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Tjänstemän

Mattias Jonsgården, kommundirektör
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Tid, paragraf och ärende
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Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
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anslags uppsättande
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Sara Widströmer
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§ 125

Dnr 2019/00457

Mötets öppnande
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige utser Michael Rubbestad (SD) och Per-Arne Öhman
(M) till justerare av dagens protokoll.
2. Dagordningen fastställs och kommunfullmäktige konstaterar att
kungörelse skett i laga ordning.
Sammanfattning
Förste vice ordförande Christoffer Bonde (M) tjänstgör som ordförande vid
dagens sammanträde.
Kommunfullmäktige låter kontrollera närvaron och utser två justerare att
jämte ordförande justera dagens protokoll. Dagordningen fastställs och
kommunfullmäktige konstaterar att kungörelse skett i laga ordning.
______________
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§ 126

Dnr 2020/00389

Organisationsförändring, centralt verksamhetsstöd
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att flytta fastighetsverksamheten,
internserviceverksamheten och lokalvårdsverksamheten från tekniska
nämnden till kommunstyrelsen med tillhörande budgetramar om totalt 13
299,0 tkr och investeringsbudget om totalt 191 435 tkr för 2021 fr.o.m. 1/12021.
2. Kommunfullmäktige beslutar att flytta måltidsverksamheten från barnoch utbildningsnämnden till kommunstyrelsen med budgetramar om totalt
34 623,0 tkr och investeringsbudget om totalt 250,0 tkr för 2021 fr.o.m. 1/12021.
3. Kommunfullmäktige beslutar att flytta måltidsverksamheten från vård
och omsorgsnämnden till kommunstyrelsen med budgetramar om totalt 2
352 tkr för 2021 fr.o.m. 1/1-2021.
Sammanfattning
Genom att omorganisera lokalvårdsverksamheten, fastighetsverksamheten
och internserviceverksamheten från tekniska nämnden till kommunstyrelsen
möjliggörs ett tydligare uppdrag för den nya samhällsbyggnadsförvaltningen
som förväntas träda i kraft halvårsskiftet 2021.
Genom att centralisera kommunens kostverksamheter till kommunstyrelsen
från barn- och utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden
förväntas kommunen uppnå en central samordnad måltidsverksamhet med
ett tydligt uppdrag att styra, leda, utveckla och följa upp den kommunala
måltidsverksamheten.
I syfte att optimera, centralisera och effektivisera arbetssätt och processer i
Håbo kommuns stödfunktioner, bildar lokalvårdsverksamheten,
fastighetsverksamheten, internserviceverksamheten och
måltidsverksamheten tillsammans med kommunstyrelsens nuvarande
centrala verksamhetsstöd, en ny stödfunktion inom kommunstyrelsens
förvaltning som heter Centralt stöd och service.
Tekniska nämndens budgetramar och investeringsbudget för 2021 för
fastighets-, internservice- och lokalvårdsverksamheterna flyttas över till
kommunstyrelsen fr.o.m. den 1/1-2021.
Barn och utbildningsnämndens budgetramar och investeringsbudget för
måltidsverksamheten för 2021 flyttas över till kommunstyrelsen fr.o.m. den
1/1-2021.
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Vård och omsorgsnämndens budgetramar för måltidsverksamheten för 2021
flyttas över till kommunstyrelsen fr.o.m.1/1-2021
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS 2020-11-23 § 260
Tjänsteskrivelse
Organisationsöversikt
Protokoll KomSam
Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar avslag till förslaget i första hand
och i andra hand på att en förvaltningsövergripande samverkansgrupp
inrättas.
Beslutsgång
Ordförande Christoffer Bonde (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller
eller avslår kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att det bifalles.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Charlotta
Bjälkebring Carlssons (V) tilläggsyrkande och finner att det avslås.
Protokollsanteckning
Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) och Robin Jande (V) reserverar sig mot
beslutet.

______________
Beslutet skickas till:

Berörda nämnder
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§ 127

Dnr 2020/00390

Revidering av reglementen för barn- och
utbildningsnämnden, tekniska nämnden och
kommunstyrelsen på grund av verksamhetsövergång
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar reviderade reglementen för kommunstyrelsen,
barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden att gälla från 2021-0101.
2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare reglementen för
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden
från och med 2021-01-01.
Sammanfattning
I ärende 2020/00389 föreslås kommunfullmäktige besluta om en
verksamhetsövergång. Denna syftar till att samla allt centralt
verksamhetsstöd inom det som i dagsläget utgör kommunstyrelsens
förvaltning. Förändringen innebär att följande verksamheter förflyttas till
kommunstyrelsen:
•

Lokalvård (från tekniska nämnden)

•

Fastighet (från tekniska nämnden

•

Internservice (från tekniska nämnden)

•

Måltidsverksamheten (från barn- och utbildningsförvaltningen)

Om kommunfullmäktige beslutar att genomföra verksamhetsövergången
enligt förslag behöver reglementena för kommunstyrelsen, tekniska
nämnden och barn- och utbildningsnämnden revideras utifrån detta beslut.
Förvaltningen har tagit fram reviderade reglementen för dessa nämnder, som
kommunfullmäktige därmed föreslås anta.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS 2020-11-23 § 260
Tjänsteskrivelse
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen
Förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Förslag till reglemente för tekniska nämnden
Beslutsgång
Ordförande Christoffer Bonde (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.
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______________
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Författningssamling
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§ 128

Dnr 2020/00283

Exploateringsbudget för Entré Lillsjön
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna exploateringsbudgeten för
Entré Lillsjön gällande del av fastigheten Bista 4:5 med 11,3 miljoner
kronor i överskottskott.
2. Kommunfullmäktige beslutar att upplåningsbehovet på cirka 5,3 miljoner
år 2020 inryms i tidigare beslutad upplåning för kommunen.
Sammanfattning
Projektet budgeteras sammanlagt med 25,6 miljoner kronor i inkomster för
försäljning av mark. Utgifter för exploateringen beräknas till 14,3 miljoner
kronor. Detta betyder att exploateringen kommer att generera ett överskott
på 11,3 miljoner.
Utgifter som kopplas till detaljplanen avser främst iordningställande av
marken samt för hantering av dagvatten inom området. Utgifter finns även
kopplade till tillgängliggöringen av naturområdet Lillsjön. Några risker har
uppmärksammats med budgeten. Bland annat att detaljplanen i dagsläget är
ute på granskning. Detta gör att yttranden kommer att inkomma under
granskningsperioden som kan förändra detaljplanens innehåll. En annan risk
med projektet är om detaljplanen blir överklagad efter antagandet. Detta
skulle resultera i en förlängd tidsplan och en ökad personalkostnad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag KS 2020-09-17 § 172
Exploateringsbudget för detaljplan del av Bista 4:5, Entré Lillsjön
Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) och Michael Rubbestad (SD) yrkar att
ärendet återremitteras för att exploateringsbudgeten ska begränsas till att
enbart utveckla området som rekreationsområdet samt för att inhämta
underlag avseende fornlämningar och hotade arter i området.
Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar i andra hand avslag.
Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar först om ärendet återremitteras eller behandlas idag och
finner att det ska behandlas idag.
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Omröstning begärs
Ajournering
Sammanträdet ajourneras för partiöverläggningar.
Omröstningsresultat
Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för att
återremittera ärendet och nej-röst för att behandla ärendet idag.
Ja-röst lämnas av: Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Robin Jande (V),
Michael Rubbestad (SD), Ann–Sofie Borg (SD), Thomas Moore (SD),
Carol Lundahl Moore (SD), Zinaida Belonoshko (SD), Tiina Fransson (SD),
Linnéa Leinonen (SD), Kristian Leinonen (SD)
Nej-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Per–Arne Öhman (M), Ulf
Winberg (M), Christofer Bonde (M), Carl–Johan Torstensson (M), Nils–
Åke Mårheden (M), Bo Johnsson (M), Björn Hedö (M), Lisbeth Bolin (C),
Per Widén (C), Helene Zeland Bodin (C), Gunilla Alm (L), Fred Rydberg
(KD), 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), Sven–Olov Dväring (S), Maria Annell (S),
Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman (Båp), Roger Von
Walden (M), Peter Kilger (M), Roger Norin (L)
Marie Nordberg (-) närvarar inte i beslutet
Med 10 ja- röster och 30 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att
behandla ärendet idag.
Beslutsgång 2
Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige bifaller eller avslår
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att det bifalles.
Reservation
Michael Rubbestad (SD), Ann-Sofi Borg (SD), Thomas Moore (SD), Carol
Lundahl Moore (SD), Zinaida Belonoshko (SD), Tiina Fransson (SD),
Linnea Leinonen (SD), Kristian Leinonen (SD) reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning
Carol Lundahl Moore (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Jag motsätter mig exploateringsbudgeten då alla kort ännu inte ligger på
bordet gällande exploatering av Lillsjön. Det finns inom
exploateringsområdet fridlysta växter och enligt uppgift fornlämning,
området bör enligt mig inte exploateras utan få vara rekreationsområde
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med sitt kulturhistoriska värde. Entrén till Draget och Lillsjön går inte att få
finare än vad det är idag.
______________
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens förvaltning
Tekniska förvaltningen
Bygg- och miljöförvaltningen
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§ 129

Dnr 2020/00313

Fastställande av nytt verksamhetsområde för
kommunalt dagvatten
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer nytt verksamhetsområde för kommunalt
dagvatten.
Sammanfattning
I mars 2020 informerades om arbetet med det nya verksamhetsområdet för
dagvatten, tekniska nämnden godkände informationen.
Nytt verksamhetsområde för kommunalt dagvatten har tagits fram.
Det är viktigt att det finns ett väl genomarbetat verksamhetsområde för alla
ledningsslag, varje ledningsslag skall ha ett eget verksamhetsområde.
Bestämmelserna i vattentjänstlagen, ABVA och VA-taxa gäller enbart inom
verksamhetsområdet. Utanför verksamhetsområdet finns inga skyldigheter
eller rättigheter för varken VA-huvudmannen eller fastighetsägaren. Om en
VA-anslutning ändå genomförs till den allmänna VA-anläggningen, så
regleras detta genom avtal mellan VA-huvudmannen och fastighetsägaren.
I Håbo kommun har man tidigare haft ett enda gemensamt
verksamhetsområde för alla ledningsslag oavsett vilka VA tjänster som
funnits inom området.
VA-huvudmannen är enbart skyldig att ordna med den vattentjänst eller de
vattentjänster som verksamhetsområdet avser. Grunden för att etablera ett
verksamhetsområde över en bebyggelse ska vara en behovsprövning av
vattentjänsten.
Enligt paragraf 6 i vattentjänstlagen kan kommunen åläggas att leverera
tjänsten inom verksamhetsområdet oberoende av om det finns ett utbyggt
nät för att leverera tjänsten eller att det finns behov av tjänsten enligt
Vattentjänstlagen.
Det kan få stora ekonomiska konsekvenser om man har ett
verksamhetsområde där tjänsten inte finns, det kan exempelvis innebära
kostsamma utbyggnader, omprioriteringar i kommunens VA-planering,
risken att VA-kollektivet kommer behöva finansiera en kostsam oplanerad
investering, VA-taxan behöver höjas etc.
Enligt Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster 6§, ska kommunen
med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö ordna
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang (genom en allmän
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anläggning) samt besluta om verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten
eller vatten-tjänsterna behöver ordnas, om behovet inte bättre kan ordnas på
annat sätt. Ett verksamhetsområde kan alltså vara begränsat till att bara gälla
för en viss eller vissa vattentjänster. Därmed kan det finnas olika
verksamhetsområden för en och samma allmänna VA anläggning för
vattenförsörjning, spillvatten och dagvatten. Inom verksamhetsområdet har
va-huvudmannen en skyldig-het att leverera beslutade vattentjänster till
samtliga fastigheter. Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till
beslutade vattentjänster, men även en skyldighet att betala anläggnings- och
brukningsavgift för vatten-tjänsterna.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS 2020-10-19 § 212
Tekniska nämndens beslut § 85
Tjänsteskrivelse med bilagor
Beslutsgång
Ordförande Christoffer Bonde (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.
______________
Beslutet skickas till:

VA-avdelningen
Tekniska förvaltningen
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§ 130

Dnr 2020/00314

Taxor och avgifter för kultur- och fritidsförvaltningens
lokaler och simhall
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kultur- och fritidsnämnden
för att särskilt beakta separat prislista för företag respektive förening samt
att en prishöjning för barnkalas i simhallen om möjligt inte skall ske för
personer folkbokförda i Håbo kommun.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att följande justeringar och
uppdateringar i taxor och avgifter för kultur- och fritidsförvaltningens
lokaler och simhall börjar gälla 1 januari 2021. Kultur- och
fritidsförvaltningen svarar för uthyrning av lokaler inom kultur- och
fritidsområdet samt vissa samlingslokaler. Nytt är att Lundby Ridhus ingår i
förvaltningens anläggningar. Detta dokument inkluderar inte taxor och
avgifter för Håbo bibliotek.
Syftet med ändringarna är att stimulera till fler bokningar och använda
kommunens lokaler mer kostnadseffektivt. Justeringar är nödvändiga för att
täcka upp större del för kostnader på drift och underhåll av lokalerna och anläggningarna. Ingen höjning har gjorts mellan åren 2008-2018 vilket betyder
att det inte har tagits höjd för de ökade kostnaderna.
Kategori 1 för ideella föreningar delas in i tre underkategori för att skilja på
ungdom-, pensionärs- och vuxenföreningar. Föreningar med medlemmar
under 25 år och pensionärer prioriteras och får därför en lägre taxa.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS 2020-10-19 § 230
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 60 2020
Förslag till taxor och avgifter
Tjänsteskrivelse
Presentation
Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar bifall till kultur- och
fritidsnämndens förslag till beslut.
Michael Rubbestad (SD) yrkar att ärendet återremitteras till kultur- och
fritidsnämnden för att särskilt beakta separat prislista för företag respektive
förening samt att en prishöjning för barnkalas i simhallen om möjligt inte
skall ske för personer folkbokförda i Håbo kommun.
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Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall kommunstyrelses förslag om återremiss.
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att ärendet återremitteras till kultur- och
fritidsnämnden.
Christian Nordberg (-) yrkar att ärendet återremitteras till kultur- och
fritidsnämnden för att se över Michael Rubbestads (SD) yrkanden.
Ajournering
Mötet ajourneras i 5 minuter för partiöverläggningar.
Förslag till beslut på sammanträdet 2
Agneta Hägglund (S) yrkar att ärendet återremitteras till gruppledarna för en
föredragning i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
Pyry Niemi (S) yrkar att ärendet ska återremitteras till gruppledarna i
enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras för presidieöverläggningar
Beslutsgång
Ordförande Christoffer Bonde (M) frågar om kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet eller behandla det idag och finner att det
återremitteras.
Ordförande frågar därefter om ärendet återremitteras till nämnden med
Michael Rubbestads (SD) motivering eller till gruppledarna enligt
kommunstyrelsens förslag och finner att ärendet återremitteras till nämnden
enligt Michael Rubbestads (SD) yrkande.
Omröstning begärs
Omröstningsresultat
Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till
kommunstyrelsens förslag, nej-röst för bifall till Michael Rubbestads (SD)
yrkande.
Ja-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Helene Cranser (S), Fredrik
Anderstedt (S), Pyry Niemi (S), Inger Wallin (S), Sven Erkert (S), Eva
Staake (S), Sven–Olov Dväring (S), Maria Annell (S), Owe Fröjd (Båp),
Sjunne Green (Båp), Peter Björkman (Båp), Anna Larsson (S)
Nej-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Per–Arne Öhman (M), Ulf
Winberg (M), Christofer Bonde (M), Carl–Johan Torstensson (M), Nils–
Åke Mårheden (M), Bo Johnsson (M), Björn Hedö (M), Lisbeth Bolin (C),
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-07
Kommunfullmäktige

Per Widén (C), Helene Zeland Bodin (C), Gunilla Alm (L), Michael
Rubbestad (SD), Ann–Sofie Borg (SD), Thomas Moore (SD), Carol
Lundahl Moore (SD), Zinaida Belonoshko (SD), Tiina Fransson (SD),
Roger Von Walden (M), Peter Kilger (M), Roger Norin (L), Helen
Embretsén (KD), Christian Nordberg (-), Linnéa Leinonen (SD), Kristian
Leinonen (SD)
Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) och Robin Jande (V) avstår.
Lars-Göran Bromander (S) är frånvarande vid beslutet.
Med 25 nej-röster och 13 ja-röster bifaller kommunfullmäktige Michael
Rubbestads (SD) förslag till beslut.
Reservation
Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Robin Jande (V), Owe Fröjd (Båp),
Sjunne Green (Båp) Peter Björkman (Båp) reserverar sig mot beslutet

______________
Beslutet skickas till:

Kultur- och fritidsnämnden
Uppdragslista
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-07
Kommunfullmäktige

§ 131

Dnr 2020/00321

Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut 2019-12-09
§ 168, omplacering vid hot och våld
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till barn- och
utbildningsnämnden för att utreda möjligheten att upprätta en vilande
skolenhet för möjlighet till placering av elever som utgör hot eller fara för
andra elever och personal.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade att elever som återkommande utsätter andra
för hot och våld alltid ska omplaceras (beslut 2019-12-09 § 168 punkt 26).
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig med anledning av detta beslut
och föreslår alternativ till detta beslut. Därför föreslås att fullmäktige istället
beslutar att:
- Kommunfullmäktige beslutar att de åtgärder som barn- och
utbildningsförvaltningen vidtar för att säkerställa trygghet och studiero för
alla elever inom ramen för skollagens bestämmelser tillämpas. Beslut om
omplacering fattas endast på grunder som framgår av tillämplig lagstiftning.
och att
- Kommunfullmäktige beslutar att bestämmelser för omplacering av elev i
skollagen ska tillämpas, när förutsättningarna för ett sådant beslut är
uppfyllda.
Då dessa förslag till beslut är alternativ till kommunfullmäktiges
ursprungsbeslut (2019-12-09 § 168 p 26) så föreslås även detta
ursprungsbeslut upphävas.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS 2020-10-19 § 233
Tjänsteskrivelse
Beslut från Barn- och utbildningsnämnden
Tjänsteskrivelse från Barn- och utbildningsförvaltningen
Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar bifall till barn- och
utbildningsnämndens förslag till beslut och avslag till Michael Rubbestads
(SD) förslag till beslut.
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Sammanträdesdatum

2020-12-07
Kommunfullmäktige

Beslutsgång
Ordförande Christoffer Bonde (M) frågar om kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet eller att behandla det idag och finner att ärendet
återremitteras.
Reservation
Robin Jande (V), Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) reserverar sig mot
beslutet.

______________
Beslutet skickas till:

Barn- och utbildningsnämnden
Uppdragslista
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-07
Kommunfullmäktige

§ 132

Dnr 2020/00357

Biblioteksplan 2021-2024
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar Biblioteksplan 2021-2024, att gälla från och
med 2021-01-01.
2. Kommunfullmäktige beslutar om följande ändringar i punkt 2.2 i
biblioteksplanen: Meningen "Håbo folkbibliotek är HBTQ-certifierat och
har ett normkritiskt förhållningssätt i utformningen av verksamheten" stryks
ur dokumentet. Raden "Satsa på kompetensutveckling för
bibliotekspersonalen inom likabehandlingsfrågor och inkluderande
kommunikation" stryks och istället hänvisas frågan till det interna
förvaltningsbeslutet och den årliga revideringen av sin framtida
verksamhetsplan.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram ett förslag till biblioteksplan för
åren 2021-2024 i enlighet med tidigare givet uppdrag från
kommunfullmäktige. Bibliotekslagen föreskriver att alla kommuner ska anta
biblioteksplaner för sin verksamhet inom biblioteksområdet. Nu gällande
biblioteksplan avser perioden fram till 2020-12-31.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS 2020-11-23 § 254
Tjänsteskrivelse
Beslut, kultur- och fritidsnämnden § 66 2020
Förslag till biblioteksplan
Presentation av biblioteket och biblioteksplanen
Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Rubbestad (SD) yrkar följande:
Under punkten 2.2 föreslås följande mening tas bort "Håbo folkbibliotek är
HBTQ-certifierat och har ett normkritiskt förhållningssätt i utformningen av
verksamheten." samt att raden "Satsa på kompetensutveckling för
bibliotekspersonalen inom likabehandlingsfrågor och inkluderande
kommunikation" stryks och istället hänvisas frågan till det interna
förvaltningsbeslutet och den årliga revideringen av sin framtida
verksamhetsplan.
Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till kultur- och fritidsnämndens förslag
Charlotta Bjälkebring Carlsson (S) yrkar bifall till kultur- och
fritidsnämndens förslag
Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till kultur- och fritidsnämndens förslag
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Sammanträdesdatum

2020-12-07
Kommunfullmäktige

Pyry Niemi (S) yrkar bifall till kultur- och fritidsnämndens förslag.
Zinaida Belonoshko (SD) yrkar bifall till Michael Rubbestads (SD) förslag.
Beslutsgång
Ordförande Christoffer Bonde (M) frågar om kommunfullmäktige beslutar
att anta biblioteksplanen och finner att så sker.
Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige bifaller eller avslår
Michael Rubbestads (SD) ändringsyrkanden och finner att de bifalles.
Omröstning begärs.
Omröstningsresultat
Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till
Michael Rubbestads (SD) förslag och nej-röst för avslag till detsamma.
Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Per–Arne Öhman (M),
Christofer Bonde (M), Carl–Johan Torstensson (M), Nils–Åke Mårheden
(M), Bo Johnsson (M), Björn Hedö (M), Lisbeth Bolin (C), Per Widén (C),
Helene Zeland Bodin (C), Gunilla Alm (L), Michael Rubbestad (SD), Ann–
Sofie Borg (SD), Thomas Moore (SD), Carol Lundahl Moore (SD), Zinaida
Belonoshko (SD), Tiina Fransson (SD), Roger Von Walden (M), Peter
Kilger (M), Roger Norin (L), Helen Embretsén (KD), Christian Nordberg (), Linnéa Leinonen (SD), Kristian Leinonen (SD),
Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Helene Cranser (S), Fredrik
Anderstedt (S), Pyry Niemi (S), Inger Wallin (S), Sven Erkert (S), Eva
Staake (S), Sven–Olov Dväring (S), Maria Annell (S), Owe Fröjd (Båp),
Sjunne Green (Båp), Peter Björkman (Båp), Charlotta Bjälkebring Carlsson
(V), Robin Jande (V), Anna Larsson (S), Jonny Ekblom (S)
Ulf Winberg (M) är frånvarande vid beslutet.
Med 24 ja-röster och 16 nej-röster bifaller kommunfullmäktige Michael
Rubbestads (SD) yrkande.
Reservation
Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman (Båp), Robin Jande
(V) och Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) reserverar sig mot beslutet.
______________
Beslutet skickas till:

Kultur- och fritidsnämnden – för publicering i författningssamling
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Sammanträdesdatum

2020-12-07
Kommunfullmäktige

§ 133

Dnr 84351

Mötets avslutande
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att avsluta mötet.
2. Nästa sammanträde äger rum den 21 december 2020.
Sammanfattning
Liselotte Grahn Elg (M) föreslår att sammanträdet avslutas på grund av
tekniska problem med Zoom. Efter diskussioner beslutar
kommunfullmäktige att avsluta mötet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att sammanträdet ska avbrytas.
Helene Zeland Bodin (C) yrkar att sammanträdet ska avbrytas.
Owe Fröjd (Båp) yrkar att sammanträdet ska avbrytas.
Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar att sammanträdet ska avbrytas.
Beslutsgång
Ordförande Christoffer Bonde (M) bedömer att tekniken inte är
tillfredställande för att fortsätta kommunfullmäktige och beslutar att avsluta
mötet. Nytt möte äger rum 2020-12-21.
______________
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