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§ 24 Dnr 2022/00278  

Mötets öppnande 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige utser Helene Cranser (S) och Christian Nordberg (-)  
till justerare av dagens protokoll. 

Kommunfullmäktige fastställer dagordningen med nedanstående tillägg och 
konstaterar att kungörelse skett i laga ordning.   

   

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige låter kontrollera närvaro och utser två justerare att 
jämte ordförande justera protokollet. Dagordningen fastställs.   

Tillägg:  

- Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen samt 
fyllnadsval.  

- Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen samt 
fyllnadsval. 

- Entledigande från uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden 
och som ersättare i kommunfullmäktige samt fyllnadsval och begäran om ny 
sammanräkning.  

Beslutsunderlag 
 Föreliggande dagordning.     
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§ 25 Dnr 2022/00295  

Anmälan av medborgarförslag: anlägg en 
åretruntbrygga för vinterbad vid Kalmarsand 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till kultur- 
och fritidsnämnden för beredning.     

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att en 
åretruntbrygga för vinterbad byggs vid Kalmarsand.     

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag     

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så sker.      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Uppdragslista 
Hemsida 
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§ 26 Dnr 2022/00318  

Anmälan av motion: Utredning om införande av 
enprocentsregeln vid om och nybyggnation i Håbo 
kommun 

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

   

Sammanfattning  
Charlotta Bjälkebring Carlsson och Robin Jande (V) har överlämnat en 
motion till fullmäktige. Motionärerna föreslår att förvaltningen ges i 
uppdrag att utarbeta en enprocentregel att tillämpas vid om- och 
nybyggnation i Håbo kommun.   

   

Beslutsunderlag 
Motion 2022-03-01    

   

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så sker.      

   

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens kansli 
Uppdraglista 
Hemsida 
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§ 27 Dnr 2022/00263  

Investeringsprojekt 1385 Ny simhall - 
kostnadsuppräkning av byggmaterial 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att utöka investeringsbudget för projektet 
1385 ny simhall med 13,5 miljoner kronor från totalt beslutade 191 miljoner 
kronor till 204,5 miljoner kronor. 
2. Kommunfullmäktige beslutar att fördela ytterligare 13,5 miljoner utöver 
redan beslutad 191 miljoner kronor. Medlen fördelas enligt följande: år 
2022 med 75 miljoner kronor, år 2023 med 95 miljoner kronor och år 2024 
med 25,7 miljoner kronor. Nedlagt tom år 2021 är 8,8 miljoner kronor. Ej 
förbrukad investeringsbudget för år 2022 och 2023 förs över till påföljande 
år i samband med bokslut.  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat (KF 2020-06-29 § 40) om en total 
investeringskostnad på 191 miljoner kronor för investering av ny simhall. 

Sedan beslutet togs 2020 har prisläge och prisutveckling på byggmaterial 
ökat extremt. Under 2021 visar referensprojekt (liknande simhall) ökningar 
med upp till 70% i extremfall. Projektgruppen har därför behövt göra en ny 
kostnadsberäkning på materialkostnader inför igångsättning och byggstart 
av simhallen. 

Tidigare uppskattade kostnader är nu kalkylerade och så långt som möjligt 
säkerställda med inkomna prisuppgifter. Samtliga kostnader är uppdaterade 
till dagens kostnadsläge. Kostnaden för ny simhall beräknas idag till 204,5 
miljoner kronor jämfört med 2020 års beräkningar. En ökning med 13,5 
miljoner kronor. 

Investeringsbudgeten inkluderar även en post för oförutsedda kostnader på 5 
miljoner kronor som motsvarar ca 2,5 % av aktuell slutkostnadskalkyl. 
Posten för oförutsedda kostnader får endast nyttjas efter beslut i projektets 
styrgrupp.   

Beslutsunderlag 
- Beslut KF Simhall 

- Underlag Simhall   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Widén (C), Carl-Johan Torstensson (M), Fred Rydberg (KD), Robin 
Jande (V), Agneta Hägglund (S), Helen Zeland Bodin (C), Kjell Dufvenberg 
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(L), Lars-Göran Bromander (S), Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Per-
Arne Öhman (M) yrkar samtliga bifall till förslag till beslut.  

Michael Rubbestad (SD), Owe Fröjd (Båp), Zinaida Belonoshko (SD) yrkar 
samtliga avslag till förslag till beslut.      

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så sker.      

Votering begärs.     

Omröstningsresultat 
 Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Rösta Ja för att bifalla 
förvaltningens förslag, Nej för att avslå förvaltningens förslag. 

Ja-röst lämnas av: Bertil Brifors (M), Björn Erling (M), Per-Arne Öhman 
(M), Ulf Winberg (M), Björn Fredriksson (M), Carl-Johan Torstensson (M), 
Nils-Åke Mårheden (M), Stefan Häggmark (M), Roger von Walden (M), 
Björn Hedö (M), Lisbeth Bolin (C), Per Widén (C), Helene Zeland Bodin 
(C), Gunilla Alm (L), Kjell Dufvenberg (L), Fred Rydberg (KD), Christian 
Nordberg (-), Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene Cranser 
(S), Lars-Göran Bromander (S), Inger Wallin (S), Sven Erkert (S), Maria 
Annell (S), Anna Larsson (S), Jonny Ekblom (S), Carolina Cranser (S), 
Solweig Lundkvist (S), Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Robin Jande 
(V).  

Nej-röst lämnas av:  Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman 
(Båp), Michael Rubbestad (SD), Ann-Sofi Borg (SD), Thomas Moore (SD), 
Carol Lundahl Moore (SD), Zinaida Belonoshko (SD), Petri Piiroinen. 

Med 30 ja-röster och 9 nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige 
bifaller förslag till beslut. 2 frånvarande.    

Protokollsanteckning 
Reservation från Bålstapartiet.  

Skriftlig reservation från Sverigedemokraterna:  

”Sverigedemokraterna i Håbo har likt så många andra sett fram emot en ny 
fräsch simhall i Bålsta anpassad efter de regler som krävs för att den 
dessutom skall uppfylla internationell tävlingsstandard. Det var efter många 
och långa diskussioner SD valde att ställa sig bakom beslutet om ett 
nybygge till ett belopp av 191 miljoner kronor. De alternativen som då 
presenterades hade noga beräknats av ingen mindre än vår före detta 
kommundirektör tillsammans med den främsta kompetensen och expertisen 
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inom området. Beskedet var tydligt, det kommer inte att bli dyrare än det ni 
nu beslutar. 

Sverigedemokraterna står därför fast vid det faktum att den beställa 
simhallen skall levereras till det pris som beslutats. Om kostnaderna av 
någon anledning ökar är det en konsekvens som tillfaller annan part än Håbo 
och våra skattemedel. Om budget inte kan hållas bör projektet omgående 
avbrytas och ny projektering påbörjas tillsammans med en part som ger ett 
pris och sedan kan hålla sig till det. 

Om vi i dagsläget skulle acceptera kostnadsuppräkningen så finns det inga 
garantier för att det kommer att stanna där, utan ytterligare skattemedel kan 
behöva tas i anspråk, något som Sverigedemokraterna inte avser medverka 
till. Beställningen är gjord, prislappen är beslutad, och det är den som gäller. 

Sverigedemokraterna i Håbo” 

 

Protokollsanteckning från Socialdemokraterna Håbo: 

”Vi vill lämna följande motivering till att vi röstade bifall till kultur och 
fritidsnämndens begäran om utökad investeringsbudget för simhallen med 
13,5 mkr. 

När beslutet om att bygga en ny simhall togs i fullmäktige den 2020 06 29 
så var alla partier eniga om ett ja förutom BÅP som yrkade återremiss eller 
avslag. 

Inför Kommunstyrelsens sammanträde begärde vi att få en redogörelse över 
konsekvenser om vi inte skulle bifalla nämndens begäran inför beslut. 

De alternativ som presenterades för oss inför beslutet var: 

1. Att bevilja de 13,5 mkr för 8 banor som håller nationell 
standard, läktare och höj och sänkbar botten. 

2. Banta det tidigare förslaget som tex att ta bort 2 banor, ingen 
läktare och ingen höj och sänkbar botten. Då är kostnaden densamma som vi 
tidigare beslutat om. 

3. Att avbryta snarast möjligt till en kostnad av 13,5 mkr. 

Det var de alternativen som vi Socialdemokrater stod inför och att dra ned 
på förutsättningarna var inget alternativ för oss ej heller att avbryta och 
betala 13,5 mkr för detta. 

Vi har en gång sagt Ja och det måste vi nu ta ansvar för, och vi har vägt alla 
förslag och alla konsekvenser mot varandra och funnit att detta är det bästa 
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för alla i Håbo såväl ung som gammal. Vi har idag en mycket osäker värld 
som vi lever i och ingen av oss kan förutspå framtiden och vad detta kan 
innebära framåt när det gäller både byggbranschen och prisökningar. 

Vi vet också att vår simhall är byggt på 70 talet och börjar närma sig ett slut 
så när vi väger samman alla olika förslag så finner vi att det bästa är att 
bifalla förslaget om en utökad budget för Kultur och Fritidsnämnden. 

Det som vi påtalade och skickade med i beslutet var vikten av att ha med 
politiker i den styrgrupp som finns och att KPR och KFR får bli delaktiga i 
processen. 

Socialdemokraterna i Håbo”    

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 28 Dnr 2021/00541  

Tilläggsärende: Budget och igångsättningsbeslut för 
byggnation av stationsstråket vid resecentrum 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja extra anslag med 12 500 000 kr 
för utförande av stationsstråket enligt alternativ 2. 

2. Under förutsättning att arbetet inte överstiger beslutad budget (12 
500 000 kr), ger kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att upphandla 
och tilldela entreprenör för genomförandet för stationsstråket   

Sammanfattning  
Inledningsvis var stationsstråket begränsat till området kring resecentrum 
och anslutningarna mot station. Projektet växte sedan och involverade 
tunneln och anslutningar ner mot gröna stråket och centrum. I samband med 
detta utvecklades idén om att torget är en framtida samlingspunkt, ett 
stationstorg. Till torgets utformning tillkom vatten och terrasser för att 
kunna sitta ner och njuta av torgytan. 

Initialt i projektet var en begränsad summa avsatt för torget och i och med 
att det växte i omfattning och utformning behövdes budgeten även utökas.  

Efter busstorg och resecentrum är byggnationen av stationsstråket sista 
delen av Bålsta C, etapp 0. Budget för de arbeten som avses togs beslut om 
2018. Därefter har budgeten justerats vid ett tillfälle då 5 miljoner kronor 
tillfördes för att kunna genomföra upphandlingen av resecentrum. 

Den budget som tidigare beslutats är i stort sett upparbetad av 
genomförande av busstorg och resecentrum. Prognosen är att den är helt 
förbrukad då resecentrum är färdigställt. De ökade kostnaderna härrör bland 
annat från VA-utbyggnad, omarbetning av utformning, indexuppräkning till 
följd utdragen projekttid och coronaeffekter (se tabell nedan). De ökade 
kostnaderna beräknas till cirka 11,2 miljoner kronor. 

På grund av detta önskas ett beslut om en särskild budget om 12,5 miljoner 
kronor för stationsstråkets genomförande enligt alternativ 2. 

 

Beskrivning 

Förvaltningen har projekterat ett förslag för utformning och avgränsning av 
stationsstråket. Projekteringen har presenterats och granskats i arbetsgrupp 
med representation från samhällsbyggnadsförvaltningens olika avdelningar. 
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Projekteringen har även presenterats vid sammanträde i kommunstyrelsens 
arbetsutskott.  

 

Då det har skett förändringar inom anslutande etapp 1, där byggnation av 
närmaste bostadskvarter ligger längre fram i tid, avgränsas delen inom 
stationsstråket enligt bild 1.  

Resterande torgyta projekteras och byggs i samband med att närmaste 
kvarter (nr 5) inom etapp 1 uppförs så att byggnationen kan samordnas. 

 

Bild 1 

Berörda delar inom stationstråkets är därmed: 

* Passage för gång- och cykeltrafik över Stockholmsvägen, 

* Tunneln för gång- och cykeltrafik under Stockholmsvägen, inklusive ny 
trappa och ramp på norra sidan (för att komma i nivå med gångstråket upp 
mot stationen) 

* Gångstråk mellan Stockholmsvägen och stationen (längs med nya 
resecentrum) 

* Mindre torgyta mellan resecentrum och Stockholmsvägen 

* Anslutning för gångtrafik mellan Stockholmsvägen och busstorget 

* Perrongen i anslutning till busstorget är redan utförd 

 

Projektet ser tre möjliga scenarion för genomförandet och kommer därför att 
presentera tre alternativ för genomförandet av stationsstråket. 

 

Alternativ 1 

Stationsstråket avgränsas av de arbeten som skall göras kring resecentrum. 
Det innebär att gångstråket från station ner till tunneln med anslutning mot 
busstorget skall utföras. Den nuvarande provisoriska överfarten över 
Stockholmsvägen blir kvar och görs permanent. Tunneln upprustas och 
ansluts med en trapp upp mot gångstråket och vidare mot station. Se 
underlag Bilaga 0 
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Det innebär en byggtid på ca 12 månader 

Det innebär en kostnad av ca 6,5 Mkr 

Alternativ 2 

Stationsstråket avgränsas på samma sätt som i alternativ 1 av de arbeten 
som skall göras kring resecentrum. Det innebär i detta alternativ att 
gångstråket dras ner till Stockholmsvägen och att överfarten blir i anslutning 
till tunneln. På sidan mot kommunhuset anläggs en ny lång ramp för att 
komma ner från Stockholmsvägen och i nivå med gångvägen. Tunneln 
upprustas och en ny trapp med cykelramp anläggs på sidan mot resecentrum 
Den provisoriska passagen över Stockholmsvägen norr om tunneln tas bort. 
Se underlag, bilaga 1 

Det innebär en byggtid på ca 18 månader 

Det innebär en kostnad av ca 12,5 Mkr 

Alternativ 3 

 Alternativ 3 innebär en tvåstegslösning där första steget är att 
utföra alternativ 1 för att sedan fortsätta med det som saknas för att få en 
färdig lösning enligt alternativ 2, Det vill säga tunnelns breddning, 
anslutande ramper mot tunneln samt cykelrampen som utförs som steg 2.  

Det innebär en byggtid på ca 12 + 6 månader 

Det innebär en kostnad av ca 6,5 + 7,5 Mkr dvs totalt 14Mkr (Kostnad för 
tvåstegslösning) 

Beställande nämnd 

Kommunstyrelsen är beställare av projektet.    

   

Beslutsunderlag 
- Rapport Stationsstråket 

Bilaga 0, Bilaga 1   

   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till att-sats 1 i kommunstyrelsens 
förslag till beslut, yrkar avslag på att-sats 2 i kommunstyrelsens förslag till 
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beslut, yrkar bifall till att-sats 3 i kommunstyrelsens förslag till beslut med 
redaktionell ändring i att-sats 3, beloppet sänks till 6.5 mkr.  

Carl-Johan Torstensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut.      

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så sker.          

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 29 Dnr 2021/00443  

Budget och verksamhetsplan kommunstyrelsen 2022, 
plan 2023-2024 

Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige beslutar att  

- ge kommunstyrelsen tilläggsbudget med 20 264 000 kronor 

- minska valnämndens budgetram med 300 000 kronor. 

Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av tilläggsbudget, 19 964 000 
kronor, sker genom att: 

- sänka budget för pensionskostnader med 2 094 000 kronor 

- höja budget för skatte- och statsbidragsintäkter med 17 870 000 kronor 

 

  

Sammanfattning  
Tilläggsbudget till kommunstyrelsen - ger budget i balans 

Ett nytt budgetförslag för kommunstyrelsens verksamhet 2022 och plan 
2023-2024 har arbetats fram sedan kommunstyrelsen i december 2021 
behandlade och avslog drift- och investeringsbudgeten för 
kommunstyrelsen. 

Det tidigare förslaget innebar en budget för verksamheten på 220,9 miljoner 
kronor, vilket var 36,9 miljoner kronor mer än den budgetram som tilldelats 
kommunstyrelsen och övergripande verksamheter. 

Denna nya budget innehåller sänkta kostnader för kommunstyrelsen och 
övergripande verksamheter med 16,9 miljoner kronor år 2022, avseende 
bland annat översyn av ledningsstruktur, senareläggning av rekryteringar 
samt tre åtgärdspunkter vilka framgår i kommunstyrelsens budget. 

Det återstår därmed 19 964 000 kronor för att kommunstyrelsen och 
övergripande verksamheter ska ha en budget i balans och kommunstyrelsen 
föreslår därför kommunfullmäktige en tilläggsbudget med 19 964 000 
kronor.  

Ovanstående innebär följande förändring i driftbudget: 
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Finansiering av tilläggsbudget 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29 § 156 om Budget 2022, plan 
2023-2024 för kommunen. 

Enligt kommunallagen ska fullmäktige vid beslut om en utgift under 
löpande år, ge anvisning om hur utgiften ska finansieras. Kommunallagen 
anger också att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning samt att 
budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. 

I den nya skatteprognosen som Sveriges kommuner och regioner SKR 
levererade i slutet av februari, framgår att skatte- och statsbidragsintäkter nu 
beräknas bli 17,9 miljoner kronor mer än vad som ingick i budget 2022.  

Förändringen i skatteprognosen beror främst på högre skatteunderlag som 
följd av pandemiåtgärder år 2021-2022. 

Dessutom beräknas pensionskostnaderna blir lägre under detta år, varför 
budget för pensionskostnader kan sänkas med 2,1 miljoner kronor. 

Med anledning av detta föreslås därför finansieringen av tilläggsbudgeten 
ske genom höjd budget för skatte- och statsbidragsintäkter med 17 870 000 
kronor samt sänkt budget för pensionskostnader med 2 094 000 kronor. 

Ovanstående innebär nedan förändring i resultaträkningen. Det finansiella 
resultatet, på 1,5 % i resultat som andel av skattenettot, är därmed 
oförändrat.   

Beslutsunderlag 
Budget och verksamhetsplan kommunstyrelsen 2022, plan 2023-2024   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Helene Zeland Bodin (C), Agneta Hägglund (S), Michael Rubbestad (SD), 
Carl- Johan Torstensson (M), Fred Rydberg (KD) yrkar samtliga bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.     

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så sker    

______________ 

Beslutet skickas till: 
Ekonomi 
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§ 30 Dnr 2022/00290  

Ansökan om tilläggsbudget - Skolmiljarden 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar om tilläggsbudget till barn- och 
utbildningsnämnden avseende utökad skolmiljard med 1 009 000 kronor 
endast för år 2022   

Sammanfattning  
Regeringen har beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet 
även år 2022. Skolverket ska betala ut högst 1 400 000 000 kronor till 
landets kommuner i syfte att bidra till goda förutsättningar för att minska de 
negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av 
covid-19-pandemin. Medel ska fördelas proportionellt utifrån antalet barn 
och unga i åldern 6-19 år i kommunen. Medel ska fördelas under 2022 och 
ska användas till insatser i kommunal och enskild verksamhet i 
fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala 
vuxenutbildningen. Medel utbetalas till samtliga kommuner utan 
ansökningsförfarande. 

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

Inför år 2022 var det känt att skolmiljarden skulle fortsätta även år 2022 
med 1 miljard kronor. Barn- och utbildningsnämnden har därför tilldelats 
2 518 000 kronor i driftbudgetram enligt "Budget 2022, plan 2023-204" som 
fastställdes i kommunfullmäktige 2021-11-29.  

Eftersom bidraget som beslutats för Håbo år 2022 är högre, 3 527 000 
kronor, har barn- och utbildningsnämnden 2022-02-23 § 25 inkommit med 
begäran om tilläggsbudget för år 2022 för det resterande beloppet 1 009 000 
kronor. 

Det finns inget beslut från regeringen om skolmiljard år 2023.  

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

Beslutsunderlag 
- Beslut BOU 2022-02-23 § 25 Beslut om fördelning och rekvirering  - 
Skolmiljarden 2 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(34) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-03-28  

Kommunfullmäktige    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

- Beslut Skolverket   

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så sker.           

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 31 Dnr 2022/00242  

Hemställan om utökad budget för ombyggnation av 
Futurum 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsbudgeten för 
Futurumskolan med 13 miljoner kronor, en ökning från 182 miljoner kronor 
till 195 miljoner kronor.   
Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med en hemställan till 
kommunfullmäktige om att utöka investeringsbudgeten för Futurumskolan 
med 13 miljoner kronor, en ökning från 182 miljoner kronor till 195 
miljoner kronor, detta på grund av förändrade förutsättningar. 

Inget anbud kring modulbygge inkom och beslut togs därför av styrgruppen 
att gå vidare med ett platsbyggt alternativ. Kalkylen visar på en utökad 
slutkostnad om 17 miljoner kronor på grund av nya förutsättningar.   

Beslutsunderlag 
Hemställan om utökad budget från Barn- och utbildningsnämnden.   

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så sker.          

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 32 Dnr 2020/00113  

Medborgarförslag: Trafiksäkerhet vid 
motorvägsavfarterna 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner förvaltningens redovisning över 
pågående planering för och arbeten med de frågor som lyfts i 
medborgarförslaget. 

2. Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat med hänvisning 
till förvaltningens redovisade och pågående arbeten.   

Sammanfattning  
I ett medborgarförslag om att öka trafiksäkerheten vid Håbos trafikplatser 
längs med E18 anser förslagsställaren att kommunen bör ta ett större ansvar 
ekonomiskt. Det handlar om att bygga rondell vid trafikplats Draget och 
trafikplats Åsen, belysning vid trafikplats Draget samt se över nya på-
/avfarter från E18 vid Ekolskrog/Krägga och till centrala Bålsta. 

Förvaltningen arbetar intensivt med flera av dessa frågor, vilket redovisas i 
ärendet nedan, men även om kommunen skulle ta på sig att finansiera 
förslagen så krävs ett nära samarbete med Trafikverket då det berör statlig 
väginfrastruktur. 

För trafikplats Åsen pågår förstudier inför projekteringen av en ny rondell 
på norra sidan E18 och en breddning av den befintliga Gransäterrondellen 
på södra. Eftersom projekteringen inte är klar så är inte den slutgiltiga 
produkten färdig och föremål för ändring. 

Belysning vid trafikplats Draget kommer projekteras i år och byggas ut 
2024 om de medel som förvaltningen äskar tilldelas. 

För förslaget om att bygga en rondell vid trafikplats Draget har en 
åtgärdsvalsstudie utfört av Trafikverket pekat på att andra mer 
kostnadseffektiva åtgärder kan utföras i första hand. Vidare dialog med 
Trafikverket pågår. 

Även förslaget om en ny trafikplats alternativt anslutande väg vid befintlig 
vid Ekolskrog/Krägga diskuteras med Trafikverket. För detta har 
Trafikverket visat svalt intresse. 

För förslaget om att anlägga en ny trafikplats in till centrala Bålsta hänvisar 
förvaltningen istället till de åtgärder som finns med i Fördjupad 
översiktsplan Bålsta samt förslag till ny översiktsplan. En ny trafikplats får 
inte plats med de krav som Trafikverket följer. 
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Med denna redovisning anser förvaltningen medborgarförslaget besvarat.   

Beslutsunderlag 
- Medborgarförslag: Trafiksäkerhet vid motorvägsavfarterna 2020-09-28 

- Trafikverkets ställningstagande efter åtgärdsstudie Bristande kapacitet och 
säkerhet vid trafikplats Draget E18 Bålsta, Håbo kommun. TRV 
2019/47484 

Utställningshandling - förslag till ny Översiktsplan för Håbo kommun   

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så sker.           
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§ 33 Dnr 2020/00435  

Motion: Procentuell avsättning till bostadssociala 
ändamål 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till 
förvaltningens bedömning och situationen i övrigt.   

 

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna i Håbo har lämnat in en motion där de yrkar 

Att ägardirektiven för Håbohus AB revideras på sådant vis att andelen 
bostäder som avsätts till bostadssociala ändamål maximalt får utgöra fyra 
(4) procent av bolagets totala antal lägenheter eller 

Att ägardirektiven för Håbohus AB revideras på sådant vis att andelen 
bostäder som avsätts till bostadssociala ändamål maximalt får utgöra tre (3) 
procent av bolagets totala antal lägenheter. 

Motionen remitterades till Socialnämnden och till Håbohus styrelse för 
yttrande. Håbohus AB redovisar i sitt yttrande att styrelsen inte har någon 
åsikt om föreslagen förändring från nuvarande nivå på fem (5) procent. 
Socialnämnden yttrar sig och meddelar att en procentuell nedsättning kan 
resultera i att nämnden inte kan uppfylla sina skyldigheter gentemot 
medborgarna samt få merkostnader till följd av alternativa boendelösningar. 

I ärende med dnr 2021/00076 beslutade kommunfullmäktige att anta nya 
ägardirektiv för Håbohus AB att gälla från justeringsdatum 2021-06-17. I de 
nya direktiven anges att antalet lägenheter för bostadssociala ändamål får 
maximalt utgöra tre (3) procent av bolagets totala antal lägenheter. 

Med detta anser förvaltningen motionen besvarad.   

 

Beslutsunderlag 
- Motion Procentuell avsättning till bostadssociala ändamål 2020-11-30 

- Socialnämndens sammanträdesprotokoll 2021-08-31 

- Socialförvaltningens yttrande 2021-06-03 

Ägardirektiv för Håbohus AB   
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så sker.              
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§ 34 Dnr 2020/00348  

Motion: Språkkrav i svenska för anställning inom 
omsorgen    

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till 
remissinstansens yttrande samt till Kommunstyrelsens beslut från den 29 
november 2021.   

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna i Håbo har lämnat in en motion där man yrkar: 

Att kunskaper i det svenska språket minst motsvarande CERS nivå 1 skall 
finnas hos personal i direktkontakt med brukare inom vård och omsorg.   

Beslutsunderlag 
- Motion 2020-09-23   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per-Arne Öhman (M), Lars-Göran Bromander (S) yrkar båda bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till motionen.      

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bifalla förvaltningens 
förslag till beslut och finner att så är fallet.     
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§ 35 Dnr 2022/00195  

Redovisning av verkställighet av kommunfullmäktiges 
beslut, februari 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
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 i två separata 
förteckningar, en för avslutade och en för pågående. Chefer och andra 
ansvariga har fått möjlighet att kommentera och rapportera 
verkställigheternas status och tidplan och kommentarerna som kommit in 
framgår av förteckningen.   

Beslutsunderlag 
- Förteckning, verkställighet pågående 

Förteckning, verkställighet avslutade   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så sker.               
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§ 36 Dnr 2022/00304  

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att frågorna får ställas.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att frågorna anses besvarade.    

   

Sammanfattning  
Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) har ställt en fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Helene Zeland Bodin (C) med anledning av situationen i 
Ukraina, hur och på vilket sätt ordföranden avser att ställa Håbo kommuns 
resurser till förfogande. Frågan besvaras av Helene Zeland Bodin (C) under 
sammanträdet.    

   

Beslutsunderlag 
Enkel fråga.   

   

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så sker.     
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§ 37 Dnr 2022/00400  

Ordningsfråga: justering av protokollet från 
kommunfullmäktiges sammanträde den 28 februari 
2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-28 justeras 
med omedelbar justering.      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kommunfullmäktiges ordförande yrkar att protokollet från 
kommunfullmäktiges sammanträde den 28 februari 2022 justeras med 
omedelbar justering.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar att partibeteckningen MP sätts in efter Marie 
Nordberg namn, samt att därefter anse att protokollet är justerat       

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bifalla 
kommunfullmäktiges ordförandes förslag till beslut och finner att så är 
fallet.  

Omröstning begärs.      

Omröstningsresultat 
Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Rösta Ja för att bifalla 
Kommunfullmäktiges ordförandes förslag, Nej för att bifalla Owe Fröjd 
(Båp) förslag. 

Ja-röst lämnas av: Bertil Brifors (M), Björn Erling (M), Per-Arne Öhman 
(M), Ulf Winberg (M), Björn Fredriksson (M), Carl-Johan Torstensson (M), 
Nils-Åke Mårheden (M), Stefan Häggmark (M), Roger von Walden (M), 
Björn Hedö (M), Lisbeth Bolin (C), Per Widén (C), Helene Zeland Bodin 
(C), Gunilla Alm (L), Kjell Dufvenberg (L), Fred Rydberg (KD), Charlotta 
Bjälkebring Carlsson (V), Robin Jande (V), Michael Rubbestad (SD), 
Zinaida Belonoshko (SD), Tiina Fransson (SD), Christian Nordberg (-).  

Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene 
Cranser (S), Lars-Göran Bromander (S), Inger Wallin (S), Sven Erkert (S), 
Maria Annell (S), Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green , Peter Björkman (Båp), 
Ann-Sofi Borg (SD), Carol Lundahl Moore (SD), Anna Larsson (S), Jonny 
Ekblom (S), Carolina Cranser (S), Solweig Lundkvist (S), Petri Piiroinen 
(SD). 
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Med 22 ja-röster och 18 nej-röster finner ordföranden att 
kommunfullmäktige bifaller kommunfullmäktiges ordförandes förslag till 
beslut.   
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§ 38 Dnr 2022/00453  

Entledigande från uppdrag som ledamot i 
kommunstyrelsen samt fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Ann-Sofie Borg (SD) från uppdrag som 
ersättare i kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige utser Petri Piiroinen (SD) till ny ersättare i Ann-Sofie 
Borgs (SD) ställe.     

Sammanfattning  
Ann-Sofie Borg (SD) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen.     

Beslutsunderlag 
Avsägelse   

   

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så sker.                   

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Ann-Sofie Borg 
Petri Piiroinen 
Löneadministration 
Förtroendemannaregister 
Säkerhetssamrodnare 
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§ 39 Dnr 2022/00454  

Entledigande från uppdrag som ledamot i 
kommunstyrelsen samt fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Kommunfullmäktige entledigar Thomas Moore (SD) från uppdrag som 
ledamot i kommunstyrelsen. 

2. Kommunfullmäktige utser Edwin Hillesöy (SD) till ny ledamot i 
kommunstyrelsen i Thomas Moores (SD) ställe.   

   

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

   

Beslutsunderlag 
Avsägelse   

   

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så sker.                      

______________ 

Beslutet skickas till: 
Thomas Morore 
Edwin Hillesöy 
Löneadministration 
Förtroendemannaregister 
Säkerhetssamrodnare 
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§ 40 Dnr 2022/00456  

Entledigande från uppdrag som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden och som ersättare i 
kommunfullmäktige samt fyllnadsval och begäran om 
ny sammanräkning 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Bo Nyman (SD) från uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktige. 

2. Kommunfullmäktige entledigar Bo Nyman (SD) från uppdrag som 
ledamot i barn- och utbildningsnämnden.  

3. Kommunfullmäktige utser Alexander Slussnäs (SD) till ny ledamot i 
barn- och utbildningsnämnden i Bo Nymans (SD) ställe. 

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

5. Kommunfullmäktige utser Liam Prince (SD) till ny ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden i Alexander Slussnäs (SD) ställe 

   

Sammanfattning  
Bo Nyman (SD) har begärt entledigande från uppdragen som ersättare i 
kommunfullmäktige och ledamot i barn- och utbildningsnämnden.   

   

Beslutsunderlag 
Avsägelse   

   

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så sker.                           

 

______________ 
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Beslutet skickas till: 
Bo Nyman 
Alexander Slussnäs 
Liam Prince 
Petri Piiroinen 
Löneadministration 
Förtroendemannaregister 
Säkerhetssamrodnare 
Länsstyrelsen 
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