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§ 69 Dnr 2020/00197 
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§ 39 Dnr 2019/00457  

Mötets öppnande  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser Owe Fröjd (Båp) och Ulf Winberg (M) till 

justerare av dagens protokoll.  

2. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande dagordning med 

nedanstående ändringar och konstaterar att kungörelse skett i laga ordning.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige låter förrätta upprop och utser två justerare att jämte 

ordförande justera dagens protokoll. Dagordningen fastställs med 

nedanstående tillägg/ändringar och kommunfullmäktige konstaterar att 

kungörelse har skett i laga ordning.  

Tillägg:  

- Motion: Ute-gym i Kvarnkojan 

- Detaljplan Bålsta 1:153 m.fl. Snickeriet 

- Motion: Gestaltningsplan  

Ändring:  

- Dagordningens punkt 42, Ny gruppbostad 2022, flyttas och behandlas som 

punkt 5 på dagordningen  

- Omedelbar justering ska ske på valärenden till marknadsbolaget och 

socialnämnden.  

______________ 
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§ 40 Dnr 2020/00087  

Ny simhall 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar om alternativ 3, att bygga en helt ny 

anläggning bredvid befintlig simhall där befintlig rehab- och relaxavdelning 

behålls och byggs samman med den nya simhallen. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att den nya anläggningen ska byggas och 

drivas i kommunal regi. 

3. Kommunfullmäktige beslutar om en total investeringsbudget om 191 

miljoner kronor enligt alt. 3 för simhallen och att medlen tillförs 

fastighetsav-delningens investeringsbudget uppdelat på åren 2020 10,0 mkr, 

år 2021 70,0 mkr, år 2022 70,0 mkr och för år 2023 41,0 mkr. 

4. Kommunfullmäktige noterar att den befintliga simhallens bokförda värde 

motsvarande 4 464 tkr 2023 utrangeras på grund av rivningen av simhallen 

och att hänsyn tas till budgetprocessen 2023. 

5. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att under 

perioden 2020-2023 uppta nya lån, det vill säga öka kommunens skulder, 

med 191 miljoner kronor för att finansiera utgiften för simhallen. 

6. Kommunfullmäktige beslutar att byggnationen inte ska påbörjas innan 

pågående parkeringsutredning är slutförd.  

Sammanfattning  

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-03-26 § 22 att till 

fastighetsavdelningen göra en beställning av en behovsanalys och en 

förstudie avseende en ny simhall samt en beställning av en förstudie 

avseende placering av en ny simhall. Kommunens lokalförsörjningschef har 

tillsammans med fastighetsavdelningen och kultur- och fritidsförvaltningen 

tagit fram en förberedelsefas (behovsanalys/nuläge + förstudie) som 

presenteras i bilaga till denna tjänsteskrivelse. 

De tre alternativen på ny simhall som kommit fram i förberedelsefasen är 

att: 

1) Behålla befintlig simhall och byta väsentliga komponenter, behålla 

befintlig stomme, grund och bassänger samt förstärka stommen. Ny 

beräknad livslängd 20 år. Area ca 1335 kvm. 

2) Behålla befintlig simhall och byta alla ingående väsentliga komponenter, 

inklusive stomme, dvs rivning och nybyggnad på samma plats och med 

samma utformning som befintlig simhall. Livslängd lika med nybyggnad 

(50 år). Area ca 1335 kvm.3) Bygga en helt ny anläggning bredvid befintlig 
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simhall där befintlig rehab- och relaxavdelning behålls och byggs samman 

med den nya simhallen. Livslängd 50 år. Area ca 4400 kvm. 

För alternativ 3 finns tre identifierade driftformer: 

a) Bygga och driva den nya anläggningen i kommunal regi. 

b) Bygga i kommunal regi och lägga ut driften i privat regi. 

c) Offentlig Privat Samverkan (OPS) - att både bygga och driva 

anläggningen i privat regi. 

Tidplan för samtliga alternativ är en genomförandetid på ca 2,5 - 3,5 år. 

Alternativ 1 och 2 innebär att den befintliga simhallen måste stängas under 

på-gående byggnation vilket leder till att kommunen står utan simhall under 

byggtiden. 

Den statusbesiktning som är utförd visar på att simhallens väsentliga 

komponenter nått sin tekniska livslängd. För att säkerställa drift av 

byggnaden i ytterligare 20 år behöver stora delar av respektive komponent 

bytas med väsentliga kostnader som följd. Risken som finns med att avvakta 

ett beslut är att det plötsligt kan uppstå en akut situation där åtgärder måste 

göras, med stora ekonomiska konsekvenser som följd, och att simhallen 

akut måste stängas. 

Kultur- och fritidsnämnden behöver därför ta ställning till fortsatt 

projektering och beställning omgående. 

Håbo kommun växer och nuvarande simhall har, enligt utredning och be-

dömning, inget utrymme för en utökad befolkning och utökat föreningsliv. 

Många av de inflyttade till kommunen är barnfamiljer. Även andelen äldre 

medborgare i kommunen ökar. Alternativ 1 och 2 kommer alltså inte kunna 

fylla framtida behov utifrån en helhetssyn avseende växande befolkning, 

verksamhetens och föreningslivets behov. 

Alternativ 3 är framtagen sett utifrån kommunens behov och framtida an-

vändning, med hänsyn tagen till medborgarnas, intressegruppernas och 

verksamhetens synpunkter samt efter omvärldsanalys. Alternativ 3 med 

driftformen att kommunen bygger, äger och driver är den mest ekonomiskt 

fördelaktiga driftformen. 

Kultur- och fritidsförvaltningen och fastighetsavdelningen föreslår, utifrån 

de olika alternativen, att bygga en helt ny anläggning bredvid den nuvarande 

simhallen. Den befintliga rehab- och relaxavdelningen behålls och byggs 

senare samman med den nya simhallen. Vidare föreslås att den nya 

simhallen ska byggas och drivas i egen regi, vilket är den mest ekonomiskt 

fördelaktiga driftformen.  
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Beslutsunderlag 

KS 2020-03-16 § 60 

KSAU 2020-03-02 § 62 

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 12 2020 

Tjänsteskrivelse Ny Simhall, KFN 2019/00068 nr 786, 2020-01-31  

Rapport förberedelsefas 200213, Norconsult  

Synpunkt från Tagehus 200221 Ny Simhall dagens möte  

Synpunkt från Fair Utveckling AB 200221 om ny simhall 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

och lämnar följande tilläggsyrkande: Att bygget inte påbörjas innan 

pågående parkeringsutredning är avslutad.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar på återremiss för att utreda en renovering och 

tillbyggnad av befintlig simhall, samt utomhuspool i Gröna Dalen samt i 

andra hand avslag på förslaget 

Robin Jande (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Pyry Niemi (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

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

Beslutsgång 

Ordförande Christoffer Bonde (M) frågar om ärendet ska återremitteras eller 

behandlas idag och finner att det ska behandlas idag.  

Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige 

bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Ordförande frågar avslutningsvis om kommunfullmäktige bifaller eller 

avslår Liselotte Grahn Elgs (M) tilläggsyrkande och finner att 

kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet.  

Reservation 

Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp) och Peter Björkman (Båp) reserverar 

sig mot beslutet om avslag på återremissyrkandet.   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommundirektör 

Biträdande kommundirektör 

Ekonomichef 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Tekniska förvaltningen 
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§ 41 Dnr 2019/00452  

Årsredovisning 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Håbo kommuns 

årsredovisning för år 2019. 

2.  Kommunfullmäktige beslutar att ombudgetera 136,8 miljoner kronor till 

kommande år för pågående investeringar, enligt följande 

- Kultur- och fritidsnämnden 3 293 000 kronor (år 2020) 

- Tekniska nämnden 50 577 000 kronor (16 939 000 kronor år 2020, 

33 638 000 kronor år 2021) 

- VA-verksamhet 80 947 000 kronor (73 947 000 kronor år 2020, 7 000 000 

kronor år 2021) 

- Avfallsverksamhet 1 952 000 kronor (år 2020)   

3.  Kommunfullmäktige återremitterar frågan (punkt 2 och 3 i presidiets 

förslag till beslut) om ansvarsfrihet för komplettering av revisionsrapporten 

enligt gjorda utredning om projekt Viby och Skogsbrynet samt för att ge tid 

för partierna att få en rimlig tid att ta del av beslutshandlingarna.  

Sammanfattning  

Då kommunstyrelsen inte kan lägga fram fullständigt förslag till beslut när 

det gäller kommunens samlade årsredovisning presenteras ovanstående 

förslag till beslut av kommunfullmäktiges presidium, i enlighet med 

fullmäktiges arbetsordning § 38, gällande dels godkännande av Håbo 

kommuns årsredovisning för 2019, dels beviljande av ansvarsfrihet för 

ledamöterna i kommunstyrelse och samtliga nämnder.  

Presidiets förslag till beslut i ansvarsfrågan avseende Håbo Marknads AB 

grundar sig på den oberoende utredning som genomförts av Deloitte som 

visar att beslutet om VD:s avgångsvederlag kan ha tillfört bolaget 

ekonomisk skada, som inte är oväsentlig. Detta har även bekräftats av 

bolagets revisionsbyrå PWC. (Se revisionsberättelse och årsredovisning från 

marknadsbolaget, samt granskningsrapport från Deloitte.) 

Granskningen omfattade att bedöma om det finns grund för att rikta en 

skadeståndstalan mot den före detta styrelsen med avseende på avtal 

avseende avgångsvederlag till VD som signerades den 30 augusti 2019.   

Den oberoende utredaren revisionsbyrån Deloitte liksom företagets revisor 

revisionsbyrån PWC bedömer att de ledamöter som fattade beslut om 

avgångsvederlag till VD har eller kan ha agerat vårdslöst i förhållande till 

Bolaget och att det är sannolikt att skada har uppstått som en följd av detta 

beslut. För att möjliggöra ett eventuellt anspråk från HMAB för dessa 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(78) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-06-29  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

skador mot de styrelseledamöter som deltagit i beslutet om uppgörelsen med 

VD, är utredningens rekommendation att styrelseledamöterna nekas 

ansvarsfrihet   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, fullmäktiges presidiums förslag till beslut 

Nämndernas beslut om årsredovisning 

Årsredovisning 

Revisionsberättelse 

Granskningsrapport, Deloitte 

Granskningsrapporter PWC   

Jäv 

Agneta Hägglund (S) och Peter Kilger (M) anmäler jäv och deltar inte i 

beslutet.  

Revisionens ordförandes föredragning 

Inger Kölestam, ordförande för revisionen, redogör för revisionsberättelsen 

vid sammanträdet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Christoffer Bonde (M) redogör för presidiets förslag till beslut:  

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Håbo kommuns 

årsredovisning för år 2019. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ledamöterna i styrelser och 

nämnder, med undantag för styrelsen i Håbo Marknads AB, ansvarsfrihet 

för 2019 års förvaltning.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att ej bevilja ansvarsfrihet för de 

styrelseledamöter i Håbo Marknads AB som deltog i beslutet, vid 

styrelsesammanträdet den 30 augusti 2019, om att ge VD en högre 

ersättning än den som stöddes av dennes anställningsavtal. Ledamöter som 

inte deltog i beslutet beviljas ansvarsfrihet.  

samt för kommunstyrelsens förslag till beslut:  

4.  Kommunfullmäktige beslutar att ombudgetera 136,8 miljoner kronor till 

kommande år för pågående investeringar, enligt följande 

- Kultur- och fritidsnämnden 3 293 000 kronor (år 2020) 

- Tekniska nämnden 50 577 000 kronor (16 939 000 kronor år 2020, 33 638 

000 kronor år 2021) 

- VA-verksamhet 80 947 000 kronor (73 947 000 kronor år 2020, 7 000 000 

kronor år 2021) 

- Avfallsverksamhet 1 952 000 kronor (år 2020)   
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Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till presidiets och kommunstyrelsens 

förslag till beslut.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till punkt 1 och 4 samt återremiss på punkt 2 

och 3 (frågan om ansvarsfrihet) för komplettering av revisionsrapporten 

enligt gjorda utredning om projekt Viby och Skogsbrynet samt för att ge tid 

för partierna att få en rimlig tid att ta del av beslutshandlingarna. 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) yrkande.  

Robin Jande (V) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) yrkande.  

Beslutsgång 

Vice ordförande Christoffer Bonde (M) frågar om kommunfullmäktige 

bifaller förslag till beslut i punkt 1 och 4 och finner att så sker.  

Vice ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige beslutar att 

återremittera punkt 2 och 3 eller om dessa ska behandlas idag. Ordförande 

finner att ärendet ska behandlas idag.  

Omröstning begärs 

Omröstningsresultat 

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

punkterna idag och nej-röst för att återremittera.  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Per–Arne Öhman (M), Ulf 

Winberg (M), Christofer Bonde (M), Carl–Johan Torstensson (M), Björn 

Hedö (M), Johan Jakobsson (C),  

Per Widén (C), Helene Zeland Bodin (C), Gunilla Alm (L), Kjell 

Dufvenberg (L), Fred Rydberg (KD), Marie Nordberg (MP), Michael 

Rubbestad (SD), Anders Ekelöf (SD), Ann–Sofie Borg (SD), Thomas 

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

Fransson (SD), Roger Von Walden (M), Susanna Kraftelid (M), Linnéa 

Leinonen (SD) 

Nej-röst lämnas av: Werner Schubert (S), Helene Cranser (S), Fredrik 

Anderstedt (S), Lars–Göran Bromander (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), Pyry Niemi (S), Anna Larsson (S), Shiva Samadi (S) 

Med 23 ja-röster och 16 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att 

återremittera punkterna 2 och 3 genom kommunallagens regler för 

minoritetsåterremiss.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(78) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-06-29  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras för hantering av sammanträdesteknik.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommundirektör 

Ekonomichef 

Revisionen 

Nämnder och styrelser 
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§ 42 Dnr 2019/00441  

Hemställan om utökad budget för ny gruppbostad 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beviljar vård- och omsorgsnämndens hemställan om 

investeringsram för ny gruppbostad med totalt 19,8 miljoner kronor för åren 

2020-2021, uppdelat enligt nedan.  

2. Kommunfullmäktige utökar vård- och omsorgsnämndens investeringsram 

för år 2020 med 4 miljoner kronor för att finansiera investeringsutgifter för 

LSS boendet. 

3. Kommunfullmäktige noterar att utgifterna för året 2021 uppgår till 9,8 

miljoner kronor och år 2022 till 6 miljoner kr och tas upp i 

investeringsbudgeten för året 2021 och 2022. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av investeringen får ske 

med extern upplåning. Kommunstyrelsen får återkomma till 

kommunfullmäktige när behovet uppstår. 

5. Kommunfullmäktige beslutar att gruppbostaden ska placeras i enlighet 

med placeringsalternativ ”Viby”. 

6. Utformningen av boendet ska harmonisera med övrig bebyggelse i 

området. 

7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att placera 

ett LSS-boende i någon av kommunens pågående byggprojekt där hänsyn 

tas till målgruppens behov.   

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden har till kommunfullmäktige begärt om att få en 

utökad investeringsram för ny gruppbostad på Dalvägen (VOU § 123). 

Socialförvaltningen har i lokalförsörjningsplanen konstaterat att det finns 

behov av att starta en ny gruppbostad år 2020.  

Vård- och omsorgsnämnden gav i februari 2019 förvaltningschef i uppdrag 

att beställa en förstudie för nybyggnation av en gruppbostad för inflyttning 

hösten 2020. Kommunens lokalförsörjningschef har tagit fram en förstudie 

som presenteras i bilaga till denna tjänsteskrivelse.  

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att uppdra åt förvaltningschef att 

beställa från fastighetsavdelningen en projektstart för nybyggnation av ny 

gruppbostad (VOU § 38). Planeringsfasen som nu inleds görs med 

framtagande av förfrågningsunderlag (FFU) samt genomförande av 

upphandling.  
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Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-24 § 25 att återremittera ärendet för 

vidare utredning kring boendets placering, bland annat av privata alternativ.  

Förvaltningen har nu utrett ärendet och hittat en alternativ placering i Viby 

enligt bilaga.  

Beslutsunderlag 

KS 2020-06-01 § 137 

KSAU 2020-05-18 § 104 

Tjänsteskrivelse 

KF 2020-02-24 § 25 

KS 2020-02-10 § 

KSAU 2020-01-27 § 7 

Tjänsteskrivelse nr 93489, daterad 2019-12-20  

Tjänsteskrivelse VON nr 3683, daterad 2019-02-13 

Dalvägen LSS boende, beslutsunderlag, LINK arkitektur 

Behovsanalys 

Förslag till placering i Viby 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

beslut.  

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till förslaget till budget för gruppboendet 

LSS (punkt 1-4 samt 6), samt avslag på placering på punkt 5 avseende 

placering i Viby och yrkar att det förslag som en enig nämnd, förvaltning 

tidigare föreslagit om en placering på Dalvägen ska vara beslutet samt att 

förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att placera ett LSS-

boende i någon av kommunens pågående byggprojekt där hänsyn tas till 

målgruppens behov.  

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

yrkande.  

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

Sjunne Green (Båp) yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) yrkande.  

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

Beslutsgång 

Ordförande Christoffer Bonde (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag i punkt 1, 2, 3, 4 och 6 och finner att så sker.  

Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag punkt 5 eller bifaller Agneta Hägglunds (S) 
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yrkande om placering på Dalvägen och finner att kommunfullmäktige 

bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut, nej-röst för bifall till Agneta 

Hägglunds (S) förslag till beslut.  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Per–Arne Öhman (M), Ulf 

Winberg (M), Christofer Bonde (M), Carl–Johan Torstensson (M), Björn 

Hedö (M), Johan Jakobsson (C), Per Widén (C), Helene Zeland Bodin (C), 

Gunilla Alm (L), Kjell Dufvenberg (L), Fred Rydberg (KD), Marie 

Nordberg (MP), Michael Rubbestad (SD), Anders Ekelöf (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), Susanna Kraftelid (M), Linnéa Leinonen (SD) 

Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene 

Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Lars–Göran Bromander (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), Pyry Niemi (S), Anna Larsson 

(S) 

Med 24 ja-röster och 16 nej-röster bifaller kommunfullmäktige 

kommunstyrelsens förslag 

Beslutsgång 2 

Ordförande frågar om Kommunfullmäktige bifaller eller Agneta Hägglunds 

(S) tilläggsyrkande om att kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka 

möjligheterna att placera ett LSS-boende i någon av kommunens pågående 

byggprojekt där hänsyn tas till målgruppens behov och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

Omröstning begärs 

Omröstningsresultat 2 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 

tilläggsyrkandet, nej-röst för att avslå detsamma:  

Ja-röst lämnas av: Kjell Dufvenberg (L), Agneta Hägglund (S), Werner 

Schubert (S), Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Lars–Göran 

Bromander (S), Sven Erkert (S),  
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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), Michael Rubbestad (SD), Anders Ekelöf 

(SD), Ann–Sofie Borg (SD), Thomas Moore (SD), Carol Lundahl Moore 

(SD), Zinaida Belonoshko (SD), Tiina Fransson (SD), Pyry Niemi (S), Anna 

Larsson (S), Linnéa Leinonen (SD) 

Nej-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Per–Arne Öhman (M), Ulf 

Winberg (M), Christofer Bonde (M), Carl–Johan Torstensson (M), Björn 

Hedö (M), Johan Jakobsson (C), Per Widén (C), Helene Zeland Bodin (C), 

Gunilla Alm (L), Fred Rydberg (KD), Marie Nordberg (MP), Roger Von 

Walden (M), Peter Kilger (M), Susanna Kraftelid (M) 

Men 25 ja-röster och 15 nej-röster bifaller kommunfullmäktige 

tilläggsyrkandet.  

Reservation 

Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene Cranser (S), Fredrik 

Anderstedt (S), Lars–Göran Bromander (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), Pyry Niemi (S), Anna Larsson (S) reserverar sig mot 

beslutet.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommundirektör 

Biträdande kommundirektör 

Ekonomichef 

Vård- och omsorgsnämnden 

Tekniska nämnden 
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§ 43 Dnr 2020/00225  

Ny gruppbostad 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige uppdrar till vård- och omsorgsnämnden att beställa 

projektstart för nybyggnation av ytterligare en gruppbostad.  

2. Kommunfullmäktige bifaller vård- och omsorgsnämndens äskande om 

investeringsmedel om 20,3 miljoner kronor.  

3. Kommunfullmäktige noterar att den kostnadsfördelningen för 2020 blir 3 

miljoner kronor 

4. Gruppbostaden placeras på Dalvägen. 

5. Kommunfullmäktige beslutar att möjligheten att placera LSS-boende i, 

på, i direkt anslutning till eller i närheten av Björkvallen utreds inför 

nästkommande och framtida etableringar 

6. Kommunfullmäktige beslutar att Västerängsskolan involveras i placering, 

utformning och projektet i övrigt för att säkerställa att byggnationen 

påverkar skolans verksamhet i så liten utsträckning som möjligt 

7. Kommunfullmäktige beslutar att träden på Dalängen bevaras i möjligaste 

mån.   

Sammanfattning  

Gruppbostad är en insats som beviljas enligt Lag (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS), § 9:9.  

Vård- och omsorgsnämnden har beställt i tidigare beslut 2019-12-10 § 123, 

expedierat till kommunstyrelsen i december 2019, projektstart för 

nybyggnation av ny gruppbostad, KS ärende 2019/00441. 

Under handläggning och projektering av den ovan beskrivna gruppbostaden 

har ytterligare fem individer aktualiserats i förvaltningen som bedöms få 

gynnande beslut vid ansökan. För att tillgodose det utökade behovet föreslår 

förvaltningen vård- och omsorgsnämnden att äska medel för att uppföra 

ytterligare en gruppbostad utöver den sedan tidigare beslutade beställningen.   

Beslutsunderlag 

Protokoll KS 

Alternativa platser för gruppbostad 

Tjänsteskrivelse 

Beslutsunderlag Dalvägen LSS-boende 

VON 2020-06-09 § 56 
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Behovsanalys 

VON 2020-06-22 § 59      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut med följande tillägg:  

1. Att möjligheten att placera LSS-boende i, på, i direkt anslutning till eller i 

närheten av Björkvallen utreds inför nästkommande och framtida 

etableringar 

2. Att Västerängsskolan involveras i placering, utformning och projektet i 

övrigt för att säkerställa att byggnationen påverkar skolans verksamhet i så 

liten utsträckning som möjligt 

3. Att träden på Dalängen bevaras i möjligaste mån 

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

tillägg för en attsats om att boendet ska byggas på Dalvägen.   

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

beslut.  

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

och Michael Rubbestads (SD) tilläggsyrkanden.  

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut.   

Beslutsgång 

Ordförande Christoffer Bonde (M) frågar om kommunstyrelsens förslag till 

beslut bifalles och finner att så sker.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar att placeringen av 

boendet ska vara på Dalvägen enligt yrkande från Owe Fröjd (Båp) och 

finner att så sker 

Ordförande frågar avslutningsvis om kommunfullmäktige bifaller Michael 

Rubbestads (SD) tilläggsyrkanden och finner att så sker.   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommundirektör 

Biträdande kommundirektör 

Ekonomichef 

Vård- och omsorgsnämnden 

Tekniska nämnden  
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§ 44 Dnr 2019/00118  

Svar på medborgarförslag: Krisberedskap 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller delvis medborgarförslagets förslag med 

hänvisning till förvaltningens bedömning.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår åtgärder 

för ökad kommunal krisberedskap. Förslagsställaren har följande förslag: 

Upplys alla genom specialinformation. 

Sambandsgrupp som undersöker hur många som inte står under kommunens 

vingar. 

Annonser minst 1 gång i månaden. Vart vänder man sig och skriv då: Viktig 

information. Spara meddelandet. 

Förvaltningens bedömning 

Det svenska krisberedskapssystemet bygger på att alla tar ett gemensamt 

ansvar för samhällets och vår egen säkerhet. Det egna ansvaret innebär att 

man som medborgare ska ha en egen förberedelse för att kunna hantera en 

svår situation och klara de omedelbara behov som kan uppstå. Då kan 

kommunen fokusera på att hjälpa utsatta grupper, de som mest behöver 

hjälp. 

Kommunen arbetar kontinuerligt för att säkerställa att kommunens 

verksamheter har en förmåga att hantera samhällsstörningar inom det 

geografiska området Håbo. Bland annat håller kommunen på att ta fram en 

nödvattenplan som syftar till att öka förmågan att hantera en störning i 

dricksvattenförsörjningen. Information kommer att publiceras för att 

abonnenterna ska veta hur de ska hantera en situation där man måste hämta 

vatten vid tankställen. 

Att informera invånare och medborgare ingår i kommunens uppdrag och det 

görs på olika sätt och i olika medier. Bland annat deltar kommunen vid den 

årliga informationskampanjen Krisberedskapsveckan som MSB 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) står bakom. Vid förra årets 

Krisberedskapsvecka genomfördes till exempel en utbildning i 

hemberedskap och biblioteket deltog med förslag på krislådor och lyfte fram 

litteratur inom området. 

Kommunen har infört Tjänsteperson i beredskap (TiB) för att kunna ta emot 

larm och initiera krishantering vid behov. Det är ett sätt att öka kommunens 
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förmåga att hantera en samhällsstörning och kunna informera/kommunicera 

till medborgarna vid behov. 

Om det skulle ske en större samhällsstörning så har kommunen en central 

krishanteringsorganisation som kan inrikta och samordna kommunens 

insatser för att minska och begränsa konsekvenserna av störningen för 

kommunens verksamheter och för medborgarna. Kommunen har även en 

krisledningsnämnd som har till uppgift att ta beslut som går utanför 

ordinarie nämnds uppdrag och mandat. 

Under 2020 utökas resurserna inom området säkerhet och krisberedskap 

med en heltidstjänst för det fortsatta arbetet med att öka kommunens 

förmåga att hantera en samhällsstörning eller extraordinär händelse. 

Följande svar lämnas på förslagen i medborgarförslaget: 

Kommunen informerar redan idag om krisberedskap på hemsidan och 

kommer under året att fortsätta med det och även se över möjligheten att 

göra det i andra medier under 2020. 

Kommunen har i uppdrag att informera om vilken hjälp som finns att få men 

det är upp till var och en att ha en egen förmåga att kunna hantera 

samhällsstörningar, i enlighet med information på bland annat 

krisinformation.se. Kommunen behöver fokusera på att stödja dem som har 

störst behov av hjälp. Kommunen har inte möjlighet att inventera hur många 

eller vilka personer som inte innefattas av kommens olika verksamheter. 

Kommunen kommer under 2020 att se över möjligheten att börja publicera 

information om krisberedskap och vilket stöd kommunen kan erbjuda vid 

samhällsstörningar.  

Beslutsunderlag 

KS 2020-03-16 § 68 

KSAU 2020-03-02 § 51 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag, daterat 2019-01-15 

Beslutsgång 

Ordförande Christoffer Bonde (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förslagsställare 

Säkerhetssamordnare  

Hemsida   
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§ 45 Dnr 2019/00159  

Svar på medborgarförslag: företagarnas kontakt med 
Håbo kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat med 

hänvisning till förvaltningens redovisning.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att man ska 

ge företagarna möjlighet att träffa kommunens tjänstemän från olika 

förvaltningar vid ett och samma tillfälle. Detta skulle minska risken för 

missförstånd och lång byråkrati.  

Förslaget har beretts av kommunens nybildade näringslivsenhet, vilken 

lämnar följande redogörelse: 

”Håbo kommuns näringslivsbolag Håbo Marknads AB fick i uppdrag att 

yttra sig över förslaget om företagslots som kom in som medborgarförslag 

kommunfullmäktige. Då hade Håbo Marknads AB redan för avsikt att starta 

en sådan funktion i enlighet med de förslag som kom upp under arbetet med 

Tillsammans mot 4,0, en genomlysning av näringslivsklimatet i kommunen 

som genomfördes under 2017-18. I dagsläget har Näringslivsenheten tagit 

över ansvaret för frågan om Företagslots. 

Under 2020 har arbetet med Företagslots startats upp genom att Plan- och 

exploateringsavdelningen, Bygg- och miljöförvaltningen, Tekniska 

förvaltningen och sedermera Näringslivsenheten kommit överens om hur 

denna funktion ska fungera och vad som ska erbjudas företagen. 

Näringslivsenheten ansvarar för kontakten med företagen och samordningen 

av lotsmöten. 

Lotsmöten är ett forum där företag får möta representanter från olika 

förvaltningar och avdelningar vid ett och samma tillfälle. De erbjuds 

möjligheten att ställa alla frågor kring sitt ärende och förvaltningarna kan 

berätta vad som krävs för att komma vidare. Alla frågor kanske inte kan 

besvaras vid ett första möte, men alla frågor får en mottagare och vid mötet 

kommer man också överens om hur den fortsatta kontakten mellan företaget 

och kommunen ska se ut. Det här blir en avsevärd förenkling istället för att 

kontakta varje förvaltning och avdelning separat. 

För att få kontakt med Företagslotsen ska företagen skicka e-post till 

näringsliv@habo.se eller kontakta näringslivsenheten. 

Medborgarförslaget bör därmed anses vara genomfört.” 
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Med hänvisning till denna redogörelse föreslår kommunstyrelsens 

förvaltning att medborgarförslaget anses besvarat.  

Beslutsunderlag 

KS 2020-04-27 § 102 

KSAU 2020-04-14 § 78 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag 2019-04-03 

Beslutsgång 

Ordförande Christoffer Bonde (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förslagsställare, för kännedom 

Hemsida 

Näringslivsenheten 
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§ 46 Dnr 2020/00157  

Anmälan av ny motion: Handikappramp vid 
kommunala badplatser 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.   

Sammanfattning  

Ann-Sofi Borg (SD) har överlämnat en motion till fullmäktige. Motionären 

föreslår handikappramp(er) vid kommunala badplatser.   

Beslutsunderlag 

Motion 2020-04-25    

Beslutsgång 

Ordförande Christoffer Bonde (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 

Uppdragslista 
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§ 47 Dnr 2018/00477  

Svar på motion: Kommunalt anställda ordningsvakter 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med 

hänvisning till förvaltningens redogörelse.  

Sammanfattning  

En motion har inkommit från Bålstapartiet med förslag på att anställa 

kommunala ordningsvakter som skall finnas till hands när medborgare 

efterfrågar, och säkra vissa offentliga platser när polisnärvaron är låg. Det 

ska ske i nära samarbete med polismyndigheten. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar svar på motion om 

kommunalt anställda ordningsvakter för ytterligare utredning, KS au, 2019-

03-04, § 59.  

Åtgärder för att öka den upplevda tryggheten 

I Håbo kommun genomförs löpande insatser för att öka den upplevda 

tryggheten. Gatu- och parkavdelningen ser över och vid behov ökar antalet 

belysningspunkter, tar bort sly och annan växtlighet, lagar det som är trasigt 

och sanerar klotter när det uppstår. Avdelningen utför även plock av skräp 

och tömning av papperskorgar dagligen. 

Våra fastigheter ronderas med en viss frekvens och på vissa platser finns 

kameraövervakning för att minska risken för brott och öka den upplevda 

tryggheten. 

Kommunen arbetar även aktivt i samverkan både internt och med externa 

aktörer i syfte att öka den upplevda tryggheten. Däribland med Polisen 

genom det Medborgarlöfte som skrivs varje år mellan kommun och Polis. 

Ordningsvakt 

En ordningsvakt förordnas av polisen på en period av tre år i taget för att 

verka inom ett fördefinierat område utifrån lag (1980:578) om 

ordningsvakter, § 2-2b. Alternativt kan ordningsvakt förordnas för ett så 

kallat ”LOV 3-område” utifrån § 3, 

§3 Om det finns ett särskilt behov och det är av väsentlig betydelse från 

allmän synpunkt, får ordningsvakter förordnas även i annat fall än som 

avses i 2-2 b §§. 

Grosvenor (Centrumägarna) har ansökt om och fått beslut om att 

centrumanläggningen ska bli ett LOV-3-område som möjliggör ett 

förordnande av ordningsvakter vid behov. Det område som ingår i ”LOV-3 
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området” är generöst tilltaget runt centrumanläggningen och gör att även 

delar av området som ingår i Medborgarlöftet innefattas. 

Polisen ser inte att kommunen i dagsläget har ordningsstörningar i den 

omfattningen att det är aktuellt att ansöka om och få tillstånd till ett ”LOV 

3-område”. Detta är en förutsättning för att en ordningsvakt ska kunna verka 

i området, oavsett uppdragsgivare. 

Centrumägarna, polisen och kommunen samverkar regelbundet i syfte att 

tillsammans arbeta för att öka den upplevda tryggheten i centrumområdet.  

I Medborgarlöftet för 2020 har Bålsta Centrum bedömts som ett prioriterat 

område för vårt gemensamma arbete med trygghet. Detta tillsammans med 

det definierade ”LOV 3-området” i och runt centrumanläggningen ger bra 

förutsättningar för att över tid fortsätta det trygghetsskapande arbete som 

pågår.  

Beslutsunderlag 

KS 2020-04-27 § 102 

KSAU 2020-03-02 § 49 

Tjänsteskrivelse 

Motion 

Sammanträdesprotokoll 2019-03-04, § 59 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till motionen. 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till motionen.  

Beslutsgång 

Ordförande Christoffer Bonde (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut (att motionen anses besvarad) eller 

yrkandet att om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsens förslag 

till beslut bifalles.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 

kommunstyrelsens förslag och nej-röst för bifall till Owe Fröjds (Båp) 

förslag.  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Per–Arne Öhman (M), Ulf 

Winberg (M), Christofer Bonde (M), Carl–Johan Torstensson (M), Björn 

Hedö (M), Johan Jakobsson (C),  
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Per Widén (C), Helene Zeland Bodin (C), Gunilla Alm (L), Kjell 

Dufvenberg (L), Fred Rydberg (KD), Marie Nordberg (MP), Agneta 

Hägglund (S), Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Lars–Göran 

Bromander (S), Sven–Olov Dväring (S), Maria Annell (S),  

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Robin Jande (V), Roger Von Walden 

(M), Peter Kilger (M), Susanna Kraftelid (M), Pyry Niemi (S), Anna 

Larsson (S) 

Nej-röst lämnas av: Werner Schubert (S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S), 

Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman (Båp), Michael 

Rubbestad (SD), Anders Ekelöf (SD), Ann–Sofie Borg (SD), Thomas 

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

Fransson (SD), Linnéa Leinonen (SD) 

Med 26 ja-röster och 14 nej-röster bifaller kommunfullmäktige 

kommunstyrelsens förslag till beslut.   

Protokollsanteckning 

Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp) och Peter Björkman (Båp) reserverar 

sig mot beslutet.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förslagsställare för kännedom 

Hemsida 

Näringslivsenheten för kännedom 
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§ 48 Dnr 2018/00256  

Svar på motion: Grannsamverkan 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till 

förvaltningens bedömning.  

Sammanfattning  

En motion har inkommit från Socialdemokraterna som föreslår att Håbo 

kommun startar upp en grupp för patrullerande grannsamverkan i samarbete 

med polisen i kommunen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar svar på motion om 

grannstödsverksamhet för ytterligare utredning, KS au 2019-03-04, § 60. 

Förvaltningens bedömning 

Med Grannsamverkan förstås normalt en verksamhet där kommunpolisen 

samarbetar med de boende i ett område för att göra området mindre 

attraktivt för brottslig verksamhet. 

Grannstödsverksamhet är en mer omfattande aktivitet och kräver bland 

annat att det finns en organisation som ansvarar för ledning av arbetet, 

schemaläggning, hantering av fordon och ekonomi. Regelbunden 

patrullering med bil är ett viktigt inslag i denna verksamhet. 

Grannstödsverksamhet kan bara initieras i ett område eller kommun som har 

en aktiv Grannsamverkan. I Håbo kommun finns ca 40 

Grannsamverkansområden registrerade och innefattar ca 1500 hushåll. 

Statistik över inbrott i bostad år 2016-2019 
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Bilden visar när på dygnet brotten i tabellerna sker. 

Enligt polisen finns det i dagsläget ingen anledning att införa 

Grannstödsverksamhet utifrån att statistiken inte visar på områden som är 

osäkra eller utsatta i Håbo. 

Baserat på ovan statistik och polisens utlåtande anser förvaltningen inte att 

det är aktuellt att starta upp Grannstödsverksamhet.  

Beslutsunderlag 

KS 2020-03-16 

KSAU 2020-03-02 § 50 

Tjänsteskrivelse 

Motion 

Sammanträdesprotokoll, 2019-03-04, § 60 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar att motionen bifalles 

Lars-Göran Bromander (S) yrkar att motionen bifalles 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att motionen bifalles.  

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag  
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Beslutsgång 

Ordförande Christoffer Bonde (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 

eller avslår motionen och finner att motionen avslås.  

Omröstning begärs 

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 

motionen förslag till beslut, nej-röst för avslag till densamma.  

Ja-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene 

Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Lars–Göran Bromander (S), Sven 

Erkert (S), Eva Staake (S), Sven–Olov Dväring (S), Maria Annell (S), Owe 

Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman (Båp), Pyry Niemi (S), 

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), Björn 

Hedö (M), Johan Jakobsson (C),  

Per Widén (C), Helene Zeland Bodin (C), Gunilla Alm (L), Kjell 

Dufvenberg (L), Fred Rydberg (KD), Marie Nordberg (MP), Charlotta 

Bjälkebring Carlsson (V), Robin Jande (V),  

Michael Rubbestad (SD), Anders Ekelöf (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), Susanna Kraftelid (M), Linnéa 

Leinonen (SD) 

Med 14 ja-röster och 26 nej-röster avslås motionen.  

Reservation 

Fredrik Anderstedt (S) reserverar sig mot beslutet.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Motionären 

Säkerhetssamordnare 

Hemsida 

Uppdragslista 
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§ 49 Dnr 2019/00433  

Svar på motion, Extraval 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår motionen.  

Sammanfattning  

Owe Fröjd (Båp) har lämnat in en motion med förslag om att 

kommunfullmäktige ska besluta att, med stöd av kommunallagen kap 5 § 10 

att under 2020 utlysa och genomföra extra val i Håbo kommun.  

Frågan är rent politisk och också en fråga i vilken kommunfullmäktige kan 

besluta utan föregående beredning och förvaltningen lämnar därför inget 

eget förslag till beslut i detta ärende. Däremot lämnar förvaltningen 

information om de regler och förutsättningar som gäller för det fall att 

kommunfullmäktige beslutar att utlysa och genomföra extra val i 

kommunen. Denna information framgår av tjänsteskrivelsen i ärendet.  

Beslutsunderlag 

KS 2020-02-10 § 23 

KSAU 2020-01-27 § 21 

Tjänsteskrivelse 

Motion 2019-12-09 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till motionen.  

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till motionen.  

Robin Jande (V) yrkar bifall till motionen.  

Beslutsgång 

Ordförande Christoffer Bonde (M) frågar om kommunfullmäktige beslutar 

att avslå eller bifalla motionen och finner att den avslås.  

Omröstning begärs 

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 

motionen, nej-röst för att avslå motionen.  

Ja-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene 

Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Lars–Göran Bromander (S), Sven 

Erkert (S), Eva Staake (S), Sven–Olov Dväring (S), Maria Annell (S), Owe 

Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman (Båp) 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34(78) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-06-29  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Robin Jande (V), Pyry Niemi (S), 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), Björn 

Hedö (M), Johan Jakobsson (C), 

Per Widén (C), Helene Zeland Bodin (C), Gunilla Alm (L), Kjell 

Dufvenberg (L), Fred Rydberg (KD), Marie Nordberg (MP), Michael 

Rubbestad (SD), Anders Ekelöf (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), Susanna 

Kraftelid (M), Linnéa Leinonen (SD) 

Med 16 ja-röster och 24 nej-röster avslås motionen.   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Motionären 

Hemsidan 

Uppdragslistan 
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§ 50 Dnr 2019/00343  

Svar på motion: Anlägg en kombinerad cykel- och 
gångväg mellan Bro och Bålsta mot Enköping 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens andra att-sats genom att uppdrag 

ges till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för en kombinerad 

gång- och cykelväg mellan Bro och Bålsta.  

Sammanfattning  

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) och Robin Jande (V) har inkommit med 

en motion om att anlägga en kombinerad cykel- och gångväg mellan Bro 

och Bålsta mot Enköping. I motionen föreslås också att Håbo kommun tar 

kontakt med berörda kommuner för att gemensamt utreda, planera och 

genomföra motionens intentioner. Vidare menar man i motionen att 

arbetspendlingen med cykel är på uppgång och att det därför är viktigt att 

skapa trygghet i vägnätet så att denna utveckling kan fortsätta. En 

utveckling av gång- och cykelvägar är också något som ligger i Håbo 

kommuns vision ”Vårt Håbo 2030”, menar man.  

Under beredningen har underlag inhämtats från plan- och 

exploateringsavdelningen och tekniska förvaltningen samt från Upplands-

Bro kommun. En motsvarande motion väcktes i fullmäktige i Upplands-Bro 

kommun. Denna blev remitterad till kommunens tekniska nämnd för 

yttrande. Inget yttrande blev dock beslutat då ärendet lyftes ut från 

dagordningen. Av yttrandet framgår bl a: 

Upplands-Bro är varken markägare eller väghållare för denna del av 

Enköpingsvägen 

Trafikverket är väghållare och ansvarig för trafiksäkerheten 

Har täta dialoger med Trafikverket om denna gång- och cykelbana. 

Trafikverket har hittills ej prioriterat projektet. 

Har påbörjat ett samarbete med Håbo kommun för att kunna driva frågan 

tillsammans. 

Av övrigt underlag framgår att Håbo lyft frågan med Trafikverket, 

regionerna samt även med Upplands-Bro kommun. Önskemål om denna 

gång- och cykelväg, som möjliggör cykelpendling in i Stockholms län, har 

uttryckts av många av kommunens medborgare.  

Kommunstyrelsens förvaltning ser flera fördelar med ett förverkligande av 

denna gång- och cykelväg mellan Bro och Bålsta. Det är därför angeläget att 

snarast utreda förutsättningarna för ett förverkligande och Håbo kommuns 
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agerande. Förvaltningen anser därför att motionens andra att-sats ska 

bifallas genom att uppdrag ges till kommunstyrelsen att undersöka 

förutsättningarna för denna gång- och cykelväg mellan Bro och Bålsta och 

Håbo kommuns handlingsalternativ. Inte minst att stämma av med övriga 

aktörer blir viktigt i denna utredning.  

Beslutsunderlag 

KS 2020-06-01 

KSAU 2020-05-18 § 100 

Tjänsteskrivelse 

Motion 2019-09-30 

Tekniska avdelningen, Upplands-Bro kommun - yttrande 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Beslutsgång 

Ordförande Christoffer Bonde (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Motionärenrna 

Hemsida 

Tekniska förvaltningen 

Plan- och exploateringsavdelningen 
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§ 51 Dnr 2020/00145  

Delårsuppföljning mars 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att, i möjligaste mån, vidta 

åtgärder så att budgetramarna hålls. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att samtliga nämnder med underskott ska 

redovisa dessa åtgärder i delårsrapporten i augusti. 

3. Kommunfullmäktige godkänner överföring av driftbudget för 

bostadsförvaltare med 595 000 kronor från socialnämnden till tekniska 

nämnden. 

4. Kommunfullmäktige godkänner omfördelning av budget för digitalisering 

1,5 miljoner kronor enligt förslag, från centrala projekt till socialnämnden 

(200 000 kronor), bygg- och miljönämnden (900 000 kronor), tekniska 

nämnden (200 000 kronor) och till kommunstyrelsen (200 000 kronor). 

5. Kommunfullmäktige beslutar att fördelning av driftbudget för uteblivna 

investeringsbidrag till tekniska nämnden, sker vid delårsrapport augusti. 

6. Kommunfullmäktige bifaller kultur- och fritidsnämndens begäran om 1,7 

miljoner kronor i tilläggsbudget för utredningskostnader.  

Sammanfattning  

Delårsuppföljning mars präglas av stora osäkerheter i kommunens ekonomi 

till följd av covid-19. Skatteintäkter sjunker, staten skjuter till generella 

statsbidrag och andra riktade bidrag. Verksamheterna påverkas i hög grad 

men samtidigt är det svårt att ge en prognos för hur verksamheten och 

därmed hur ekonomin påverkas under resten av året av covid-19. 

Årets resultat 

Prognosen för årets resultat visar nu i mars på 97,4 miljoner kronor i 

överskott till årets slut. 

Till följd av den nya lagen om kommunal redovisning och bokföring 

(LKBR) har dock innebörden av årets resultat förändrats jämfört med 

tidigare år. I årets resultat ska inräknas, förutom realisationsvinster, även 

engångsintäkter från exploatörer för investeringar i infrastruktur samt värdet 

för övertagna anläggningar från exploatörer. 

Prognosen är att exploatering och realisationsvinster påverkar årets resultat 

med 128,4 miljoner kronor fördelat på reavinst, investeringsbidrag och 

övertagna anläggningar. 
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När det avräknas återstår -32,7 miljoner kronor i negativt resultat för den 

löpande ordinarie verksamheten.  Detta är 55,5 miljoner kronor sämre än 

budgeterat. 

Sammantaget innebär detta att kommunens målsättning om god ekonomisk 

hushållning uppnås endast om förändring sker till det bättre. 

Osäkerheter i prognosen 

Det finns flera osäkerheter som gör att prognosen kan förändras. 

Vissa av årets planerade exploateringsinkomster är osäkra även om 

huvuddelen bedöms av plan- och exploateringsavdelningen som säkra. 

Det är osäkert vilka kostnader som covid-19 för med sig, i vilken mån 

kostnaderna kompenseras av staten och hur skatteunderlaget påverkas. Den 

sammantagna effekten är därmed svår att bedöma i dagsläget. 

Förvaltningarna uppger att det är mycket svårt att bedöma vilka kostnader 

covid-19 orsakar, men har fått ange hur mycket av prognosen som beror på 

covid-19. Av nämndernas 62,7 miljoner kronor i underskott uppges 8,7 

miljoner kronor vara ekonomiska effekter av covid-19. Återstår 54 miljoner 

kronor i underskott som inte är kostnader för covid-19. 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 

När alla förändringar i skatteintäkter och generella statsbidrag summeras är 

prognosen för år 2020, 4,5 miljoner kronor mer än budgeterat. 

Förutom tillskott med generella bidrag får kommunen kostnadslättnader 

(sjuklönekostnader och viss sänkt arbetsgivaravgift, totalt cirka 4 miljoner 

kronor) och möjlighet till statsbidrag för vissa ökade kostnader inom 

socialtjänsten (maximalt cirka 4,2 miljoner kronor). Detta är ännu inte 

inräknat och förvaltningen återkommer i delårsrapport augusti.  

Nämnderna och budgetföljsamhet 

Nämnderna prognostiserar stora underskott med totalt 62,7 miljoner kronor 

vid årets slut exklusive den taxefinansierade verksamheten. Enligt 

ekonomistyrprinciperna som fullmäktige antagit, har nämnderna ansvar för 

att vidta åtgärder för att hålla budget. 

Av rapporten framgår nämndernas prognoser och åtgärder.  

Beslutsunderlag 

KS 2020-06-01 § 128 

KSAU 2020-05-18 § 94 

Tjänsteskrivelse 
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Delårsuppföljning mars 2020 

Nämnders beslutsprotokoll 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

beslut.   

Beslutsgång 

Ordförande Christoffer Bonde (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras 5 minuter.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Samtliga nämnder 

Ekonomichef 

Revisionen 
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§ 52 Dnr 2020/00173  

Årsredovisning, Räddningstjänsten Enköping-Håbo 
2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner, för Håbo kommuns del, 

årsredovisningen år 2019 för Räddningstjänsten Enköping-Håbo 

2. Kommunfullmäktige beviljar, för Håbo kommuns del, ansvarsfrihet för 

ledamöterna i förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Enköping-Håbo 

avseende verksamhetsåret 2019.  

Sammanfattning  

Räddningstjänsten för Enköping och Håbo kommuner har översänt 

revisionsrapporter för förbundet till respektive kommuner för godkännande. 

Håbo kommun har i kommunens årsredovisning för år 2019 inkluderat 

kommunens andel om 35 procent i den sammanställda redovisningen 

avseende resultat- och balansräkning.  

Beslutsunderlag 

KS 2020-06-01 § 131 

KSAU 2020-05-18 § 97 

Tjänsteskrivelse 

Utlåtande PWC för år 2019. 

Utlåtande revisorer för år 2019 

Årsredovisning2019 – Räddningstjänsten Enköping-Håbo 

Beslutsgång 

Ordförande Christoffer Bonde (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras för teknisk paus.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Räddningstjänsten Enköping-Håbo 

Kommunens revisorer 
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§ 53 Dnr 2018/00571  

Detaljplan 445 Mansängen 9:6 m.fl. (Gröna dalen), för 
antagande 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar detaljplan 445 Mansängen 9:6 m.fl. (Gröna 

dalen) enligt 5 kap. 27§ Plan- och bygglagen (2010:900).  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag 4 september 2018 (§137). 

Planförslaget innebär en utveckling av centrumnära lägen som syftar till att 

utöka byggrätt för skola samt möjliggöra en idrottshall, bostäder, 

ombyggnation av simhall samt för att skapa möjlighet för en mindre 

verksamhet i Gröna dalen. 

Förslaget var utställt för granskning under februari-mars i år. Under 

granskningen inkom 10 yttranden med synpunkter. Synpunkterna och en 

parallell utredning rörande parering i centrum, har lätt till att möjligheten till 

Parkering (P) lagts till på det möjliga bostadskvarteret. Vidare utgår del av 

parkmarken i området nordvästra del. Detta för att säkerställa ytterligare 

nödvändig parkering, samt ge möjlighet till en ökad flexibilitet och 

reservkapacitet. I övrigt har endast mindre justeringar och förtydliganden 

gjorts.  

Beslutsunderlag 

KS 2020-06-01 § 121 

KSAU 2020-05-18 § 87 

Tjänsteskrivelse 

Plankarta, antagande 

Planbeskrivning, antagande 

Granskningsutlåtande 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att gränsen för planområdet skall gå vid 

Badhusvägen, detta med tanke på framtida användning, och inte låsa annan 

eventuell användning i snar framtid 

Beslutsgång 

Ordförande Christoffer Bonde (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut eller kommunstyrelsens förslag till 

beslut med Owe Fröjds (Båp) ändringsyrkande och finner att 

kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.  
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Reservation 

Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp) och Peter Björkman (Båp) reserverar 

sig mot beslutet.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen 

Tekniska förvaltningen 
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§ 54 Dnr 2018/00746  

Detaljplan del av Skokloster 2:80, för antagande 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Skokloster 2:80 enligt 5 

kap. 27§ Plan- och bygglagen (2010:900). 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att tillsammans med 

Håbohus ta fram förslag/lösning för att säkerställa att Slottsskolans barn inte 

mister tillgång till pulkabacke på sin skolgård som blir något mindre där 

dagens pulkabacke finns 

Sammanfattning  

Efter beslut om planläggning i Kommunstyrelsens arbetsutskott i november 

2018, har ett planförslag arbetats fram. Syftet med detaljplanen är att 

möjliggöra nya lokaler för handel och potentiellt ytterligare service, samt ett 

komplement av bostäder i tvåvåningshus. 

Förslaget var utställt för samråd under oktober-november 2019, och för 

granskning under mars-april 2020. Under granskningen inkom 7 yttranden 

varav 3 med synpunkter. 

Efter granskningen har planförslaget justerats redaktionellt, och bedöms 

vara klart för ett antagande.  

Beslutsunderlag 

KS 2020-06-01 § 122 

KSAU 2020-05-18 § 88 

Tjänsteskrivelse 

Plankarta, antagande 

Planbeskrivning, antagande 

Granskningsutlåtande 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

med tilläggsyrkandet att uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med 

Håbohus ta fram förslag/lösning för att säkerställa att Slottsskolans barn inte 

mister tillgång till pulkabacke på sin skolgård som blir något mindre där 

dagens pulkabacke finns. 

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

Beslutsgång 

Ordförande Christoffer Bonde (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker. Ordförande 
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frågar därenfter om kommunfullmäktige bifaller Johan Jakobssons (C) 

tilläggsyrkande och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen 
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§ 55 Dnr 2019/00215  

Avgift för ansökan om godkännande av enskilda 
huvudmän för förskola 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår barn- och utbildningsnämndens förslag till 

beslut.  

Sammanfattning  

Den 1 januari 2019 infördes nya lagkrav för godkännande av verksamhet (2 

kap. skollagen (2010:800)). I samband med de nya lagkraven infördes en 

möjlighet i skollagen för kommuner att få ta ut en avgift för ansökan om att 

godkännas som enskild huvudman för förskola. 

Enligt 2 kap. 5c § skollagen får den kommun som handlägger ärenden om 

godkännande av en enskild huvudman ta ut en avgift för ansökningar om 

godkännande enligt 2 kap. 5 § skollagen. 

Det är frivilligt för kommunen att ta ut en avgift för hantering av ansökan. 

Avgiften är beräknad enligt självkostnadsprincipen enligt 2 kap. 6 § kom-

munallagen (2017:725) för handläggningen av en ansökan om godkännande 

av enskild huvudman för att bedriva förskoleverksamhet. 

Avgift tas ut även om ansökan om godkännande inte beviljas.  

Beslutsunderlag 

KS 2020-06-01 § 122 

Barn- och utbildningsnämndens beslut § 160 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut § 159 2019 

Tjänsteskrivelse, barn- och utbildningsförvaltningen 

Ekonomiskt underlag 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag till 

beslut med ändring så att punkt fem korrigeras till 2020-08-01 samt med 

förändring av taxan till 1300 kr per timme.  

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens 

förslag till beslut med ändring så att punkt fem korrigeras till 2020-08-01  

Helene Cranser (S) yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag 

till beslut med ändring så att punkt fem korrigeras till 2020-08-01  

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut 
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Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar bifall till barn- och 

utbildningsnämndens förslag till beslut med ändring så att punkt fem 

korrigeras till 2020-08-01  

Beslutsgång 

Ordförande Christoffer Bonde (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut bifalles eller barn- och 

utbildningsnämndens förslag till beslut och finner att barn- och 

utbildningsnämndens förslag till beslut bifalles.   

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 

kommunstyrelsens förslag, nej-röst för bifall till barn- och 

utbildningsnämndens förslag.  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Per–Arne Öhman (M), Ulf 

Winberg (M), Christofer Bonde (M), Carl–Johan Torstensson (M), Björn 

Hedö (M), Johan Jakobsson (C),  

Per Widén (C), Helene Zeland Bodin (C), Kjell Dufvenberg (L), Fred 

Rydberg (KD), Michael Rubbestad (SD), Ann–Sofie Borg (SD), Thomas 

Moore (SD), Carol Lundahl Moore (SD),  

Tiina Fransson (SD), Roger Von Walden (M), Peter Kilger (M), Susanna 

Kraftelid (M), Christian Nordberg (MP), Linnéa Leinonen (SD) 

Nej-röst lämnas av: Gunilla Alm (L), Agneta Hägglund (S), Werner 

Schubert (S), Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Lars–Göran 

Bromander (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), Pyry Niemi 

(S), Anna Larsson (S) 

Anders Ekelöf (SD) och Zinaida Belonoshko (SD) avstår.  

Med 21 ja-röster, 17 nej-röster och 2 som avstår bifaller fullmäktige 

kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Därmed faller Owe Fröjds (Båp) ändringsyrkande av barn- och 

utbildningsnämndens förslag till beslut.  

Reservation 

Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene Cranser (S), Fredrik 

Anderstedt (S), Lars–Göran Bromander (S), Sven Erkert (S), Eva Staake 

(S), Sven–Olov Dväring (S), Maria Annell (S), Owe Fröjd (Båp), Sjunne 
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Green (Båp), Peter Björkman (Båp), Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), 

Robin Jande (V), Pyry Niemi (S), Anna Larsson (S) reserverar sig mot 

beslutet 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 56 Dnr 2020/00091  

Revidering av regler för Jan-Fridegårdpriset 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar revidering av Regler för Jan Fridegårdpriset. 

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare regler för Jan Fridegårdspriset KS 

2013/106 nr 2013.2562. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att framtida revideringar av Jan Fridegårds-

priset beslutas av Kultur- och fritidsnämnden. 

4. Kommunfullmäktige reviderar reglementets tredje paragraf enligt föl-

jande: Det ska framgå om priset delas ut udda år eller jämna år istället för att 

det står att priset delas ut vartannat år. Ordet "bestämmer" ska ersättas av 

ordet "beslutar". 

Sammanfattning  

Kultur- och fritidsförvaltningen har genom beslut KFN 2019-08-27 § 70 fått 

i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att utreda alternativ till Jan Fride-

gårdspriset till gagn för kommuninnevånarna. 

För att uppfylla målet att priset kommer kommuninnevånarna till gagn före-

slår kultur- och fritidsförvaltningen att Regler för Jan Fridegårdspriset revi-

deras på följande punkter: 

§ 2 revideras så att jury fortsättningsvis utses av kultur- och fritidsnämnden. 

Ansvaret för priset har flyttats över från kommunstyrelsen till kultur- och 

fri-tidsnämnden i och med den nya förvaltningen som träde i kraft 2019-01-

01. 

§ 3 revideras till att priset delas ut vartannat år på dag och plats som kultur- 

och fritidsförvaltningen beslutar om. 

I nuvarande § 3 anges att priset delas ut vartannat år på Jan Fridegårds fö-

delsedag 14 juni eller vid annan dag som kommunstyrelsen beslutar om och 

att prisceremonin genomförs på Biskops-Arnö i samarbete med Nordens 

Folkhögskola Biskops-Arnö. De nuvarande reglerna begränsar till en plats 

och tid som inte uppfyller krav på tillgänglighet eller kommer allmänheten 

till godo. Vartannat år delas priset ut av Uppsala kommun utan regler som 

styr utdelningen. Prisutdelningen bör framöver genomföras på tjänsteman-

nanivå även i Håbo kommun. 

För år 2020 föreslår förvaltningen att Jan Fridegårdspriset delas ut i sam-

band med införandet av en ny Fridegårdsfestival som är öppen för allmän-

heten och i samarbete med grundskolan innehåller riktade aktiviteter till 

sko-lan som bättre skulle uppmärksamma Jan Fridegård för allmänheten. 
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Förslaget är att festivalen förläggs till skolterminen för att passa skolan och 

målgruppen bättre. Kultur- och fritidsförvaltningen tar fram ett festivalpro-

gram med aktiviteter för valda årskullar under skolveckan och en festivaldag 

för allmänheten på lördagen där även prisceremonin äger rum. 

Ceremonin har kostat 75 000 kr och delar av det går till juryarbetet. Reste-

rande del kan fortsättningsvis läggas på Fridegårdsfestivalen med tillskott av 

medel från allmänkulturbudgeten.  

Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet 2020-04-27 deltar Jytte 

Rudiger, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen, för att föredra 

ärendet och svara på frågor.  

Beslutsunderlag 

KS 2020-04-27 § 88 

KS 2020-03-16 § 75 

KSAU 2020-03-02 §61 

Beslut från kultur- och fritidsnämnden 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 

Förslag till nya regler för Jan Fridegårdpriset 

Nu gällande regler för Jan Fridegårdpriset 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut punkt 2-3 samt en ändring av riktlinjerna som medför att enbart 

personer med koppling till Uppsala län kan erhålla priset.  

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar avslag till Michael Rubbestads 

(SD) ändringsyrkande samt bifall till kommunstyrelsens förslag.  

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

Beslutsgång 

Ordförande Christoffer Bonde (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut bifalles och finner att så sker.  

Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 

Michael Rubbestads (SD) och finner att det avslås.  

Protokollsanteckning 

Michael Rubbestad (SD), Ann-Sofi Borg (SD), Thomas Moore (SD), Carol 

Lundahl Moore (SD), Tiina Fransson (SD), Linnea Leinonen (SD) 

reserverar sig mot beslutet.   

______________ 
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Beslutet skickas till: 

Kultur- och fritidsnämnden, för publicering i författningssamlingen 
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§ 57 Dnr 2019/00374  

Hundbad, revidering av ordningsföreskrifter 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige gör följande tillägg i § 17 de kommunala ordnings-

föreskrifterna: ”Hundar får dock vistas året runt inom ett särskilt anvisat 

område i anslutning till Kalmarsandsbadet."  

Sammanfattning  

Enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter får hundar idag inte vistas 

inom områden för de allmänna badplatserna Ekillabadet, Kalmarsandsbadet 

samt Kräggabadet under tiden 1 maj - 30 september. Kultur- och 

fritidsförvaltningen föreslår att § 17 i de kommunala ordningsföreskrifterna 

ändras så att hundar tillåts vistas året runt inom ett särskilt anvisat område i 

anslutning till Kalmarsandsbadet. 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att ett område beläget vid sidan av 

det allmänna badet i Kalmarsand mot Bro-hållet anvisas särskilt för hund-

bad. Området kommer skyltas för att tydligt särskilja hundbadet från det 

allmänna badet. Även en skylt med ordningsregler kommer att sättas upp på 

området. Området kommer kompletteras med en hundlatrin och en livboj. 

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för skötsel av hundbadet samt om-

besörjer skyltar och annat material för detta bad.  

Beslutsunderlag 

KS 2020-03-16 § 76 

KSAU 2020-03-02 § 63 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Ordningsföreskrifter (nu gällande)  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar bifall till kultur- och 

fritidsnämndens förslag till beslut.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till kultur- och fritidsnämndens förslag till 

beslut.  

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till kultur- och fritidsnämndens förslag 

till beslut.  

Beslutsgång 

Ordförande Christoffer Bonde (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut eller kultur- och fritidsnämndens 

förslag till beslut och finner att kultur- och fritidsnämndens förslag till 

beslut bifalles.  
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______________ 

Beslutet skickas till: 

Kultur- och fritidsnämnden 

Bygg- och miljönämnden 

Håbohus 

Plan- och exploatering 

Länsstyrelsen 

Polismyndigheten 

Tekniska nämnden 
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§ 58 Dnr 2020/00046  

Revidering av reglementen för socialnämnden och 
bygg- och miljönämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överföra ansvaret för handläggning 

enligt alkohollagen och tobakslagen från Socialnämnden till Bygg- och 

miljönämnden från och med 2020-04-01.  

2. Kommunfullmäktige antar föreslagna reviderade reglementen för 

Socialnämnden respektive Bygg- och miljönämnden att gälla från och med 

2020-07-01.  

Sammanfattning  

Då nuvarande handläggare av ärenden enligt alkohollagen och tobakslagen 

avslutar sin anställning i kommunen föreslår förvaltningen att ansvaret för 

handläggning av dessa ärenden övergår från Socialnämnden till Bygg- och 

miljönämnden från och med 2020-04-01. Detta då förvaltningen bedömer 

att ingen ny rekrytering behöver göras utan att det går att lösa inom 

kommunen med redan befintliga resurser genom att omprioritera i 

miljöavdelningens tillsynsplan för 2020. En fördel är också att Bygg- och 

miljönämnden redan arbetar med myndighetsutövning av detta slag och att 

tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen till viss del går att samordna med 

övriga livsmedelsinspektioner.  

Beslutsunderlag 

KS 2020-03-16 § 74 

KSAU 2020-03-02 § 56 

Tjänsteskrivelse 

Nu gällande reglementen för Socialnämnden och Bygg- och miljönämnden  

Föreslagna reglementen för Socialnämnden och Bygg- och miljönämnden 

Risk- och konsekvensanalys 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Christoffer Bonde (M) föreslår att förändringen ska gälla från 

den 1 juli 2020.    

Beslutsgång 

Ordförande Christoffer Bonde (M) frågar om förslaget bifalles och finner att 

så sker.  

______________ 
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Beslutet skickas till: 

Socialnämnden 

Bygg- och miljönämnden 

Författningssamling 
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§ 59 Dnr 2020/00180  

Revidering av reglemente för den gemensamma 
överförmyndarnämnden i Uppsala län 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att tillåta att ledamöter och ersättare i den 

gemensamma överförmyndarnämnden får delta i nämndens sammanträden 

på distans 

2. Kommunfullmäktige beslutar att göra tillägg till nämndens reglemente i 

enlighet med bilaga 1.  

Sammanfattning  

Under föreliggande extraordinära förhållanden har frågan om deltagande på 

distans för ledamöter och ersättare i den gemensamma 

överförmyndanämnden, aktualiserats. Gällande kommunallag medger 

deltagande på distans. För att det ska vara möjligt för ledamöter och 

ersättare i den gemensamma överförmyndarnämnden att delta i nämndens 

sammanträden på distans, måste beslut om det fattas av kommun-

fullmäktige i de samverkande kommunerna. Därutöver måste reglementet 

för nämnden innehålla föreskrifter om i vilken utsträckning det får ske samt 

vad som i övrigt ska gälla för sådant deltagande. Det föreslås att respektive 

kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna beslutar att deltagande 

på distans ska tillåtas och att det görs ett tillägg om det i nämndens 

reglemente.  

Beslutsunderlag 

KS 2020-06-01 § 138 

KSAU 2020-05-18 § 107 

Tjänsteskrivelse 

Bilaga 1 med förslag till tillägg 

Tjänsteskrivelse från Uppsala kommun 

Beslutsgång 

Ordförande Christoffer Bonde (M)  frågar om kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Överförmyndarnämnden Uppsala län  
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§ 60 Dnr 2020/00169  

Avfallsföreskrifter 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar föreslagna avfallsföreskrifter. Föreskrifterna 

ska gälla from 2020-10-16.  

Sammanfattning  

Avfallsavdelningen har tagit fram ett förslag till nya avfallsföreskrifter för 

Håbo kommun. Förslaget har varit ute på samråd enligt Tekniska nämndens 

beslut 2020-02-13 § 1. Samråd har skett under perioden 18 februari 2020 till 

och med den 20 mars 2020.  

När förslag till avfallsföreskrifter upprättas ska kommuner i skälig 

omfattning samråda med fastighetsinnehavare, myndigheter och 

allmänheten som kan ha ett väsentligt intresse i saken.  

Fyra svar inkom under samrådstiden, ett svar var ett yttrande från Håbo 

kommuns Bygg- och miljönämnd. Två svar var utan erinran på förslaget och 

ett svar var önskemål om en förenklad version av föreskrifterna. 

Avfallsavdelningen har behandlat inkomna yttranden från Håbo kommuns 

Bygg- och miljönämnd i bifogad samrådsredogörelse.  

Föreliggande förslag till nya avfallsföreskrifter har tagits fram i första hand 

för att anpassa föreskrifterna till det nya insamlingssystemet med 

fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar från en- och 

tvåbostads-hus. Även förändringar i lagstiftningen som skett sedan den 

senaste revideringen har beaktats.  

Beslutsunderlag 

KS 2020-06-01 § 120 

KSAU 2020-05-18 § 104 

Tekniska nämndens beslut § 41 2020 

Avfallsföreskrifter 

Underlag till avfallsföreskrifter 

Beslutsgång 

Ordförande Christoffer Bonde (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska nämnden   
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§ 61 Dnr 2020/00037  

Brandskyddspolicy 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar brandskyddspolicy.  

Sammanfattning  

Räddningstjänsten har genomfört tillsyn av Håbo kommuns övergripande 

brandskyddsarbete med stöd av kap 5 §§ 1-4 i Lag (2003:778) om skydd 

mot olyckor. Tillsynen omfattade rutiner och riktlinjer på 

kommunledningsnivå. 

I tillsynsprotokollet riktas krav mot Håbo kommun att utifrån tillsynen 

upprätta en brandskyddspolicy samt dokumentera kommunens 

brandskyddsorganisation med arbetsbeskrivning och delegationsordning. 

Kommunen har till och med 2020-04-01 att åtgärda bristerna. 

Tillsynen har genomförts med anledning av att Räddningstjänsten har 

upplevt en ojämn nivå på det systematiska brandskyddsarbetet i Håbo 

kommuns verksamheter.  

Beslutsunderlag 

KS 2020-03-16 § 65 

KSAU 2020-03-02 § 48 

Tjänsteskrivelse 

Brandskyddspolicy, daterad 2020-02-07 

Tillsynsprotokoll från räddningstjänsten, daterat 2019-11-13 

E-post från räddningstjänsten, daterat 2019-12-13.  

Beslutsgång 

Ordförande Christoffer Bonde (M)  frågar om kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Säkerhetssamordnare 

Författningssamling 
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§ 62 Dnr 2020/00100  

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 
SOL och LSS kvartal 4 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.  

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har inkommit med 

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

Socialtjänstlagen och 9 § Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade för kvartal 4 år 2019. Enligt dessa lagar ska sådan 

redovisning delges kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

KS 2020-04-27 § 108 

Tjänsteskrivelse 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Tjänsteskrivelse, vård- och omsorgsnämnden 

Protokollsutdrag, Socialnämnden 

Beslutsgång 

Ordförande Christoffer Bonde (M)  frågar om kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Socialnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden 
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§ 63 Dnr 2020/00122  

Begränsning av antalet deltagare/ledamöter vid 
fullmäktige/nämndsammanträden med anledning av 
risk för smittspridning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår krisledningsnämndens förslag till beslut 

Sammanfattning  

Effekter av Corona påverkar vårt samhälle till mycket stor del och det får 

stora konsekvenser för Håbo kommun.  

För att underlätta för kommunens demokratiska styrning samt bidra till 

minskad smittspridning och oro föreslås härmed att begränsa antalet 

ledamöter och ersättare som behöver delta vid nämnd- eller 

fullmäktigesammanträden. Detta gäller under den tid som kris föreligger 

med anledning av Corona.  

Antalet förtroendevalda som tjänstgör under kommunfullmäktiges 

sammanträden minskas till ledamöter och tjänstgörande ersättare. 

Antalet förtroendevalda som tjänstgör under nämndsammanträden minskas 

till ledamöter och tjänstgörande ersättare.  

Icke tjänstgörande ersättare i fullmäktige och nämnd deltar ej i 

sammanträdet. 

Om förtroendevald tillhör riskgrupp, d v s äldre än 70 år samt person med 

nedsatt immunfunktion, uppmanas ersättare att tjänstgöra i dennes ställe.  

Lagrum: Kommunallagen 6:27 och 5:45 

Antal ordinarie ledamöter per fullmäktige och nämnd under den tid som kris 

föreligger med anledning av Corona: 

• KF – 21 närvarande (vanligtvis 41 ledamöter)  

• KS – 7 närvarande (vanligtvis 13 ledamöter) 

• KSAU – 3 närvarande (vanligtvis 5 ledamöter) 

• BOU – 6 närvarande (vanligtvis 11 ledamöter) 

• BMN – 3 närvarande (vanligtvis 5 ledamöter) 

• KFN - 3 närvarande (vanligtvis 5 ledamöter) 
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• SN – 3 närvarande krävs (vanligtvis 5 ledamöter) 

• TN - 3 närvarande (vanligtvis 5 ledamöter) 

• VON – 5 närvarande (vanligtvis 7 ledamöter)  

Beslutsunderlag 

KS 2020-04-27 § 115 

KSAU 2020-04-14 § 38 

Protokollsutdrag 2020-03-23 § 3 

Beslutsgång 

Ordförande Christoffer Bonde (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens eller krisledningsnämndens förslag till beslut och finner 

att kommunstyrelsens förslag till beslut bifalles.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Krisledningsnämnden 

Krisledningschef 
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§ 64 Dnr 2020/00156  

Flytt av uppdrag: kommunfullmäktiges beslut 2019-12-
09 § 168 om kommunalt slopat karensavdrag 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ärende nr 2019/00336, beslutsdatum 

2019-12-09 § 168 punkt 24, hanteras av den enhet och förvaltning som 

ansvarar för personalfrågor; personalavdelningen på kommunstyrelsens 

förvaltning. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget flyttas från barn- och 

utbildningsnämndens uppdragslista till kommunstyrelsens uppdragslista.  

Sammanfattning  

Den 9 december 2019 § 168, punkt 24 beslutade kommunfullmäktige att 

barn- och utbildningsnämnden ska utreda möjligheten för ett kommunalt 

slopat karensavdrag för förskollärare och barnskötare, det vill säga att 

kommunen fullt ut ersätter lönebortfall till följd av sjukdom. 

Denna fråga är inte en som ska hanteras av barn- och 

utbildningsförvaltningen eller barn- och utbildningsnämnden, då det ligger 

utanför nämndens och förvaltningens ansvarsområde, även om 

kommunfullmäktiges beslut be-rör förvaltningens verksamhetspersonal. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktiges beslut 

gällande kommunalt slopat karensavdrag, hanteras av den enhet och 

förvaltning som ansvarar för personalfrågor; personalavdelningen på 

kommunstyrelsens förvaltning 

Beslutsunderlag 

KS 2020-06-01 § 136 

KSAU 2020-05-18 § 102 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-04-01 § 39 

Beslutsgång 

Ordförande Christoffer Bonde (M)  frågar om kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Barn- och utbildningsnämnden 

HR-chef 

Uppdragslista 
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§ 65 Dnr 2020/00070  

Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges 
beslut 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen ska årligen redovisa verkställigheten av ett urval av 

kommunfullmäktiges beslut. Främst återrapporteras verkställigheten av 

bifallna medborgarförslag och motioner, men även andra beslut redovisas 

vid behov.  

Status för verkställigheten av fullmäktiges beslut redovisas nu i två separata 

förteckningar, en för avslutade (27 st.) och en för pågående (16 st.). Chefer 

och andra ansvariga har fått möjlighet att kommentera och rapportera 

verkställigheternas status och tidplan och kommentarerna som kommit in 

framgår av förteckningen.  

Beslutsunderlag 

KS 2020-03-16 § 79 

KSAU 2020-03-02 § 58 

Tjänsteskrivelse 

Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut: Pågående 

Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut: Avslutade 

Beslutsgång 

Ordförande Christoffer Bonde (M)  frågar om kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansli 
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§ 66 Dnr 2020/00155  

Krisledningsnämndens beslut - anmälan till 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.  

Sammanfattning  

Enligt 2 kap 5 § lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför 

och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska 

krisledningsnämndens beslut anmälas vid närmast följande 

fullmäktigesammanträde. Sedan krisledningsnämnden aktiverats 2020-03-

23 och fram till 2020-05-29 har krisledningsnämnden fattat beslut i följande 

ärenden:  

2020-03-23 § 2, Deltagande på distans vid fullmäktige/ 

nämndssammanträden med anledning av risk för smittspridning 

2020-03-23 § 3, Begränsning av antalet deltagare/ledamöter vid 

fullmäktige/nämndssammanträden med anledning av risk för smittspridning 

2020-04-23 § 5, Arbetsmiljöansvar inom vård- och omsorgsnämndens 

verksamheter 

2020-04-23 § 8, Redovisning av delegationsbeslut, krisledningsnämnden  

2020-05-28  § 11, Överklagande - Förvaltningsrätten i Uppsala i 3487-20 

(krisledningsnämndens beslut om arbetsordning för distansdeltagande)  

Beslutsunderlag 

Beslut enligt ovan 

Beslutsgång 

Ordförande Christoffer Bonde (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansli 
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§ 67 Dnr 2019/00413  

Uppdrag avseende redovisning av partistöd 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för ytterligare beredning.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-30 § 137, beslutspunkt 3, att uppdra 

till kommunstyrelsen att inför nästa års redovisning (dvs. 2020) ta fram 

tydliga riktlinjer för att säkerställa att samtliga partier redovisar på samma 

sätt. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till blankett med anvisningar 

och föreslår även att riktlinjerna för partistöd revideras så att det framgår att 

redovisning ska ske på denna blankett.  

Ärendet behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-24 och 

fullmäktige beslutade då att återremittera ärendet för vidare beredning med 

anledning av de ändringsförslag som Sverigedemokraterna lämnat avseende 

blankettens utseende. 

Blanketten har nu uppdaterats i enlighet med Sverigedemokraternas 

ändringsyrkande och ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige för vidare beredning och beslut.  

Beslutsunderlag 

KS 2020-03-16 § 77 

KSAU 2020-03-02 §59 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till blankett för redovisning av partistöd, med tillhörande 

anvisningar, reviderad efter KF 2020-02-24 § 23 

Förslag till reviderade regler för partistöd 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-30 § 137   

Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-24 § 23 

Tjänsteskrivelse – uppdrag avseende redovisning av partistöd, daterad 2019-

12-04 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Christoffer Bonde (M) föreslår en korrigering av korrigerar 

datum i punkt 1 till 2020, samt i punkt 2 till den 1 juli 2021-  

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut med ändringar enligt ordförandes förslag.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar på återremiss för ytterligare beredning.  
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Fredrik Anderstedt (S) yrkar i första hand på återremiss för ytterligare 

beredning och i andra hand bifall till socialdemokraternas förslag till 

blankett.  

Beslutsgång 

Ordförande Christoffer Bonde (M) frågar om kommunfullmäktige beslutar 

att ärendet ska återremitteras eller behandlas idag och finner att det 

återremitteras.  

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), Per–Arne Öhman (M), Ulf 

Winberg (M), Christofer Bonde (M), Carl–Johan Torstensson (M), Björn 

Hedö (M), Johan Jakobsson (C), Per Widén (C), Helene Zeland Bodin (C), 

Gunilla Alm (L), Fred Rydberg (KD), Michael Rubbestad (SD), Anders 

Ekelöf (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), Susanna Kraftelid (M), Christian Nordberg 

(MP), Linnéa Leinonen (SD) 

Nej-röst lämnas av: Kjell Dufvenberg (L), Agneta Hägglund (S), Werner 

Schubert (S), Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Lars–Göran 

Bromander (S), ven 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), Pyry Niemi 

(S), Anna Larsson (S) 

Med 23 ja-röster och 17 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att 

återremittera ärendet genom kommunallagens regler för 

minoritetsåterremiss.   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Uppdragslista 

Kansli 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 66(78) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-06-29  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 68 Dnr 2020/00182  

Entledigande från uppdrag som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden och därmed förenat uppdrag som 
ersättare i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott samt fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Helen Embretsén (KD) från uppdrag som 

ledamot i barn- och utbildningsnämnden samt från därmed förenat uppdrag 

som ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.  

Kommunfullmäktige utser Mikaela Klaesson (KD) till ny ledamot i barn- 

och utbildningsnämnden i Helen Embretséns (KD) ställe.  

Kommunfullmäktige uppmanar barn- och utbildningsnämnden att snarast 

utse en ny ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott i Helen 

Embretséns (KD) ställe.    

Sammanfattning  

Helen Embretsén (KD) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot 

i barn- och utbildningsnämnden samt från uppdrag som ersättare i barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott.     

Beslutsunderlag 

Avsägelse   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fred Rydberg (KD) nominerar Mikaela Klaesson (KD)  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Helen Embretsén (KD) 

Vald 

Barn- och utbildningsnämnden 

Förtroendemannaregister 

Lönekontoret 

Säkerhetssamordnare 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 67(78) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-06-29  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 70 Dnr 2020/00141  

Fyllnadsval till uppdrag som nämndeman i Uppsala 
tingsrätt  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser Inger Wallin (S) till ny nämndeman i Uppsala 

tingsrätt i Helene Cransers ställe.    

Sammanfattning  

Uppsala Tingsrätt har entledigat Helene Cranser från uppdraget som 

nämndeman. Fyllnadsval behöver därmed förrättas.     

Beslutsunderlag 

Entledigande   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Helene Cranser (S) nominerar Inger Wallin (S)  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Uppsala tingsrätt 

Förtroendemannaregister 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 68(78) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-06-29  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 71 Dnr 2020/00203  

Entledigande från uppdrag som ledamot i bygg- och 
miljönämnden och ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden samt fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Thomas Moore (SD) från uppdrag som 

ledamot i bygg- och miljönämnden, samt från uppdrag som ersättare i barn- 

och utbildningsnämnden.  

Kommunfullmäktige utser Tommy Lövgren (SD). till ny ledamot i bygg- 

och  miljönämnden i Thomas Moores (SD) ställe.  

Kommunfullmäktige utser Bo Nyman (SD) till ny ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden i Thomas Moores (SD) ställe.   

Sammanfattning  

Thomas Moore (SD) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i 

bygg- och miljönämnden, samt från uppdrag som ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden.     

Beslutsunderlag 

Avsägelse   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) nominerar Tommy Lövgren (SD) till bygg- och 

miljönämnden samt Bo Nyman (SD) till barn- och utbildningsnämnden.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Thomas Moore (SD) 

Valda 

Barn- och utbildningsnämnden 

Bygg- och miljönämnden 

Förtroendemannaregister 

Lönekontoret 

Säkerhetssamordnare 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 69(78) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-06-29  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 73 Dnr 2019/00437  

Interpellation till barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Carl-Johan Torstensson (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen anses besvarad.  

Sammanfattning  

Michael Rubbestad (SD) ställer en interpellation till barn- och 

utbildningsnämndens ordförande Carl-Johan Torstensson (M) angående att 

åstadkomma en fungerande skolgång för barn med speciella behov av stöd. 

Interpellationen ställdes vid tidigare sammanträde och besvaras och 

debatteras vid dagens sammanträde.  

______________ 

 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 70(78) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-06-29  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 74 Dnr 2020/00049  

Interpellation till kommunalrådet om arbetsgivaransvar 
med anledning av artikel i Bålsta Direkt 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen anses besvarad.  

Sammanfattning  

Pyry Niemi (S) har lämnat in en interpellation med titeln "Interpellation till 

Lotta Grahn Elgh om arbetsgivaransvar eventuell kränkande särbehandling 

av personalen i Håbo kommun" med anledning av en artikel som publicerats 

i Bålsta direkt. Interpellationen ställdes vid tidigare sammanträde och 

besvaras vid dagens sammanträde.  

______________ 

 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 71(78) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-06-29  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 75 Dnr 2020/00085  

Interpellation till valberedningens ordförande 
angående fullmäktiges sammanträde 2019-12-09 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen anses besvarad.  

Sammanfattning  

Owe Fröjd (Båp) har lämnat in en interpellation till valberedningens 

ordförande med anledning av ärende om fyllnadsval som behandlades vid 

kommunfullmäktiges sammanträde 2019-12-09. Interpellationen ställdes vid 

tidigare sammanträde och besvaras och debatteras vid dagens sammanträde.  

______________ 

 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 72(78) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-06-29  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 77 Dnr 2020/00220  

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Maria Kolak Lundeqvist (V) från uppdrag 

som ersättare i kommunfullmäktige.  

Kommunfullmäktige hemställer hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning 

utifrån 2018 års allmänna val för att utse en ny ersättare i Maria Kolak 

Lundeqvists (V) ställe.     

Sammanfattning  

Maria Kolak Lundeqvist (V) har flyttat från kommunen och är därmed inte 

längre valbar. Hon har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige.     

Beslutsunderlag 

Avsägelse   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Maria Kolak Lundeqvist 

Länsstyrelsen 

Förtroendemannaregister 

Lönekontoret 

Säkerhetssamordnare 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 73(78) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-06-29  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 78 Dnr 2020/00221  

Motion: Ta bort bron i järnvägsparken 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen 

för beredning.   

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna har överlämnat en motion till fullmäktige. Motionären 

föreslår att bron i järnvägsparken ska tas bort.   

Beslutsunderlag 

Motion 2020-06-15    

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansli 

Hemsida 

Uppdragslista 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 74(78) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-06-29  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 79 Dnr 2020/00222  

Motion: Etablera fler utegym 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen 

för beredning.   

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna har överlämnat en motion till fullmäktige. Där föreslås 

att utredning och framtida införande av fler utegym.    

Beslutsunderlag 

Motion 2020-06-15    

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansli 

Hemsida 

Uppdragslista 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 75(78) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-06-29  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 80 Dnr 2020/00223  

Motion: Införande av marknadsdag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen 

för beredning.   

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna har överlämnat en motion till fullmäktige. Motionären 

föreslår att utredning och framtida införande av en marknadsdag.    

Beslutsunderlag 

Motion 2020-06-15    

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansli 

Hemsida 

Uppdragslista 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 76(78) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-06-29  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 81 Dnr 2020/00240  

Extra ärende: Motion - Ute-gym i Kvarnkojan 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kultur- och 

fritidsnämnden för beredning och beslut.   

Sammanfattning  

Bålstapartiet har överlämnat en motion till fullmäktige. Motionären föreslår 

ett ute-gym i Kvarnkojan   

Beslutsunderlag 

Motion 2020-06-25    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att motionen överlämnas till kultur- och 

fritidsnämnden för beredning och beslut.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Hemsida 

Uppdragslista 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 77(78) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-06-29  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 82 Dnr 2019/00163  

Extra ärende: Detaljplan Bålsta 1:153, m.fl., Snickeriet, 
för antagande 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ändring av detaljplan nr 281 

för Bålsta 1:153, Snickeriet och de kompletteringar och ändringar som 

gjorts efter granskningstiden.  

2. Kommunfullmäktige antar förslaget till ändring av detaljplanen enligt 

PBL 5 kap. 7§  

Sammanfattning  

Den aktuella byggnaden ligger i Gamla Bålstas norra del ca 2 km från 

Bålsta centrum. Byggnaden är i två våningar och ligger i ett kvarter med 

blandade verksamheter som kontor och snickeriverksamhet. Fastighetens 

byggnadsdel utmed Enköpingsvägen har i sin övre våning byggts om till 

fyra lägenheter för boende. Nuvarande planbestämmelse HJK medger för 

denna del användningen hotellboende eller någon form av korttidsboende 

men normalt lägenhetsboende över längre tid är inte förenligt med den 

bestämmelsen. 

Ändringen innebär att planen förses med en ny användningsbestämmelse 

som medger bostäder på plan 2 i byggnaden som kallas ”Snickeriet”. Idag 

tillåts endast tillfälligt boende.   

Beslutsgång 

Ordförande Christoffer Bonde (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 78(78) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-06-29  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 83 Dnr 2020/00242  

Extra ärende: Motion - Gestaltningsplan 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.   

Sammanfattning  

Bålstapartiet har överlämnat en motion till fullmäktige. Motionären föreslår 

att införa en ny gestaltningsplan.   

Beslutsunderlag 

Motion 2020-06-26    

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansli 

Hemsida 

Uppdragslista 

 

 

 


