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Beslutande  

Ledamöter Ulf Winberg (M), Ordförande 
Owe Fröjd (Båp), 1:e vice ordförande 
Gunilla Gustavsson (S), 2:e vice ordförande 
Carina Lund (M) 
Liselotte Grahn Elg (M) 
Rasmus Kraftelid (M) 
Carl-Johan Torstenson (M) 
Nils-Åke Mårheden (M) 
Björn Hedö (M) 
Göran Eriksson (C) 
Leif Zetterberg (C) 
Håkan Welin (L) 
Anders Cyrillus (L) 
Christian Nordberg (MP) 
Marie Nordberg (MP) 
Fred Rydberg (KD) 
Agneta Hägglund (S) 
Lars-Göran Bromander (S) 
Helene Cranser (S) 
Fredrik Anderstedt (S) 
Nina Manninen (S) 
Johan Tolinsson (S) 
Akasya Randhav (S) 
Sven Erkert (S) 
Eva Staake (S) 
Sven-Olov Dväring (S) 
Hillevi Anderstedt (S) 
Marcus Carson (S) 
Inger Wallin (S) 
Michael Rubbestad (SD) 
Bengt Björkman (SD) 
Kristian Leinonen (SD) 
Linnea Bjuhr (SD) 
Robert Kohlström (SD) 
Leif Lindqvist (V) 

Övriga närvarande  

Ersättare Bo Johnson (M) Tjänstgör för Catherine Öhrqvist (M) 
Roger von Walden (M) Tjänstgör för Anna Wiberg (M) 
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Björn Fredriksson (M) Tjänstgör för Tommy Rosenkvist (M) 
Bertil Brifors (M) 
Lisbeth Bolin (C) Tjänstgör för Sara Ahlström (C) 
Gunilla Alm (L) 
Ingvar Nilfjord (L) 
Sabine Noresson (MP) 
Helén Embretsén (KD) 
Arvo Väisänen (KD) 
Kurt Hedman (S) Tjänstgör för Werner Schubert (S) 
Maria Annell (S) 
Hariette Nordström (S) 
Antonio Lopez (S) 
Pirjo Thonfors (SD) 
Linnéa Hellberg (SD) 
Maria Andersson (SD) 
Farid Chibout (Båp) Tjänstgör för Peter Björkman (Båp) 

  
Tjänstemän Per Nordenstam, kommundirektör 

Johan Utter, tf. kanslichef 
Sara Widströmer, nämndsekreterare/administratör  
 

  

Justering  
Justerare Nils-Åke Mårheden (M) och Kurt Hedman (S) 

Tid och plats Torsdagen den 3 mars 2016 

Justerade paragrafer §§ 1-29 
  
Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Johan Utter  

Ordförande 
 

  

Ulf Winberg (M)  

Justerare 
 

 

Nils-Åke Mårheden (M) 

 
 

 

Kurt Hedman (S) 
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§ 1   

Mötets öppnande 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige utser Nils-Åke Mårheden (M) och Kurt Hedman (S) 
till justerare av dagens protokoll. Dag för justering är torsdagen den 3 mars. 

2. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande dagordning, med ändringar 
enligt nedanstående, samt konstaterar att kungörelseförfarandet har skett i 
laga ordning.  

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

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande anmäler följande tillägg till dagordningen: 

Ärende 23: Anmälan av medborgarförslag: Utökning och förbättring av 
parkeringar Granåsen 

Ärende 24: Anmälan av motion: Hjärtstartare till idrottsanläggningar och 
andra offentliga platser i Håbo kommun 

Ärende 25: Anmälan av motion: Försäljning av fastighet i Draget 

Ärende 26: Anmälan av motion: Behov av korttidsboende i Håbo kommun 

Ärende 27: Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om ungdomsgård 

Ärende 28: Enkel fråga till kultur- och livsmiljöutskottets ordförande om 
ungdomsgård 

Ärende 29: Anmälan av motion: Införande av generationsbryggor mellan 
barn och äldre via äldreboenden, föreningar och skolor   

Beslutsgång 
Ordförande Ulf Winberg (M) frågar om kommunfullmäktige godkänner 
uppräknade förändringar i dagordningen och finner att så sker.      

______________ 
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§ 2 Dnr 2015/00369  

Utbetalning av partistöd för 2016 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för 2016 enligt 
följande: 

Socialdemokraterna (S) 290 570 kr 

Moderaterna (M)  201 620 kr 

Sverigedemokraterna (SD) 112 670 kr 

Centerpartiet (C)  77 090 kr 

Miljöpartiet (MP)  59 300 kr 

Liberalerna (L)  59 300 kr 

Bålstapartiet (Båp)  59 300 kr 

Kristdemokraterna (KD) 41 510 kr 

Vänsterpartiet (V)  41 510 kr 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade den 2014-12-15, § 109, att anta regler för 
kommunalt partistöd i Håbo kommun. 

Enligt reglerna erhåller varje parti med representation i kommunfullmäktige 
dels ett grundstöd om 40 % av gällande års inkomstbasbelopp (IBB) och 
dels ett mandatstöd med 30 % av IBB per mandat i kommunfullmäktige per 
år. Kommunfullmäktige har att fattat beslut att utbetalning ska ske i mars 
efter beslut i fullmäktige. IBB för 2016 är 59 300 kr. 

Kommunfullmäktiges beslut om regler bygger på de förändringar i 
kommunallagen som gäller från och med nuvarande mandatperiod. 
Kommunallagen stipulerar att kommunfullmäktige ska fatta ett beslut om 
utbetalning minst en gång per år och att detta inte kan delegeras. Tidigare 
har utbetalningen av partistöd ansetts vara verkställighet av de regler 
fullmäktige fastställt.  

Förslaget beslut preciserar partistödets omfattning i kronor per parti. 
Partierna har att senast den 30 juni 2017 lämna en redovisning av 
partistödets användning under 2016.  
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Samtliga partier ska enligt lagen även inkomma med redovisning av hur 
partistödet för 2015 används. Denna redovisning inlämnas till 
kommunstyrelsens kansli senast 30 juni 2016.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2016-02-08 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-26 
Tjänsteskrivelse 
Regler för kommunalt partistöd i Håbo kommun (medskickas ej)  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Gruppledarna 
Ekonomienheten 
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§ 3 Dnr 2015/00371  

Uppföljning av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut 2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen ”Uppföljning av 
verkställighet av kommunfullmäktiges beslut, Redovisning av status för 
motioner, medborgarförslag och uppdrag” daterad 2015-11-30. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att snarast återkomma 
med en plan för verkställande av de beslut som återrapporterats tre år i följd 
utan att kunna verkställas, alternativt föreslå att uppdragen återtas. 

3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att komplettera 
"uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut" med 
samtliga tidigare uppdrag och utstående ärenden till nästa 
kommunfullmäktige.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen ska årligen redovisa verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut. I 2015 års redovisning återrapporteras 
verkställighetsgraden i tretton beslut, varav tre är att betrakta som 
verkställda. Av resterande tio ärenden kommer hälften sannolikt att 
verkställas under 2016. Ett flertal av de icke verkställda ärendena har även 
återrapporterats tidigare år. Då flera ärenden alltså blivit liggande utan att 
verkställas krävs en plan för hur kommunen ska gå vidare med dessa 
ärenden.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2016-02-08 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-26 
Tjänsteskrivelse 2015-12-01 
Uppföljning 2015-11-30 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christian Nordberg (MP) yrkar på ett tillägg till beslutet i form av en ny 
beslutspunkt med följande lydelse: "Kommunfullmäktige uppdrar till 
kommunstyrelsen att komplettera "uppföljning av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut" med samtliga tidigare uppdrag och utstående 
ärenden till nästa kommunfullmäktige."  

Beslutsgång 
Ordförande Ulf Winberg (M) frågar först om kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag och finner att så sker. 
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Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige också bifaller Christian 
Nordbergs (MP) tilläggsförslag och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommundirektören 
Kommunstyrelsens kansli 
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§ 4 Dnr 2014/00098  

Motion om inrättandet av ett råd för integration, 
motionärer: Håkan Welin (FP), Lisbeth Bolin (C) och 
Fred Rydberg (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Sammanfattning  
I motionen föreslås inrättandet av ett kommunalt integrationsråd bestående 
av representanter för civilsamhällets idéburna organisationer, samt politiker 
och tjänstemän.  

Kommunala råd, i enlighet med kommunallagen, bildas i syfte att skapa 
samverkan med grupper som nyttjar kommunens tjänster. Ledamöterna i 
rådet väljs från föreningar som representerar grupperna i fråga. I ett 
integrationsråd bör således ledamöterna väljas från föreningar som 
representerar olika grupper av invandrare. 

Håbo kommun har fram till 2015 haft ett litet mottagande av flyktingar och 
övriga invandrare. Detta medför att det är svårt att motivera införandet av ett 
integrationsråd utifrån det befolkningsunderlag som finns i kommunen i 
dagsläget. Vidare innebär det att det i kommunen idag inte finns några 
föreningar som kan sägas representera invandrarna. Det finns således inte 
heller en bas från vilken ledamöter till ett eventuellt integrationsråd kan 
väljas.  

Mottagandet av asylsökande ensamkommande barn i kommunen har dock 
ökat under 2015 och flyktingmottagandet som helhet beräknas också 
fortsätta öka under kommande år. En eventuell kommande ökning kan dock 
inte motivera införandet av ett råd i dagsläget, i synnerhet inte då det inte 
finns något sätt att välja ledamöter till rådet i fråga.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2016-02-08 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-26 
Tjänsteskrivelse 
Utredning om behovet av ett kommunalt råd för integration 
Motion 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Håkan Welin (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, då sakfrågan 
planeras att hanteras i annan ordning.  

______________ 
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Beslutet skickas till: 
Motionärerna 
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§ 5 Dnr 2015/00358  

Svar på medborgarförslag: Utökad insyn och 
information inför viktiga beslut, kritik kring Håbo 
kommuns hantering av borgensåtagande 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska anses vara 
besvarat och att det inte föranleder någon åtgärd från kommunens sida.  

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren framför kritik mot 
kommunens borgensåtagande gentemot Bålsta Skidklubb. (beslut KF 2014-
11-10 § 71) Beslutet kommer enligt förslagsställarens egen analys att drabba 
medborgarna negativt eftersom skattepengar kommer att behöva användas 
för att infria borgensåtagandet. Förslagsställaren efterfrågar därför bättre 
insyn för medborgarna och bättre information från kommunen innan sådana 
viktiga ekonomiska beslut fattas. Förslagsställaren menar att fullmäktige 
fattat flera tidigare beslut utan tillräcklig ekonomisk insikt. 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-14 § 99 att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att medborgarförslaget ska anses 
vara besvarat enligt nedanstående yttrande.  

Yttrande 
Kommunen kommer inte att vidta några åtgärder med anledning av det 
inlämnade medborgarförslaget då ärendet ifråga är avslutat.  

Vad gäller ökad insyn inför viktiga beslut så gör kommunen redan så 
mycket som är rimligt. Kommunfullmäktiges sammanträden kungörs på 
kommunens anslagstavla i kommunhuset, i Bålsta Upplands-Bro Bladet, via 
kommunens hemsida samt via sociala medier. Fullständig kallelse med 
samtliga handlingar finns att tillgå i pappersform i kommunhuset vid 
anslagstavlan, vid sammanträdestillfället i sammanträdessalen samt digitalt 
via kommunens hemsida. Dessutom kan medborgaren alltid kontakta 
kommunen direkt i det fall något är oklart. Det finns alltså gott om 
möjligheter för medborgaren att ta reda på vilka ärenden som ska tas upp i 
kommunfullmäktige samt läsa de handlingar som ligger till grund för 
besluten.  

Om medborgaren inte håller med om de förslag till beslut som presenteras i 
handlingarna har medborgaren alla möjligheter att kontakta kommunens 
politiker för att försöka få till en ändring i beslutet. Det är dock viktigt att 
poängtera att medborgaren, i den representativa demokrati som råder i 
Sverige, överlämnar sin beslutanderätt i kommunala frågor till de 
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förtroendevalda politikerna vid de allmänna valen. Är medborgaren inte 
nöjd med dessa representanters agerande kan medborgaren utkräva ansvar 
vid kommande allmänna val genom sin röst. 

Om kommunens beslut anses vara felaktiga så finns dessutom flera 
möjligheter att agera som medborgare efter det att beslut har fattats. 
Medborgare kan överklaga beslut, göra en JO-anmälan eller kontakta den 
kommunala revisionen. Kommunen granskas förutom av medborgarna 
kontinuerligt av media, olika tillsynsmyndigheter samt av kommunens 
interna revision. Revisionen granskar kommunens hela verksamhet årligen 
och vid felaktiga förehavanden kan revisionen begära att ansvarsfrihet inte 
beviljas för enskilda förtroendevalda eller grupper av förtroendevalda 
politiker.  

Kommunens beslut ska självfallet inte strida mot kommunallagen. Det är 
förvaltningens skyldighet att i underlag till beslut meddela politikerna om 
juridiska tveksamheter om/när sådana upptäcks. Om ett beslut faktiskt 
strider mot kommunallagen eller ej avgörs dock ytterst av allmän 
förvaltningsdomstol vid ett eventuellt överklagande.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2016-02-08 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-26 
Tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag 2015-12-04 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
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§ 6 Dnr 2015/00167  

Svar på medborgarförslag: Behov av natthärbärge i 
Håbo kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.  

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag inkom 2015-04-07 där förslagsställaren föreslår att 
kommunen ska undersöka behovet av att tillsammans med 
frivilligorganisationer inrätta ett natthärbärge i Håbo kommun.  

Medborgarförslaget har remitterats via kommunstyrelsen till socialnämnden 
för yttrande. Socialnämnden beslutade 2015-10-28 att i sitt yttrande föreslå 
att medborgarförslaget ska avslås. Detta med anledning av att det i nuläget 
inte finns så många bostadslösa i Håbo kommun att det är aktuellt att öppna 
ett härbärge. Bostadsfrågan är dock ett växande problem och nämnden 
utesluter inte åtgärder i framtiden.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2016-02-08 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-26 
Tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag 2015-04-07 
Socialnämnden 2015-10-28 § 184 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(41) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-02-29  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 7 Dnr 2015/00282  

Avfallsföreskrifter, mindre ändring 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förtydliganden och revideringar i 
avfallsföreskrifterna, att gälla från 1 mars 2016.  

Sammanfattning  
Dokumentet behöver revideras eftersom Miljö- och tekniknämnden och 
Miljö- och teknikförvaltningen har övergått till Kommunstyrelsen och 
Kommunstyrelsens förvaltning samt att Tillståndsnämnden numera 
benämns Bygg- och miljönämnden. 

Matavfallsinsamlingen är helt införd, inaktuell text och tabeller tas bort. 

Förtydligande av text i bilaga 1, Definitioner och ordförklaringar, samt 
bilaga 2, Anvisningar om sortering och överlämnande av avfall har lagts till.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2016-02-08 
Tekniska utskottet 2015-11-10 
Tjänsteskrivelse 
Utdrag ur avfallsföreskrifter – bilaga 1 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Avfallsenheten 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(41) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-02-29  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 8 Dnr 2015/00048  

Avfallsplan 2016-2025 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige antar Avfallsplan 2016-2025 att gälla från 1 mars 
2016.  

Sammanfattning  
Sveriges kommuner har enligt 15 kap, 11§ i Miljöbalken (SFS 1998:808) en 
skyldighet att ta fram renhållningsordning som består av en avfallsplan och 
avfallsföreskrifter. Avfallsplanen är ett viktigt styrdokument som påverkar 
och påverkas av andra kommunala planer och program. Avfallsplanen ska 
enligt Miljöbalken ställas ut i 30 dagar för synpunkter från allmänheten 
innan planen antas av Kommunfullmäktige.  

Avfallshanteringen är en viktig del av samhället och påverkar både 
infrastruktur, människors hälsa samt miljön. Håbo kommun vill skapa 
förutsättningar för en hållbar avfallshantering och arbeta i riktning mot 
visionen: År 2025 har vi alla i Håbo kommun en god kännedom om 
avfallsminimering och avfallshanteringen sker utan miljöpåverkan och 
avfall betraktas som en resurs. 

För att avfallshanteringen ska fungera utan större negativ påverkan på 
miljön och samhället har Håbo kommun tagit fram sex långsiktiga mål:  

1. Förebygga uppkomsten av avfall 

2. Öka återanvändningen  

3. Öka materialåtervinningen 

4. Minska mängden avfall till energiåtervinning  

5. Avfallshanteringen ska vara en naturlig del i den kommunala 
planeringsprocessen 

6. Avfallsverksamheten ska utgå från kundens behov och tillhandahålla god 
service 

Avfallsplanens mål bygger på EU: s avfallshierarki, Håbo kommuns Vision 
2030 och Miljöstrategin. Målen bidrar även till de nationella miljömålen. 
Avfallsplanen riktar sig till alla inom Håbo kommun: medborgare och 
verksamheter som producerar avfall, politiker, tjänstemän samt 
intresseorganisationer.  

Uppföljning och utvärdering av avfallsplanen kommer att ske vart fjärde år. 
Delmålen följs upp årligen och redovisas i årsredovisningen. Genomförande 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(41) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-02-29  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

av avfallsplanen 2016-2025 bedöms medföra ökad utsortering av matavfall, 
förpackningar och returpapper samt ökad materialåtervinning av avfall på 
återvinningscentralen.  

Avfallsplan 2016-2025 ställdes ut under perioden 30/11-31/12 2015. Det har 
inkommit fem yttranden. I bilaga 1, daterad 2016-01-11, redovisas inkomna 
yttranden i datum ordning och efter varje yttrande kommer avfallsenhetens 
svar i löpande text.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2016-02-08 
Tekniska utskottet 2016-01-26 
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-01-12 
Redovisning av yttranden och svar, daterad 2016-01-11  
Inkomna yttranden  
Avfallsplan 2016-2025  
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-01-12 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Avfallsenheten 
Kommunal författningssamling 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(41) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-02-29  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 9 Dnr 2015/00332  

Anmälan av medborgarförslag: Gång/cykelväg efter 
Råbyleden  

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

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 
kommunen anlägger en gång/cykelväg längs med Råbyleden.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens kansli 
Förslagsställaren 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(41) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-02-29  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 10 Dnr 2015/00333  

Anmälan av medborgarförslag: Laddstolpar för elbilar 
till allmänheten  

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

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 
kommunen ska investera i laddstolpar för elbilar.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens kansli 
Förslagsställaren 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(41) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-02-29  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 11 Dnr 2015/00334  

Anmälan av medborgarförslag: Utbyggnad av 
Gransäterskolans idrottshall 

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

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 
kommunen ska bygga ut Gransäterskolans idrottshall.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens kansli 
Förslagsställaren 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(41) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-02-29  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 12 Dnr 2015/00335  

Anmälan av medborgarförslag: Djurskyddskrav i den 
offentliga upphandlingen  

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

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 
kommunen ska tillse att djurskyddskrav uppfylls i den offentliga 
upphandlingen.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens kansli 
Förslagsställaren 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(41) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-02-29  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 13 Dnr 2015/00336  

Anmälan av medborgarförslag: Skylt/informationstavla 
vid järnvägsparken  

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

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 
kommunens ska sätta upp en informationsskylt vid järnvägsparken, liknande 
de som finns efter Stockholmsvägen, Enköpingsvägen och mittemot 
Övergrans kyrka. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens kansli 
Förslagsställaren 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(41) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-02-29  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 14 Dnr 2015/00338  

Anmälan av medborgarförslag: Utvidgad alkohol- och 
drogpolicy  

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

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 
kommunens alkohol- och drogpolicy inte bara ska gälla kommunens 
anställda utan även samtliga personer som kommunen anlitar för olika 
uppdrag.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens kansli 
Förslagsställaren 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(41) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-02-29  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 15 Dnr 2015/00339  

Anmälan av medborgarförslag: Bullerplank vid 
kraftleden 

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

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 
kommunen anlägger ett bullerplank vid Kraftleden.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens kansli 
Förslagsställaren 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(41) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-02-29  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 16 Dnr 2015/00340  

Anmälan av medborgarförslag: 4H-gård när Stall 
Skörby läggs ner 

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

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 
kommunen öppnas en 4H-gård för att fylla upp tomrummet efter Stall 
Skörby.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens kansli 
Förslagsställaren 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(41) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-02-29  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 17 Dnr 2015/00367  

Anmälan av medborgarförslag: Begränsa användandet 
av fyrverkerier till vissa platser och tider 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige avvisar medborgarförslaget med hänvisning till 
kommunens bestämmelse att ett medborgarförslag för att vara giltigt inte får 
vara behandlat i kommunfullmäktige under de senaste två åren.  

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 
kommunen ska begränsa var fyrverkerier får användas samt vilka som får 
använda fyrverkerier.  

Förvaltningen gör bedömningen att medborgarförslaget bör avvisas då ett 
snarlikt medborgarförslag behandlats av fullmäktige 2015-06-15. Enligt 
kommunens bestämmelser får ett medborgarförslag för att vara giltigt inte 
ha behandlats de senaste två åren. Förvaltningen bedömer att de 
frågeställningar som förslagsställaren nu tar upp redan har besvarats i 
tidigare svar.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Kommunfullmäktige 2015-06-15 § 34 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(41) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-02-29  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 18 Dnr 2016/00048  

Anmälan av medborgarförslag: Hundrastgård i 
Skokloster 

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

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 
kommunen ska anlägga en hundrastgård i Skokloster.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens kansli 
Förslagsställaren 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(41) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-02-29  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 19 Dnr 2016/00021  

Val av huvudmän i Sparbanken i Enköping 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att för en period till och med sparbankens 
årsstämma år 2020 utse följande 7 personer till huvudmän i sparbanken i 
Enköping: 

Agneta Hägglund Werner Schubert 

Fredrik Anderstedt Marie Nordberg 

Wello Roo   Bert Stenlund 

Michael Rubbestad 

Sammanfattning  
Sparbanken i Enköping har i skrivelse daterad 2016-01-11 anhållit om att 
kommunfullmäktige ska utse 7 nya huvudmän som representanter för 
insättarna i banken under fyra år, till och med sparbankens årsstämma år 
2020. 

Nuvarande huvudmän utsågs av fullmäktige vid sammanträde 2012-02-27 § 
25. Avgående huvudmän är: 

Owe Fröjd   Bert Stenlund 

Bo Hansson  Agneta Hägglund 

Marie Nordberg Wello Roo 

Werner Schubert   

Valberedningens nominering: 
 
Agneta Hägglund Werner Schubert 

Fredrik Anderstedt Marie Nordberg 

Wello Roo   Bert Stenlund 

Michael Rubbestad 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Sparbanken i Enköping 2016-01-11  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(41) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-02-29  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

__________ 

Beslut skickas till 
Avgående huvudmän 
Valda huvudmän 
Sparbanken i Enköping 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(41) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-02-29  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 20 Dnr 2015/00364  

Fyllnadsval till uppdrag som ersättare i styrelsen för 
Håbo Marknads AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse Harry Lövstav (S) till ny ersättare i 
styrelsen för Håbo Marknads AB i Thomas Lindströms (S) ställe.  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-14 att entlediga Thomas Lindström 
(S) från uppdrag som ersättare i styrelsen för Håbo Marknads AB. Inget 
fyllnadsval förrättades vid det tillfället så platsen är för närvarande vakant. 

Valberedningens nominering  
Harry Lövstav (S) nomineras till ny ersättare i Thomas Lindströms (S) 
ställe.  

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2015-12-14 § 100  

__________ 

Beslut skickas till 
Den valde 
Förtroendemannaregistret 
Löneadministrationen 
Håbo Marknads AB 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33(41) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-02-29  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 21 Dnr 2016/00060  

Entledigande från uppdrag som ordförande i 
socialnämnden samt fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Liselotte Grahn Elg (M) från uppdraget 
som ledamot, tillika ordförande i socialnämnden. 

2. Kommunfullmäktige entledigar Bo Johnson (M) från uppdraget som 
ersättare i socialnämnden. 

3. Kommunfullmäktige utser Bo Johnson (M) till ny ledamot, tillika 
ordförande i socialnämnden. 

4. Kommunfullmäktige utser Jan Sundling (M) till ny ersättare i Bo 
Johnsons (M) ställe.  

Sammanfattning  
Liselotte Grahn Elg (M) har inkommit med en begäran om entledigande från 
uppdraget som ledamot, tillika ordförande, i socialnämnden.  

Valberedningens nominering 
Bo Johnson (M), nu ersättare, nomineras till ledamot tillika ordförande för 
socialnämnden. 

Jan Sundling (M) nomineras till ny ersättare i Bo Johnsons (M) ställe.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse  

__________ 

Beslut skickas till 
Entledigad 
Vald 
Socialnämnden 
Förtroendemannaregistret 
Löneadministrationen 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34(41) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-02-29  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 22 Dnr 2016/00062  

Entledigande från uppdrag som ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden samt fyllnadsval  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Birgit Eriksson (V) från uppdrag som 
ersättare i vård- och omsorgsnämnden. 

2. Kommunfullmäktige utser Leif Lindqvist (V) till ny ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden i Birgit Erikssons (V) ställe.  

Sammanfattning  
Birgit Eriksson (V) har inkommit med begäran om entledigande från 
uppdraget som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. 

Valberedningens nominering 
Valberedningen nominerar Leif Lindqvist (V) till ny ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse  

__________ 

Beslut skickas till: 
Den entledigade 
Den valde  
Vård- och omsorgsnämnden 
Förtroendemannaregister 
Löneadministration 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35(41) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-02-29  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 23 Dnr 2016/00114  

Anmälan av medborgarförslag: Utökning och 
förbättring av parkeringar Granåsen 

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

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 
kommunen ska utöka antalet parkeringsplatser vid Granåsens naturreservat, 
samt rusta upp parkeringsytan med bl.a. belysning.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens kansli 
Förslagsställaren 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36(41) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-02-29  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 24 Dnr 2016/00128  

Anmälan av motion: Hjärtstartare till 
idrottsanläggningar och andra offentliga platser i Håbo 
kommun 

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

Sammanfattning  
En motion har lämnats in av Agneta Hägglund (S) och Werner Schubert (S). 
I korthet föreslår motionärerna att kommunstyrelsens ges i uppdrag att göra 
följande: 

1. Att kartlägga förekomsten av hjärtstartare i Håbo Kommun. 

2. Att Kommunen införskaffar fler hjärtstartare som placeras på strategiska 
platser, gärna i samverkan med näringslivet. 

3. Att till Kommunens samtliga idrottsanläggningar som idag inte har 
snarast införskaffas. 

3. Att information om var hjärtstartare finns går ut till kommunens invånare.  

Beslutsunderlag 
Motion 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens kansli 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37(41) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-02-29  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 25 Dnr 2016/00130  

Anmälan av motion: Försäljning av fastighet i Draget  

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

Sammanfattning  
En motion har lämnats in av Lars-Göran Bromander (S). I korthet föreslår 
motionären att kommunen ska erbjuda Håbo Marknads AB att få köpa en av 
fastigheterna i Draget där bolaget kan bedriva sin verksamhet.  

Beslutsunderlag 
Motion 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens kansli 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38(41) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-02-29  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 26 Dnr 2016/00133  

Anmälan av motion: Behov av korttidsboende i Håbo 
kommun 

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

Sammanfattning  
En motion har lämnats in av Eva Staake (S) och Agneta Hägglund (S). I 
korthet föreslår motionärerna att kommunstyrelsen ska ges i uppdrag att 
snarast påbörja en projektering av ett nytt kortidsboende i Håbo Kommun 
och att i samband med projekteringen undersöka möjligheterna till 
integrering av rehablokaler.  

Beslutsunderlag 
Motion 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens kansli 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39(41) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-02-29  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 27 Dnr 2016/00136  

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om 
ungdomsgård  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Frågan ställs och 
besvaras vid dagens sammanträde.  

Sammanfattning  
Fredrik Anderstedt (S) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande 
Carina Lund (M). I korthet berör frågan huruvida frågan om en ny 
ungdomsgård har varit uppe för diskussion i ungdomsrådet.  

Beslutsunderlag 
Enkel fråga 

______________ 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40(41) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-02-29  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 28 Dnr 2016/00137  

Enkel fråga till kultur- och livsmiljöutskottets 
ordförande om ungdomsgård  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Frågan ställs och 
besvaras vid dagens sammanträde.  

Sammanfattning  
Fredrik Anderstedt (S) ställer en fråga till kultur- och livsmiljöutskottets 
ordförande Håkan Welin (L). I korthet berör frågan hur ungdomarnas åsikter 
vid demokratidagarna har tagits tillvara i processen kring anordnande av en 
ny ungdomsgård.  

Beslutsunderlag 
Enkel fråga 

______________ 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41(41) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-02-29  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

§ 29 Dnr 2016/00166  

Anmälan av motion: Införande av generationsbryggor 
mellan barn och äldre via äldreboenden, föreningar 
och skolor 

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

Sammanfattning  
En motion har lämnats in av Linnea Bjuhr (SD) och Pirjo Thonfors (SD). I 
korthet föreslår motionärerna att kommunen ska utreda möjligheterna att 
införa s.k. generationsbryggor mellan barn och äldre via äldreboenden, 
föreningar och skolor.      

Beslutsunderlag 
Motion 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens kansli 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 


	Tid och plats
	Beslutande
	Övriga närvarande
	Justering
	Underskrifter
	Anslag/Bevis
	Underskrift
	Mötets öppnande
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång

	Utbetalning av partistöd för 2016
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till: Gruppledarna
	Ekonomienheten


	Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 2015
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till: Kommundirektören
	Kommunstyrelsens kansli


	Motion om inrättandet av ett råd för integration, motionärer: Håkan Welin (FP), Lisbeth Bolin (C) och Fred Rydberg (KD)
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutet skickas till: Motionärerna


	Svar på medborgarförslag: Utökad insyn och information inför viktiga beslut, kritik kring Håbo kommuns hantering av borgensåtagande
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Yttrande

	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till: Förslagsställaren


	Svar på medborgarförslag: Behov av natthärbärge i Håbo kommun
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till: Förslagsställaren


	Avfallsföreskrifter, mindre ändring
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till: Avfallsenheten


	Avfallsplan 2016-2025
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till: Avfallsenheten
	Kommunal författningssamling


	Anmälan av medborgarförslag: Gång/cykelväg efter Råbyleden
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till: Kommunstyrelsens kansli
	Förslagsställaren


	Anmälan av medborgarförslag: Laddstolpar för elbilar till allmänheten
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till: Kommunstyrelsens kansli
	Förslagsställaren


	Anmälan av medborgarförslag: Utbyggnad av Gransäterskolans idrottshall
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till: Kommunstyrelsens kansli
	Förslagsställaren


	Anmälan av medborgarförslag: Djurskyddskrav i den offentliga upphandlingen
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till: Kommunstyrelsens kansli
	Förslagsställaren


	Anmälan av medborgarförslag: Skylt/informationstavla vid järnvägsparken
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till: Kommunstyrelsens kansli
	Förslagsställaren


	Anmälan av medborgarförslag: Utvidgad alkohol- och drogpolicy
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till: Kommunstyrelsens kansli
	Förslagsställaren


	Anmälan av medborgarförslag: Bullerplank vid kraftleden
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till: Kommunstyrelsens kansli
	Förslagsställaren


	Anmälan av medborgarförslag: 4H-gård när Stall Skörby läggs ner
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till: Kommunstyrelsens kansli
	Förslagsställaren


	Anmälan av medborgarförslag: Begränsa användandet av fyrverkerier till vissa platser och tider
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till: Förslagsställaren


	Anmälan av medborgarförslag: Hundrastgård i Skokloster
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till: Kommunstyrelsens kansli
	Förslagsställaren


	Val av huvudmän i Sparbanken i Enköping
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Valberedningens nominering:

	Beslutsunderlag
	Beslut skickas till


	Fyllnadsval till uppdrag som ersättare i styrelsen för Håbo Marknads AB
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslut skickas till


	Entledigande från uppdrag som ordförande i socialnämnden samt fyllnadsval
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Valberedningens nominering

	Beslutsunderlag
	Beslut skickas till


	Entledigande från uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden samt fyllnadsval
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Valberedningens nominering

	Beslutsunderlag
	Beslut skickas till:


	Anmälan av medborgarförslag: Utökning och förbättring av parkeringar Granåsen
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till: Kommunstyrelsens kansli
	Förslagsställaren


	Anmälan av motion: Hjärtstartare till idrottsanläggningar och andra offentliga platser i Håbo kommun
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till: Kommunstyrelsens kansli


	Anmälan av motion: Försäljning av fastighet i Draget
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till: Kommunstyrelsens kansli


	Anmälan av motion: Behov av korttidsboende i Håbo kommun
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till: Kommunstyrelsens kansli


	Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om ungdomsgård
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Enkel fråga till kultur- och livsmiljöutskottets ordförande om ungdomsgård
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Anmälan av motion: Införande av generationsbryggor mellan barn och äldre via äldreboenden, föreningar och skolor
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till: Kommunstyrelsens kansli



