeringsutredningen är slutförd kan arbetet med den nya simhallen 
gå vidare. Dock kan framtida behov av parkeringar behöva utredas vidare i 
detalj med denna parkeringsutredning som underlag.  

Syftet med parkeringsutredningen är att klarlägga vilket behov av allmänna 
parkeringsplatser som kan bli aktuellt, faktorer som kan påverka detta samt 
peka ut ytor som är viktiga för en hållbar parkeringslösning. 
Parkeringsutredningen för Bålsta centrum initierades med anledning av 
behovet av ny simhall och att föreslagen plats utgörs av befintlig parkering. 
Inom projektet Bålsta C ingår även potentiell bebyggelse på andra befintliga 
parkeringar. Utredningen tittar därför samlat på hela Bålsta centrum. 
Utredningen avser endast allmänna parkeringar och inte parkering på 
kvartersmark (ex. boendeparkering). 

Sammanfattningsvis är parkeringsutredningens slutsatser: 

• Helhetsperspektiv krävs på parkeringsfrågan.  

• Samspel mellan olika parkeringar (både för bil och cykel) 

• Samspel med andra trafikslag (gång/cykel/kollektivtrafik) 

• Ökad reglering leder till fler möjligheter för dem som har behov av 
att använda bilen. 

• Parkeringsbyggnad vid stationen med minst 600 platser centralt 
krävs för att få en fungerande parkeringssituation under förutsättning 
av dagens pendlarparkeringar bebyggs.  

Beslutsunderlag 
KS 2021-04-26 § 92 
KSAU 2021-04-12 § 92 
Tjänsteskrivelse 
Parkeringsutredning Bålsta centrum 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar i första hand återremiss för framtagande av en 
parkeringsutredning som bygger på verkligheten. I andra hand yrkas avslag.  

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

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

Lars-Göran Bromander (S) yrkar att utredningen läggs till handlingarna och 
att en ny utredning ska tas fram.   

Beslutsgång 
Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige beslutar att 
ärendet ska återremitteras eller behandlas idag och finner att det ska 
behandlas idag.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 
Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för att behandla 
ärendet idag, nej-röst för att återremittera.  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Björn Erling (M), Per-Arne 
Öhman (M), Ulf Winberg (M), Christoffer Bonde (M), Carl-Johan 
Torstensson (M), Nils-Åke Mårheden (M), Tommy Rosenkvist (M), Roger 
von Walden (M), Björn Hedö (M), Lisbeth Bolin (C), Per Widén (C), Helen 
Zeland Bodin (C), Gunilla Alm (L), Kjell Dufvenberg (L), Fred Rydberg 
(KD), Christian Nordberg (-), Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Robin 
Jande (V), Michael Rubbestad (SD), Linnea Leinonen (SD), Ann-Sofie 
Borg (SD), Thomas Moore (SD), Kristian Leinonen (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), Pyry Niemi (S), Lars-Göran Bromander 
(S), Inger Wallin (S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Carolina Cranser (S), 
Maria Annell (S), Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman 
(Båp) 

Med 27 ja-röster och 14 nej-röster beslutar fullmäktige att återremittera 
ärendet genom kommunallagens regler för minoritetsåterremiss. Därmed 
faller övriga förslag till beslut.    

Protokollsanteckning 
Liselotte Grahn Elg (M) lämnar följande protokollsanteckning: 
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Vi får en rapport om ALLMÄNNA parkeringsplatser i centrala Bålsta. Att 
återigen höra vänsteroppositionen yra om bostadsbyggande blir bara 
tramsigt. Vi tar ansvar för byggnationerna i centralorten och säkerställer 
att parkeringar finns för dem som pendlar, handlar eller besöker vårt 
Bålsta.   

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Uppdragslista 
Plan- och exploateringsavdelningen 
Tekniska avdelningen 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36(58) 
 Sammanträdesdatum  
 2021-05-10  

Kommunfullmäktige    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 60   

Ajournering 

Sammanfattning  
Sammanträdet ajourneras 10 minuter för teknisk paus.  

 

______________ 
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§ 61 Dnr 2021/00156  

Investeringsbudget, Bålsta C, etapp 0 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar om ett tillskott med 5 miljoner kronor till 
beslutad budget 2019 för Bålsta C, etapp 0  

2. Kommunfullmäktige beslutar att dessa 5 miljoner om möjligt fördelas om 
från tidigare budgeterade överskott inom det nämnda projektområdet Bålsta 
Centrum.  

Sammanfattning  
År 2019 beslutade Kommunfullmäktige om en förnyad exploateringsbudget 
för Bålsta C, etapp 0. Kommunstyrelsen beslutade 2020 om ett 
igångsättningsbeslut utifrån Kommunfullmäktiges beslut för att starta 
upphandling. Beslutad budget om 79,4 miljoner kronor omfattade 
investeringar i Busstorg, Resecentrum och Bålsta torg. I beslutad budget 
ingick även VA-arbeten i anslutning till dessa anläggningar. Budgeten för 
arbeten med busstorg och VA är satt till 17 miljoner kronor. I arbetena 
ingår, förutom, att utföra ett nytt busstorg även, att gräva ur och färdigställa 
grunden för nya resecentrum. 

Arbeten med busstorg och anslutande VA-arbeten har ökat utöver budget 
med cirka 5 miljoner kronor, vilket redovisas i detalj under ekonomiska 
konsekvenser och finansiering. Arbetena med VA är beräknat till en 
slutkostnad på 7 miljoner kronor och för busstorget 16 miljoner kronor. För 
att kunna komma vidare med Resecentrum och Bålsta torg behöver 
projektbudgeten förstärkas med ytterligare 5 miljoner kronor.  

Beslutsunderlag 
KS 2021-04-26 § 103 
KSAU 2021-04-12 § 88 
Tjänsteskrivelse 
Förnyad exploateringsbudget Bålsta C etapp 0, KS 2018/00138 
Igångsättningsbeslut Bålsta C, KS 2020/00206 

Beslutsgång 
Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.  

 

______________ 
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Beslutet skickas till: 
Plan- och exploateringsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Kommundirektör 
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§ 62 Dnr 2021/00117  

Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter och 
förvaltning av finska språket 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Riktlinjer för nationella 
minoriteters rättigheter och förvaltning av finska språket.     

Sammanfattning  
Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska kommuner 
anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete (SFS 2009:724, § 
5b). Riktlinjerna är avsedda att brytas ner av respektive berörd förvaltning 
till tydliga mål som förankras i en handlingsplan i respektive verksamhet.   

Riktlinjerna beskriver kommunens arbete med de nationella minoriteternas 
rättigheter utifrån minoritetslagstiftningen. De fördelar ansvaret mellan 
kommunens nämnder och förvaltningar och beskriver hur 
minoritetslagstiftningen implementeras i Håbo kommun.  

Beslutsunderlag 
KS 2021-04-26 § 116 
KSAU 2021-04-12 § 100 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut 
Föreslagna riktlinjer 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 

Beslutsgång 
Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kultur- och fritidsnämnden – för publicering i författningssamling på 
hemsidan 
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§ 63 Dnr 2021/00179  

Förslag till Skolmiljarden 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar om tilläggsbudget till barn- och 
utbildningsnämnden avseende skolmiljarden med 2 518 000 kronor endast 
för år 2021.  

Sammanfattning  
För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför, har 
regeringen beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 
miljard kronor 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda 
förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever 
får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Som exempel nämner 
skolverket kostnader för att anpassa eller hyra ytterligare lokaler för att 
minska risk för smittspridning, kostnader för att organisera om och anpassa 
apl eller kostnader för extra städning. 

Skolorna behöver inte ansöka om bidraget, det betalas ut till alla kommuner. 
Sedan är det upp till varje kommun att själv bestämma hur bidraget ska 
användas för att trygga barnens rätt till utbildning. Håbo kommun får 
2 518 206 kronor.  

Eftersom kommunen beslutar om hur bidraget ska användas, och att inget 
återbetalningskrav finns om bidraget inte används för avsett ändamål, 
redovisas bidraget som ett generellt statsbidrag. Det medför att bidraget 
fördelas till berörd nämnd genom beslut av kommunfullmäktige i form av 
tilläggsbudget. 

Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med ansökan om 
tilläggsbudget där det framgår att bidraget ska inriktas till slutförande av 
skolgången i grundskolans årskurs 9 och årskurs 3 i gymnasiet samt till 
insatser där den garanterade undervisningen inte genomförts i andra 
årskurser och till insatser där distansutbildningen skapat svårigheter för 
elever i behov av stöd. 

Det noteras att kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas 
efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser 
till den egna verksamheten av motsvarande slag.  

Beslutsunderlag 
KS 2021-04-26 § 122 
Tjänsteskrivelse  
Beslut BOU § 52 (2021-04-07) Förslag Skolmiljarden  
Beslut Skolverket 
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Beslutsgång 
Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
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§ 64 Dnr 2021/00122  

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
SOL och LSS kvartal 4 2020 

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 4 år 2020. Enligt dessa lagar ska sådan 
redovisning delges kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
KS 2021-04-26 § 126 
KSAU 2021-04-12 § 108 
Tjänsteskrivelse 
Socialnämndens beslut med underlag 
Vård- och omsorgsnämndens beslut med underlag 

Beslutsgång 
Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.  

 
______________ 

Beslutet skickas till: 
Socialnämnden, för kännedom 
Vård- och omsorgsnämnden, för kännedom 
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§ 65 Dnr 2021/00131  

Uppföljning av miljöstrategin för verksamhetsåret 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisad uppföljning av 
miljöstrategin för verksamhetsåret 2020.  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige antog år 2015 en miljöstrategi för ekologiskt hållbar 
utveckling i Håbo kommun. Uppföljning och utvärdering av miljöstrategin 
ska ske årligen av kommunfullmäktige och nämnderna i samband med 
verksamhetsberättelsen och årsredovisningen. En heltäckande redovisning 
av kommunens arbete ska sammanställas. 

Kommunens förvaltningar och bolag har fått redovisa åtgärder som har 
utförts under verksamhetsåret 2020 i linje med miljöstrategin. I 
sammanställningen för hela kommunen redovisas åtgärderna kopplat till 
miljöstrategins tre inriktningar och tio målsättningar. Nyckeltal där 
förvaltningarna eller de kommunala bolagen har haft mål finns redovisat. Ett 
eller flera nyckeltal för respektive inriktning presenteras för att ge en 
övergripande bild över Håbo kommun.  

Fyra av miljöstrategins tio målsättningar är prioriterade år 2017-2020. Två 
av dessa målsättningar är under inriktningen naturmiljöer med mångfald för 
att säkerställa fler åtgärder inom den inriktningen. Vid uppföljningen av 
miljöstrategin för verksamhetsåret 2020 är de utförda åtgärderna flera och 
kopplade till de fyra prioriterade målsättningarna. Ett flertal av trenderna i 
miljöuppföljningen är positiva. Det kan konstateras att det finns mycket som 
genomförts inom kommunens och bolagets verksamheter som ligger i linje 
med miljöstrategin men mer hade behövts göras för att nå uppsatta mål. En 
knapp majoritet av kommunens övergripande handlingsplans åtgärder har 
uppnåtts. Inom inriktningen naturmiljöer med mångfald är den inriktningen 
där flest åtgärder genomförts.  

Beslut finns att uppdatera miljöstrategin och en hållbarhetsstrategi är under 
framtagande. Under 2020 togs ett förslag fram som har varit på remiss. 
Hållbarhetsstrategin är tänkt att ersätta miljöstrategin och kommer att 
innehålla miljöstrategins inriktningar även om något omarbetade där 
vattenfrågorna bland annat har fått ett större fokus 

Beslutsunderlag 
KS 2021-04-26 § 106 
KSAU 2021-04-12 § 91 
Tjänsteskrivelse 
Samlad redovisning av kommunens miljöarbete för verksamhetsåret 2020. 
Handlingsplan miljöstrategi 2017-2020, uppföljning 2020.  
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Beslutsgång 
Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och exploateringsavdelningen 
Samtliga nämnder 
Håbohus AB 
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§ 66 Dnr 2021/00121  

Utredning av införandet av frukost inför skoldag 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige flyttar uppdrag gällande utreda införandet av frukost 
inför skoldag från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-09 § 169 att uppdra barn- och 
utbildningsnämnden att utreda införande av frukost inför skoldag. 

Då utredningen inte har varit möjlig att genomföra under 2020 på grund av  

Covid-19 samt att kostenheten sedan årsskiftet 2020/2021 nu tillhör 
kommunstyrelsen, så föreslår barn- och utbildningsnämnden att uppdraget 
flyttas från barn- och utbildningsnämndens uppdragslista till 
kommunstyrelsen. Samråd gällande uppdraget har skett mellan 
förvaltningschef för barn- och utbildningsnämnden och chef för centralt stöd 
och service, där samtliga är överens om att uppdraget ska flyttas.  

Beslutsunderlag 
KS 2021-04-26 § 115 
KSAU 2021-04-12 § 99 
Beslut från Barn- och utbildningsnämnden 

Beslutsgång 
Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Uppdragslista 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kostenheten 
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§ 67 Dnr 2021/00072  

Arbetsmiljöpolicy, riktlinjer för systematiskt 
arbetsmiljöarbete och riktlinjer för straffansvar och 
uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för att invänta svar på 
anmälan till arbetsmiljöverket, synpunkter från fackliga organisationer samt 
sammanställning av medarbetarenkäten och utifrån detta lyfta dokumentet 
till en högre ambitionsnivå.  

Sammanfattning  
Personalavdelningen har gjort en översyn av Håbo kommuns gällande 
styrdokument inom personal- och arbetsmiljöområdet och konstaterar att det 
saknas flertalet styrdokument alternativt att befintliga dokument på området 
behöver revideras. 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 
2001:1 ska det finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur 
arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet ska vara för att ohälsa och 
olycksfall i arbetet ska förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö 
uppnås. Håbo kommun saknar idag en arbetsmiljöpolicy. 
Kommunfullmäktige har därför att anta en arbetsmiljöpolicy. Policyn ska 
underlätta för alla anställda i Håbo kommun att arbeta aktivt med 
arbetsmiljön.   

Vidare ska det finnas riktlinjer som beskriver hur det systematiska 
arbetsmiljöarbetet ska gå till. Enligt 2 § i Reglemente för Håbo kommuns 
nämnder ansvarar varje nämnd för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom 
sitt respektive ansvarsområde. Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete 
samt Riktlinjer för straffansvar och uppgiftsfördelning av 
arbetsmiljöuppgifter syftar till en enhetlig hantering av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet inom samtliga kommunens nämnder och förvaltningar. 

Arbetsmiljöpolicyn med därtill tillhörande riktlinjer kommer kompletteras 
med ett flertal riktlinjer och regler inom personal- och arbetsmiljöområdet 
under 2021. Det rör t ex riktlinjer för rehabilitering, alkohol och droger, 
diskriminering och kränkande särbehandling.  Dessa riktlinjer är omfattande 
och kan även snabbt komma att behöva antas eller revideras utifrån ny eller 
ändrad lagstiftning. För att effektivisera antagandeprocessen kring dessa 
styrdokument föreslår förvaltningen att antagandet av framtida och 
komplettering av befintliga riktlinjer inom personal- och arbetsmiljöområdet 
delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott.  
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Beslutsunderlag 
KS 2021-04-26 § 94 
KSAU 2021-04-12 § 78 
Tjänsteskrivelse 
Arbetsmiljöpolicy KS 2021/00072 nr 99790 
Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete KS 2021/00072 nr 99791 
Riktlinjer för straffansvar och uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter 
KS 2021/00072 nr 99792 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Hägglund (S) yrkar att arbetsmiljöpolicyn återremitteras för att 
invänta svar på anmälan till arbetsmiljöverket, synpunkter från fackliga 
organisationer, sammanställning av medarbetarenkäten och utifrån detta 
lyfta dokumentet till en högre ambitionsnivå.  

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar i första hand bifall till Agneta Hägglunds (S) 
yrkande om återremiss. I andra hand yrkas avslag.  

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

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

Beslutsgång 
Ordförande Björn Erling (M) frågar först om ärendet ska återremitteras eller 
behandlas idag och finner att det ska behandlas idag.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 
Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: ja-röst för att behandla 
ärendet idag, nej-röst för att återremittera.  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Björn Erling (M), Per-Arne 
Öhman (M), Ulf Winberg (M), Christoffer Bonde (M), Carl-Johan 
Torstensson (M), Nils-Åke Mårheden (M), Tommy Rosenkvist (M), Roger 
von Walden (M), Björn Hedö (M), Lisbeth Bolin (C), Per Widén (C), Helen 
Zeland Bodin (C), Gunilla Alm (L), Kjell Dufvenberg (L), Fred Rydberg 
(KD), Christian Nordberg (-), Michael Rubbestad (SD), Linnea Leinonen 
(SD), Ann-Sofie Borg (SD), Thomas Moore (SD), Kristian Leinonen (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), Pyry Niemi (S), Lars-Göran Bromander 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 48(58) 
 Sammanträdesdatum  
 2021-05-10  

Kommunfullmäktige    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

(S), Inger Wallin (S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Carolina Cranser (S), 
Maria Annell (S), Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman 
(Båp), Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Robin Jande (V) 

Med 25 ja-röster och 16 nej-röster återremitterar kommunfullmäktige 
ärendet genom kommunallagens regler för minoritetsåterremiss. Därmed 
faller övriga förslag till beslut.   

Protokollsanteckning 
Michael Rubbestad (SD) lämnar följande protokollsanteckning:  

En arbetsmiljöpolicy är ett centralt ledningsverktyg där kommunens 
övergripande målsättning och viljeinriktning med arbetsmiljön ska 
tydliggöras. Sverigedemokraterna menar att den föreslagna 
arbetsmiljöpolicyn ligger på en absolut miniminivå utifrån vad 
lagstiftningen kräver. Sverigedemokraterna väljer dock att bifalla förslag 
till beslut med tillägget att det framgent är av yttersta vikt att en 
ambitionshöjning av arbetsmiljöpolicyns innehåll kommer till stånd.  Vid 
sidan av detta har Sverigedemokraterna även vid detta sammanträde lämnat 
in en motion kring införandet av arbetsmiljöutbildning för förtroendevalda. 

För Sverigedemokraterna i Håbo 

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Uppdragslista 
Personalchef 
Personalavdelningen 
Kommundirektör 
Biträdande kommundirektör 
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§ 68 Dnr 2020/00222  

Motion: Etablera fler utegym 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till 
tekniska nämndens bedömning.  

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna föreslår i sin motion att berörd förvaltning ska få i 
uppdrag att utreda lämpliga platser i kommunen för att etablera fler utegym 
samt att införandet av fler utegym och lämpliga platser för dessa ska beaktas 
i de framtida planerna för utvecklingen av Håbo kommun.  

Motionen har remitterats till tekniska nämnden för yttrande. Nämnden anför 
att man ser ett behov av fler utegym i kommunen och ser därför positivt på 
motionens intention. Nämnden anför vidare att man kan utreda lämpliga 
platser och utformning av nya utegym.  

Med hänvisning till tekniska nämndens yttrande föreslås därför 
kommunfullmäktige bifalla motionen.  

Beslutsunderlag 
KS 2021-04-26 § 
KSAU 2021-04-12 § 105 
Tjänsteskrivelse 
Motion: Etablera fler utegym 
Tekniska nämndens beslut om yttrande 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 

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

Beslutsgång 
Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Uppdragslista 
Tekniska nämnden, för verkställighet 
Hemsida 
Motionär  
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§ 69 Dnr 2019/00342  

Motion: Policy för erbjudande av 
modersmålsundervisning 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag genom att uppdra till 
barn- och utbildningsnämnden att ta fram förslag till policy för 
modersmålsundervisning.  

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna i Håbo har inkommit med en motion med förslag om 
att ta fram en policy för erbjudande av modersmålsundervisning enligt ett 
antal kriterier för arbetet, vilka preciseras i motionen. Barn- och 
utbildningsnämnden yttrar sig över motionens innehåll och föreslår att 
motionen avslås med hänvisning till att nämnden redan arbetar på det sätt 
som motionen föreslår. Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen för att 
förslag till beslut skulle tas fram av kommunstyrelsens arbetsutskott 
tillsammans med barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. De två 
arbetsutskotten höll ett samrådsmöte, där det framkom att nämnden arbetar i 
enlighet med motionens förslag samt önskemål om att en policy ändå ska tas 
fram. Detta för att teckna ner befintligt arbetssätt i syfte att säkerställa att 
kommunen/nämnden även långsiktigt arbetar på detta sätt.  

I enlighet med detta förslag föreslås kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen genom att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att ta fram 
förslag till policy för modersmålsundervisning i enlighet med nämndens 
nuvarande arbetssätt och motionens intentioner.  

Beslutsunderlag 
KS 2021-04-26 § 120 
KSAU 2021-04-12 § 106 
Tjänsteskrivelse efter återremiss 
Motion – policy för erbjudande av modersmålsundervisning 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 
Arbetsutskottets och kommunstyrelsens beslut 
Anteckningar från samråd mellan KSAU och BOU AU 
Svar från förvaltningen angående modersmålsutredningen 

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

Beslutsgång 
Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.  
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Protokollsanteckning 
Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) lämnar följande protokollsanteckning:  

Jag anser att motionen borde anses besvarad med att Barn och 
utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram en policy för 
modersmålsundervisning utifrån de mål och förutsättningar som finns. 

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Uppdragslista 
Hemsida 
Barn- och utbildningsnämnden för verkställighet 
Motionär 
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§ 70 Dnr 2018/00474  

Motion: Nya förskolor i Krägga och Viby Äng 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att genomföra en förstudie avseende 
etablerandet av en förskola i Krägga. Förstudien ska redovisas till 
kommunstyrelsen senast i oktober 2021.  

2. Kommunfullmäktige bifaller motionens andra attsats 
(Kommunfullmäktige undersöker behov och möjligheter för ytterligare 
förskolor enligt villa/parhusmodellen) och uppmanar samtidigt barn- och 
utbildningsnämnden att i förberedelsefasen när nya förskolor planeras, 
beakta möjligheten att kostnadseffektivt etablera mindre förskolor.  

Sammanfattning  
Motion från Bålstapartiet har inkommit till kommunfullmäktige. Motionen 
har remitterats från kommunstyrelsen till barn och utbildningsnämnden för 
yttrande. 

Bålstapartiet föreslår att:  
-Kommunfullmäktige beslutar att projektera två nya förskolor enligt den 
föreslagna modellen i Krägga och i Viby Äng. 
-Kommunfullmäktige undersöker behov och möjligheter för ytterligare för-
skolor enligt denna modellen.  
 
Motionen visar på ett mer flexibelt byggande av förskolor, där kommunen 
kan avyttra fastigheten till bostäder om behovet av förskola förändras. 
Genom att byggnaden framåt ska kunna fungera som villa finns mindre 
tillagningskök för varje avdelning om så önskas. 

Barn- och utbildningsnämnden har lämnat ett yttrande över motionen. 
Svaret utmynnar i förslag att avslå motionen med anledning av svårigheten 
att etablera och bedriva flera mindre förskolor utifrån gällande lagar och 
styrdokument för verksamheten. Barn- och utbildningsnämnden föreslår 
även av ekonomiska skäl att motionen ska avslås, då en mindre 
förskoleenhet kräver större personaltäthet för att kunna genomföra 
undervisning enligt de krav som ställs.  

Planavdelningen påvisar att i både Krägga och Viby äng finns det 
detaljplanelagda tomter för förskola. Gemensamt för båda tomterna (och alla 
andra tomter för förskolor i kommunen) är att endast (för-)skolverksamhet 
är tillåten. En eventuell framtida omvandling till bostäder (enligt modellen i 
motionen) skulle därmed kräva ändring av detaljplanen. Dock kan modellen 
ges tillfälliga byggnadslov fem år med möjlighet att förlänga i ytterligare en 
femårsperiod. 
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Kommunstyrelsen anser det värt att beakta modellen i förberedelsefasen för 
nya förskolor, men vill inte peka ut i exakt vilka geografiska områden 
modellen ska testas. Det ansvaret ligger på Barn- och utbildningsnämnden.  

Kommunstyrelsen noterar också att under handläggningstiden har Barn- och 
utbildningsnämnden vid sammanträde 2020-09-30 beslutat (BOU 
2020/00126 § 117) att förvaltningschef ska beställa en utredning avseende 
förskolor med fyra avdelningar. I ett delegationsbeslut av förvaltningschefen 
för barn- och utbildningsförvaltningen 2020-11-05 beställs en utredning av 
inriktningens påverkan, av planchef på kommunstyrelsens förvaltning (BOU 
2020/00126 nr 59790). 

Att bygga förskolor efter den modell motionären föreslår kan vara ett 
alternativ att utreda för att möjliggöra etablering av mindre förskoleenheter. 
Motionens intention om att kostnadseffektivt etablera förskolor, som har 
möjlighet att omvandlas till annat bruk när behovet av förskola upphört, bör 
tas in i ovannämnda utredning. 

Mot bakgrunden ovan föreslår kommunstyrelsens förvaltning att motionens 
första att-sats avslås och att den andra att-satsen antas.  

Beslutsunderlag 
KS 2021-04-26 § 118 
KSAU 2021-04-12 § 104 
Tjänsteskrivelse 
Motion Nya förskolor i Krägga och Viby Äng, inkommen 2018-06-21.  
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2018-10-31 § 117 

Beslutsgång 
Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Tekniska nämnden 
Motionär 
Uppdragslista 
Hemsida 
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§ 71 Dnr 2021/00155  

Interpellation till socialnämndens ordförande 
angående föreningsbidrag till Kvinnojouren Olivia 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen anses besvarad.   

Sammanfattning  
Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) ställer en interpellation till 
socialnämndens ordförande Roger von Walden angående kvinnojouren 
Olivia. Följande frågor ställs i interpellationen:  

Hur arbetar socialnämnden idag för att bereda skydd för kommunens 
kvinnor och barn som  

utsatts för våld i hemmet, då Kvinnojouren Olivias möjlighet kraftigt 
försämrats på grund av indraget bidrag? 

Vilka andra insatser har socialnämnden initierat då pandemin riskerar leda 
till ökat våld i hemmet gentemot kvinnor och barn i vår kommun, då 
Kvinnojouren Olivia fått sitt bidrag indraget? 

Vilka samverkansinsatser med övriga förvaltningar och andra aktörer som 
exempelvis Håbohus AB, har socialnämnden initierat, då bidraget till 
Kvinnojouren dragits in och pandemin riskerar leda till ökat våld i hemmet 
gentemot kvinnor och barn? 

Hur ser socialnämndens tidplan ut för att inleda det utlovade formella 
samarbetet med Kvinnojouren Olivia för att bereda skydd för kommunens 
kvinnor och barn som utsatts för våld i hemmet? 

Interpellationen ställdes vid föregående sammanträde och besvaras vid 
dagens sammanträde.  

______________ 
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§ 72 Dnr 2021/00224  

Interpellation till Christian Nordberg angående 
Håbohus ägardirektiv 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.  

2. Kommunfullmäktige bordlägger frågan till kommande sammanträde.  

Sammanfattning  
Fredrik Anderstedt (S) lämnar en interpellation till Christian Nordberg (-), 
ordförande i Håbohus, avseende Håboalliansens förslag till ägardirektiv för 
Håbohus. Följande frågor ställs i interpellationen:  

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

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

3. En borgensavgifter inom allmännyttan ligger i snitt på 0.36%. Den kan 
ligga högre för misskötta bolag med högre risk. I Alliansens föreslog att 
ligga på 1,3%. Vilket är långt högre än något annat allmännyttigt bolag. 
Anser Alliansen och SD att Håbohus är så misskött? 

4. I Alliansen förslag till Kommunstyrelsen med den höjda borgensavgiften 
skulle det innebära en hyreshöjning på ca 6000 kr per lägenhet. Helt utan 
mervärde för hyresgästerna. Varför tycker Alliansen och SD att det är 
rimligt att Håbohus hyresgäster ska betala 6000 kr extra till kommunens 
kassa? 

5. Det finns regler ska förhindra dold värdeöverföring från kommunala 
bolag. Anser Alliansen och SD att detta inte är dold värdeöverföring? 

6. I Alliansens förslag så minskas antalet sociala kontrakt. Har det utretts 
vilka konsekvenser det kommer få? 

7. Alliansen vill att Håbohus Max får ha 1400 lägenheter. I Dagsläget så har 
Håbohus drygt 1500 lägenheter. Detta innefattar dock även lokallägenheter, 
vårdboenden och de kooperativa lägenheterna. Vad syftar Alliansen och SD 
på när ni säger lägenheter? 

8. I dagsläget har Håbohus gått igenom sitt bestånd för att se vilka 
fastigheter är bäst att behålla och vilka som bör avyttras. I Alliansens förslag 
så finns ett maxantal lägenheter. Allt över den siffran skall avyttras. Varför 
anser Alliansen och SD att fastigheter skall säljas när det är mest fördelaktig 
att behålla dem? 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 56(58) 
 Sammanträdesdatum  
 2021-05-10  

Kommunfullmäktige    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Interpellationen ställs vid dagens sammanträde.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Anderstedt (S) föreslår att ärendet bordläggs för att istället 
behandlas vid kommande sammanträde.  

Beslutsgång 
Ordförande Björn Erling (M) frågar om interpellationen får ställas och 
finner att så sker.  

Ordförande frågar därefter om fullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till 
kommande sammanträde och finner att så sker.  

______________ 

 
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 57(58) 
 Sammanträdesdatum  
 2021-05-10  

Kommunfullmäktige    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 73 Dnr 2021/00237  

Anmälan av ny motion: Arbetsmiljöutbildning för 
förtroendevalda 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.  

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna i Håbo har lämnat in en motion med förslag om att 
samtliga förtroendevalda ska erbjudas en utbildning i arbetsmiljö i syfte att 
kunna styra i riktning mot ett hållbart arbetsliv.  

Beslutsunderlag 
Motion      

______________ 

Beslutet skickas till: 
Hemsida 
Uppdragslista 
Kansli 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 58(58) 
 Sammanträdesdatum  
 2021-05-10  

Kommunfullmäktige    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 74 Dnr 2021/00238  

Anmälan av ny motion: Bevara och rusta upp "Villa 
Lydia" 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna i Håbo har lämnat in en motion med ett flertal förslag 
för att rusta upp och bevara "Villa Lydia" på Stockholmsvägen 45.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Hemsida 
Uppdragslista 
Kansli 
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