
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2020-02-24  

Kommunfullmäktige  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

Tid och plats Kl. 19:00 måndagen den 24 februari 2020, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Björn Erling (M), Ordförande 

Christoffer Bonde (M), 1:e vice ordförande 

Liselotte Grahn Elg (M) 

Per-Arne Öhman (M) 

Carl-Johan Torstenson (M) 

Nils-Åke Mårheden (M) 

Bo Johnson (M) 

Björn Hedö (M) 

Johan Jakobsson (C) 

Helene Zeland Bodin (C) 

Gunilla Alm (L) 

Kjell Dufvenberg (L) 

Fred Rydberg (KD) 

Agneta Hägglund (S) 

Werner Schubert (S) 

Helene Cranser (S) 

Fredrik Anderstedt (S) 

Lars-Göran Bromander (S) 

Inger Wallin (S) 

Sven Erkert (S) 

Eva Staake (S) 

Maria Annell (S) 

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) 

Robin Jande (V) 

Marie Nordberg (MP) 

Ann-Sofi Borg (SD) 

Thomas Moore (SD) 

Erik Nylén (SD) 

Carol Lundahl Moore (SD) 

Zinaida Belonoshko (SD) 

Tiina Fransson (SD) 

Owe Fröjd (Båp) 

Sjunne Green (Båp) 

Peter Björkman (Båp) 

Övriga närvarande  

Ersättare Roger von Walden (M), tjänstgör för Ulf Winberg (M) 

Peter Kilger (M), tjänstgör för Tommy Rosenkvist (M) 

Susanna Kraftelid (M) 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(60) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-02-24  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Lisbeth Bolin (C), tjänstgör för Per Widén (C) 

Helén Embretsén (KD) 

Pyry Niemi (S), tjänstgör för Begonia Randhav (S) 

Anna Larsson (S), tjänstgör för Sven-Olov Dväring (S) 

Shiva Samadi (S) 

Jonny Ekblom (S) 

Carolina Cranser (S) 

Christian Nordberg (MP) 

Linnéa Leinonen (SD), tjänstgör för Michael Rubbestad (SD) 

Kristian Leinonen (SD), tjänstgör för Anders Ekelöf (SD) 

Bo Nyman (SD) 

  

Tjänstemän Sara Widströmer, kommunsekreterare  
 

  

Justering  

Justerare Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Per-Arne Öhman (M) 

Tid och plats Torsdagen den 27 februari 2020, kommunhuset, Bålsta 

Justerade paragrafer §§ 1-35 

  

Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Sara Widströmer  

Ordförande 
 

  

Björn Erling  

Justerare 
 

 

Charlotta Bjälkebring Carlsson 

 
 

 

Per-Arne Öhman 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2020-02-24  

Kommunfullmäktige  

 

 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2020-02-24 

Datum för 
anslags uppsättande 2020-02-28 

Datum för 
anslags nedtagande 2020-03-21 

Förvaringsplats 
för protokollet Kommunhuset, Håbo kommun 

  

Underskrift 
  

 Sara Widströmer  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2020-02-24  

Kommunfullmäktige  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

Innehållsförteckning 

§ 1 Dnr 2019/00457 
Mötets öppnande ....................................................................................................... 7 

§ 2 Dnr 2019/00459 
Anmälan av medborgarförslag: belysa skylt vid motorvägen ..................................... 8 

§ 3 Dnr 2019/00461 
Anmälan av medborgarförslag: Fyverkeriförbud ....................................................... 9 

§ 4 Dnr 2020/00055 
Anmälan av medborgarförslag - Parkeringshus på scouttomten ............................... 10 

§ 5 Dnr 2020/00056 
Anmälan av medborgarförslag: Öppna en trafikplats för Krägga på E18 .................. 11 

§ 6 Dnr 2020/00003 
Anmälan av medborgarförslag: Effektbelysning under järnvägsbro, 

Enköpingsvägen ...................................................................................................... 12 

§ 7 Dnr 2020/00042 

Anmälan av medborgarförslag: Övergångsställe vid "scoutparkeringen" ................. 13 

§ 8 Dnr 2019/00157 

Motion: Trygga skolvägar ....................................................................................... 14 

§ 9 Dnr 2019/00341 

Motion: Trygghetsfilter ........................................................................................... 16 

§ 10 Dnr 2019/00433 

Motion, Extraval ..................................................................................................... 18 

§ 11 Dnr 2018/00962 

Motion: Regelverk för arkitektoniskt formspråk ...................................................... 19 

§ 12 Dnr 2018/00475 

Motion: Gästhamn, camping och ställplats för husbilar ............................................ 21 

§ 13 Dnr 2018/00963 

Motion: Åtgärda Aronsborgs båtplats ...................................................................... 22 

§ 14 Dnr 2019/00093 

Motion: Kolonilotter och områden ........................................................................... 24 

§ 15 Dnr 2019/00094 

Motion: Etablera isbana för friåkning utomhus ........................................................ 26 

§ 16 Dnr 2018/00975 

Medborgarförslag: Isbanor ...................................................................................... 27 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(60) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-02-24  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 17 Dnr 2019/00276 

Medborgarförslag: Mobil containertankning för motorbåtar..................................... 29 

§ 18 Dnr 2019/00192 

Medborgarförslag: Utomhusbad för alla åldrar i kommunen .................................... 31 

§ 19 Dnr 2017/00644 

Medborgarförslag: Gång- och cykelväg mellan Björkbackavägen och 

Fläsanvägen ............................................................................................................ 33 

§ 20 Dnr 2019/00320 
Revidering av reglemente för kultur-och fritidsnämnden ......................................... 35 

§ 21 Dnr 2019/00319 
Revidering av reglemente för kommunstyrelsen ...................................................... 36 

§ 22 Dnr 2019/00324 
Konsekvensanalys Håbo Marknad AB ..................................................................... 40 

§ 23 Dnr 2019/00413 
Uppdrag avseende redovisning av partistöd ............................................................. 43 

§ 24 Dnr 2019/00411 
Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2020 ...................................................... 46 

§ 25 Dnr 2019/00441 
Hemställan om utökad budget för ny gruppbostad ................................................... 48 

§ 26 Dnr 2019/00399 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 

kvartal 3 2019 ......................................................................................................... 50 

§ 27 Dnr 2020/00014 

Val av huvudmän i Sparbanken i Enköping ............................................................. 51 

§ 28 Dnr 2020/00038 

Val till regionalt samråd för hälsa vård och omsorg på grund av ny 

sammansättning ....................................................................................................... 53 

§ 29 Dnr 2020/00067 
Entledigande från uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden 

samt fyllnadsval ...................................................................................................... 54 

§ 30 Dnr 2020/00049 

Interpellation till kommunalrådet om arbetsgivaransvar med anledning av 

artikel i Bålsta Direkt .............................................................................................. 55 

§ 31 Dnr 2020/00081 
Motion - Spa-anläggning för våra äldre ................................................................... 56 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(60) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-02-24  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 32 Dnr 2020/00079 

Entledigande från uppdrag i kommunfullmäktiges valberedning samt 

fyllnadsval ............................................................................................................... 57 

§ 33 Dnr 2020/00082 
Entledigande från uppdrag som ordförande i Håbo Marknads AB samt 

fyllnadsval ............................................................................................................... 58 

§ 34 Dnr 2020/00084 

Entledigande från uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden 

samt fyllnadsval ...................................................................................................... 59 

§ 35 Dnr 2020/00085 
Interpellation till valberedningens ordförande angående fullmäktiges 

sammanträde 2019-12-09 ........................................................................................ 60 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(60) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-02-24  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 1 Dnr 2019/00457  

Mötets öppnande  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser Per-Arne Öhman (M) och Charlotta 

Bjälkebring Carlsson (V) till justerare av dagens protokoll.  

2. 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 med följande 

tillägg:  

- Anmälan av motion - Spa-anläggning för våra äldre 

- Entledigande från uppdrag i kommunfullmäktiges valberedning samt 

fyllnadsval 

- Entledigande från uppdrag som ordförande i Håbo Marknads AB samt 

fyllnadsval 

- Entledigande från uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden 

samt fyllnadsval  

- Interpellation till valberedningens ordförande angående fullmäktiges 

sammanträde 2019-12-09 

______________ 
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§ 2 Dnr 2019/00459  

Anmälan av medborgarförslag: belysa skylt vid 
motorvägen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning och beslut.   

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att belysa 

skylten vid motorvägsavfarten till Bålsta.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag   

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige beslutar att 

överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut och finner 

att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 

Uppdragslista 

Hemsida 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(60) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-02-24  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 3 Dnr 2019/00461  

Anmälan av medborgarförslag: Fyverkeriförbud 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning.   

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 

kommunen ska införa förbud mot fyrverkerier samt ett kommunalt 

evenemang för nyårsfyrverkeri.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag   

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige beslutar att 

överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 

Uppdragslista 

Hemsida 
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§ 4 Dnr 2020/00055  

Anmälan av medborgarförslag - Parkeringshus på 
scouttomten 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning.   

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att ett 

parkeringshus ska upprättas på ”scouttomten”.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag   

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige beslutar att 

överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 

Uppdragslista 

Hemsida 
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§ 5 Dnr 2020/00056  

Anmälan av medborgarförslag: Öppna en trafikplats 
för Krägga på E18 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning.   

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att en 

trafikplats ska öppnas för Krägga på E18.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag   

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige beslutar att 

överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 

Uppdragslista 

Hemsida 
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§ 6 Dnr 2020/00003  

Anmälan av medborgarförslag: Effektbelysning under 
järnvägsbro, Enköpingsvägen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 

tekniska nämnden för beredning och beslut.   

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 

effektbelysning ska uppföras under järnvägsbron.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag   

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige beslutar att 

överlämna ärendet till tekniska nämnden för beredning och beslut och finner 

att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 

Uppdragslista 

Hemsida 
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§ 7 Dnr 2020/00042  

Anmälan av medborgarförslag: Övergångsställe vid 
"scoutparkeringen" 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 

tekniska nämnden för beredning och beslut.   

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår ett 

övergångsställe vid ”scoutparkeringen” på väg mot järnvägsstationen.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag   

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige beslutar att 

överlämna ärendet till tekniska nämnden för beredning och beslut och finner 

att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska nämnden 

Uppdragslista 

Hemsida 
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§ 8 Dnr 2019/00157  

Motion: Trygga skolvägar 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till barn- 

och utbildningsnämndens bedömning.  

Sammanfattning  

Anders Ekelöf (SD), Zinaida Belonoshko (SD) och Thomas Moore (SD) har 

inkommit med en motion om trygga skolvägar. Förslaget är att kommunen 

på försök ska införa skolpoliser vid vägpassager som upplevs otrygga. 

Skolpoliser är vanligen elever från årskurs sex som placeras vid 

övergångsställen för att bidra till säker passage över vägen 

Barn- och utbildningsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över 

motionen och föreslår att den ska avslås. Nämnden anför bland annat att 

barn- och utbildningsförvaltningen samarbetar med gatu- och 

parkavdelningen för att säkra kommunens skolvägar. Skolvägarna ses över 

årligen inför skolplaceringarna för att säkerställa att de är säkra.  

Därutöver bedömer nämnden att barn i tolvårsåldern inte ska ta ansvar för 

andra barns säkerhet i trafiken samt att det finns risker att barn inte lyssnar 

på skolpoliserna utan ändå kliver ut i vägen. Vidare bedömer nämnden att 

barn är mer känsliga för avgaser och buller än vuxna och därför lämpligen 

inte ska utsättas för mer av detta än nödvändigt.  

Kommunstyrelsens förvaltning hade inget ytterligare att tillföra i ärendet 

utan motionen föreslogs avslås med hänvisning till barn- och 

utbildningsnämndens bedömning. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts 

sammanträde 2019-11-11 beslutade arbetsutskottet att återremittera ärendet 

för inhämtande av yttrande från ungdomsrådet. Ungdomsrådet har nu yttrat 

sig över motionen och föreslår, i likhet med barn- och utbildningsnämnden 

att den ska avslås.  

Beslutsunderlag 

KS 2020-02-10 § 21 

KSAU 2020-01-27 § 19 

Tjänsteskrivelse  

Motion 2019-04-01 

Barn- och utbildningsnämndens yttrande 

Protokollsutdrag, KSAU 2019-11-11 § 213 

Protokoll från ungdomsrådet 2019-11-19 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(60) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-02-24  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige avslår 

motionen i enlighet med kommunstyrelsens förslag och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Motionärerna, för kännedom 

Barn- och utbildningsnämnden, för kännedom 

Hemsida 
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§ 9 Dnr 2019/00341  

Motion: Trygghetsfilter  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till 

förvaltningens bedömning.  

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion med förslag om att 

införa ett trygghetsfilter för att minska tillgången till olämpligt material i 

skolelevers datorer och plattor, även när de surfar utanför kommunens 

nätverk. Därför föreslås att kommunen ska utreda olika alternativ för 

införandet av ett så kallat trygghetsfilter och implementera det bäst lämpade 

alternativet förutsatt att det ryms inom ram samt i annat fall beakta det i 

kommande budget.  

Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att kommunens IT-avdelning 

kontinuerligt arbetar tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen 

för att motverka skolelevers tillgång till porr och annat olämpligt material.  

På varje enhet finns redan nu filter som hindrar besök på sidor som 

exempelvis porrsajter och sidor med vapen och annat olämpligt innehåll. 

Dessa filter riktar in sig på sidor som redan är kända som porrsajter eller 

liknande.  

När barn- och utbildningsförvaltningen upptäcker att elever hittat nya vägar 

för att komma åt olämpligt material förs en dialog med IT-avdelningen för 

att försöka hindra detta. Ett filter har nyligen införts av just denna 

anledning. Det filtret minskar möjligheterna att nå olämpligt material genom 

att exempelvis använda sig av Googles bildsök. Detta filter finns för enheter 

som ansluts till kommunens nätverk.  

Arbetet med dessa frågor, ofta innebär en balansgång mellan att strypa 

tillgång till olämpligt material och att riskera att begränsa skolorna i deras 

användning av datorer och plattor. Exempelvis kan det finnas anledning att 

ta med läsplattor ut på utflykter och liknande, vilket innebär att plattorna 

kan behöva kunna användas utanför kommunens nätverk. 

Det finns ett kontinuerligt pågående samarbete mellan kommunstyrelsens 

förvaltnings IT-avdelning och barn- och utbildningsförvaltningen i syfte att 

motverka att eleverna får tillgång till olämpligt material. Det går dock 

givetvis alltid att bli bättre och hitta nya vägar i detta arbete. Därför 

bedömer förvaltningen att man ytterligare kan utreda hur man än mer 

begränsa tillgången på olämpligt material i skoldatorer och plattor i enlighet 

med motionens intentioner. Detta utan att för den skull begränsa 

möjligheten för skolorna att använda plattorna i undervisningen. 
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Förvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige bifaller motionen med 

hänvisning till ovan redovisad bedömning och att kommunstyrelsen därmed 

får att utreda möjliga lösningar för ytterligare trygghetsfilter.  

Beslutsunderlag 

KS 2020-02-10 § 22 

KSAU 2020-01-27 § 20 

Tjänsteskrivelse 

Motion 2019-09-28 

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 

motionen i enlighet med kommunstyrelsens förslag och finner att så sker.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Motionären, för kännedom 

Barn- och utbildningsförvaltningen, för kännedom 

IT-avdelningen, för verkställighet 

Hemsida 

Uppdragslista 
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§ 10 Dnr 2019/00433  

Motion, Extraval 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde 

med hänvisning till kommunallagen 5 kap 50 §.  

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 

Ordförande Björn Erling (M) föreslår att ärendet ska bordläggas till 

nästkommande sammanträde med hänvisning till kommunallagens regler 

om detta (KL 5:50) 

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till motionen.   

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bordlägger 

ärendet i enlighet med kommunallagens regler för detta och finner att så 

sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige  
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§ 11 Dnr 2018/00962  

Motion: Regelverk för arkitektoniskt formspråk 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till 

förvaltningens bedömning.  

2. Kommunfullmäktige uppdrar till bygg- och miljönämnden samt 

kommunstyrelsen att genomföra en förstudie för en sammanhållen 

arkitekturpolitik.  

Sammanfattning  

Michael Rubbestad (SD) har inkommit med en motion med förslag på att 

kommunen ska ta fram ett regelverk för arkitektoniskt formspråk. 

Regelverket är tänkt som ett komplement till översiktsplanen. I motionen 

finns skrivningar om att ett sådant regelverk bl a fastställer antal våningar, 

avstånd mellan byggnader och material. Ett antaget regelverk för 

kommunens arkitektoniska formspråk ger tydliga förhållningsregler för bl a 

intressenter och byggherrar, menar motionären vidare.  

Från kommunarkitekten framhålls att byggnaders utseende har stor 

betydelse för människors upplevelse av stadslandskapet. Kommunen har ett 

stort ansvar för hur småstadens landskap med byggnader, anläggningar och 

öppna ytor som gator, parker och torg formas, samspelar och fungerar över 

tid.  

Den nuvarande situationen, som innebär att Bålstas mest centrala delar står 

inför stora och genomgripande förändringar, kräver att det finns intresse, 

engagemang och politisk förankring av hur den nya småstaden ska formas. I 

detta läge skulle det kunna vara värdefullt med någon typ av 

policydokument. I flera större kommuner har man tagit fram en 

arkitekturpolicy. Detta kunde även vara något för Håbo kommun.  

Det i motionen föreslagna regelverket för arkitektoniskt formspråk är dock 

för detaljstyrande och därmed inte förenligt med Plan- och bygglagen 

(2010:900), i vilken det inte är tillåtet att ställa upp egna och bindande 

detaljkrav på bebyggelsens utformning eller energiförbrukning. Mot 

bakgrund av detta föreslår förvaltningen att motionens förslag avslås men 

att ett uppdrag ges till kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden att 

genomföra en förstudie för en sammanhållen arkitekturpolitik.  

Beslutsunderlag 

KS 2020-02-10 § 25 

KSAU 2020-01-27 § 22 

Tjänsteskrivelse 
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Motion 2018-12-07 

Underlag från kommunarkitekten 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut, punkt 1 och avslag till kommunstyrelsens förslag till 

beslut, punkt 2. Vidare yrkar Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) att en 

förstudie om enprocentregeln för konstnärlig gestaltning av offentliga 

miljöer ska genomföras i Håbo kommun.  

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut eller Charlotta Bjälkebring Carlssons 

(V) förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut.   

Reservation 

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) och Robin Jande (V) reserverar sig mot 

beslutet.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen (Plan- och exploateringsavdelningen), för verkställighet 

Bygg- och miljönämnden, för verkställighet 

Hemsida 

Uppdragslista 

Motionären, för kännedom 

 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(60) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-02-24  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 12 Dnr 2018/00475  

Motion: Gästhamn, camping och ställplats för husbilar 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller delvis motionens förslag med hänvisning till 

förvaltningens genomgång som visar att förslagen om utredningar redan är 

förverkligade eller kommer att realiseras i närtid.  

Sammanfattning  

Owe Fröjd (Båp) har inkommit med en motion med fyra förslag om 

gästhamn, camping och ställplats för husbilar. I motionen efterlyser 

motionären dels att kommunen aktivt ska verka för en etablering av 

gästhamn och campingplats i anslutning till Aronsborgsområdet, dels att 

man utreder: 1) hur tillgängligheten till våra stränder kan förbättras, 2) hur 

det rörliga friluftslivet kan förbättras runt våra bevarade grusåsar, 3) hur 

befintliga grustäkter efter avslutad grusbrytning kan bli områden för annat 

än industriområden.  

Plan- och exploateringsavdelningens genomgång av dessa punkter visar att 

motionens förslag redan har beaktats eller kommer att utredas i närtid.  

Beslutsunderlag 

KS 2020-02-10 § 26 

KSAU 2020-01-27 § 23 

Tjänsteskrivelse 

Motion 2018-06-06 

Underlag från plan- och exploateringsavdelningen 

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 

motionen delvis i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen 

Motionären, för kännedom 

Hemsida 

Uppdragslista 
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§ 13 Dnr 2018/00963  

Motion: Åtgärda Aronsborgs båtplats 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller delvis motionens förslag med hänvisning till 

plan- och exploateringsavdelningens bedömning att motionens förslag 

kommer att lyftas och utredas i det kommande detaljplanearbetet.  

Sammanfattning  

Erik Nylén och Robert Kohlström (SD) har inkommit med en motion med 

fem förslag till åtgärder för Aronsborgs båtplats. Motionärerna vill att Håbo 

kommun ges i uppdrag att 

 nuvarande brygga på lämpligt vis restaureras eller byts ut 

 utreda möjligheten att i samband med åtgärdandet av bryggan 

ersätta alternativt komplettera denna med en brygga av större modell 

för angörandet av ett ökat antal båtar 

 antalet allmänna toaletter utökas 

 antalet sopkärl i området utökas 

 nuvarande gångväg till Aronsborgsrondellen förlängs fram till 

Aronsborgs båtplats 

Syftet med dessa åtgärder är att Aronsborgs båtplats med närområden 

återigen ska kunna nyttjas fullt ut av allmänhet och närboende.  

Under beredningen har synpunkter inhämtats från plan- och 

exploateringsavdelningen. Avdelningen menar att motionens förslag är bra 

och ligger i linje med förslaget till översiktsplan för Håbo kommun. Man 

menar dock att vissa delar i förslaget kräver en detaljplaneändring för att 

kunna genomföras. 

I september 2019 beslutade kommunstyrelsen om att inleda ett 

detaljplanearbete över området runt Aronsborgsviken och Aronsborgs 

konferensanläggning. Även för Bista verksamhetsområde pågår arbete med 

planprogram. Plan- och exploateringsavdelningen menar mot bakgrund av 

detta att det vore olämpligt med större förändringar i området innan 

detaljplanen är klar. I planarbetet kommer motionens förslag att utredas och 

önskemålen vidarebefordras till planarkitekten. Mot bakgrund av 

ovanstående föreslås alltså att motionen avslås.  
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Beslutsunderlag 

KS 2020-02-10 § 27 

KSAU 2020-01-27 § 24 

Tjänsteskrivelse 

Motion 2018-12-07 

Underlag från plan- och exploateringsavdelningen 

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 

motionen delvis i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen 

Motionärerna, för kännedom 

Hemsida 

Uppdragslista 
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§ 14 Dnr 2019/00093  

Motion: Kolonilotter och områden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen genom att besluta att uppföra ett 

område för kolonilotter med mindre stuga på lotterna samt att uppdra till 

kommunstyrelsen att vidare utreda alternativa platser för sådana 

kolonilotter.  

Sammanfattning  

Ann-Sofi Borg (SD) har inkommit med en motion på temat kolonilotter och 

områden. Motionens förslag är att ett område för etablerande av kolonilotter 

inkluderas i den pågående planeringen av Gröna Dalen. Motionären menar 

att inte minst för människor som bor i lägenhet kan en kolonilott fylla ett 

behov av att kunna ha sin egen ”lilla täppa” med t ex en mindre stuga. 

Kolonilotter kan tänkas främja såväl en ökad social samvaro som minskad 

ensamhet och förbättrad hälsa.  

Av inhämtade synpunkter från plan- och exploateringsavdelningen framgår 

att kolonilotter idag finns på kommunens mark och att denna arrenderas av 

Gröndalens odlarförening. Kolonilotterna finns kvar i planprogrammet och 

den kommande markanvändningen för det aktuella området och om det är 

lämpligt med en utökning av koloniområdet kommer att utredas. Frågan om 

kolonistugor i området är mer komplex men kommer också att beaktas i den 

utredning som ska ske framöver.  

Kommunstyrelsens förvaltning anser mot bakgrund av detta att motionen 

ska anses besvarad med hänvisning till att förslaget till stor del kan anses 

uppfyllt.  

Beslutsunderlag 

KS 2020-02-10 § 28 

KSAU 2020-01-27 § 25 

Tjänsteskrivelse 

Motion 2019-01-23 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ann-Sofi Borg (SD) yrkar bifall till motionen samt meddelar att motionens 

avsikt är kolonilotter med mindre stuga uppsatt på lotterna. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till motionen.  
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Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 

motionen i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att 

så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen, för verkställighet 

Tekniska nämnden, för kännedom 

Motionären, för kännedom 

Hemsida 

Uppdragslista 
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§ 15 Dnr 2019/00094  

Motion: Etablera isbana för friåkning utomhus 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till 

Kultur- och fritidsnämndens bedömning. 

2. Kommunfullmäktige ger Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för etablerandet av en isbana enligt motionens förslag.  

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion om att etablera isbana 

för friåkning utomhus. Motionen har remitterats till kultur- och 

fritidsnämnden för yttrande. Kultur- och fritidsnämnden anser att motionen 

ska bifallas då möjligheterna till skridskoåkning idag är begränsade. Kultur- 

och fritidsförvaltningen ser Gröna Stråkets planerade aktivitetspark som en 

naturlig plats för en isbana. Kommunstyrelsens förvaltning har inget 

ytterligare att yttra i ärendet och föreslår, med hänvisning till kultur- och 

fritidsnämndens bedömning, att motionen ska bifallas.  

Beslutsunderlag 

KS 2020-02-10 § 

KSAU 2020-01-27 § 26 

Tjänsteskrivelse 

Motion 2019-01-02 

KFN protokollsutdrag 2019-06-04, § 52 

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kultur- och fritidsnämnden 

Motionären, för kännedom 

Hemsida 

Uppdragslista 
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§ 16 Dnr 2018/00975  

Medborgarförslag: Isbanor 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat med 

hänvisning till beslut avseende motion 2019/00094 angående isbanor.  

Sammanfattning  

En medborgare i Håbo kommun har inkommit med ett medborgarförslag om 

att kommunen ska uppföra isbanor ute under vintersäsong för spontan lek, 

aktivitet och rörelse. Isbanorna bör uppföras nära skolor och förskolor så att 

banorna även kan nyttjas av dessa verksamheter.  

Medborgarförslaget säger inget om var dessa isbanor bör uppföras eller hur 

många det skulle kunna röra sig om. Det framgår dock att förslagsställaren 

tänkt sig flera eftersom formuleringen är ”..isbanor…”.  

Självklart är det lovvärt att det i kommunen finns bra rekreationsmöjligheter 

vintertid och konstfrusna isbanor kan absolut vara en sådan möjlighet. Dock 

måste man inse att redan en konstfrusen isbana innebär ansenliga 

investeringskostnader och tillkommande driftskostnader. I ett kärvt 

ekonomiskt läge kommer det kanske finnas andra angelägna investeringar 

som behöver prioriteras. 

Förvaltningen vill här påpeka att det väckts en motion i ett närliggande 

ärende: Etablera isbana för friåkning utomhus (KS 2019/00094). I motionen 

föreslås att berörd förvaltning får i uppdrag att se över en lämplig plats för 

etablerande av utomhusbana för friåkning i Bålsta. Det föreslås också att 

berörd förvaltning ska titta på olika modeller och varianter samt utreda om 

det överhuvud är ekonomiskt genomförbart. Kommunstyrelsens förvaltning 

har här valt att föreslå fullmäktige att bifalla denna motion (remitterat till 

Kultur och fritidsnämnden för yttrande).  

Med hänvisning till ovanstående vill kommunstyrelsens förvaltning föreslå 

fullmäktige att avslå medborgarförslagets förslag.  

Beslutsunderlag 

KS 2020-02-10 § 30 

KSAU 2020-01-27 § 27 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag: Isbanor 

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.  
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______________ 

Beslutet skickas till: 

Förslagsställaren, för kännedom (bifoga även beslut KF 2020-02-24 § 15) 

Kultur- och fritidsnämnden, för kännedom 

Hemsida 

Uppdragslista 
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§ 17 Dnr 2019/00276  

Medborgarförslag: Mobil containertankning för 
motorbåtar. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att man 

låter uppföra någon form av mobil containertankning för motorbåtar. 

Förslagsställaren menar att behovet finns då det i kommunen finns många 

båtklubbar. Närmaste tankställe i dag är Solna eller Stallarholmen. Den 

diesel som säljs i bensinmackar är inte lämplig för marint bruk.  

Under beredningen av ärendet har synpunkter inhämtats från plan- och 

exploateringsavdelningen. Man ställer sig positiv till att verka för etablering 

av en tankstation för båtar i Bålsta. Detta är i linje med visionen Vårt Håbo 

2030 där det talas om kommunen som en mälarkommun med närheten till 

vatten som en av de kvaliteter som ska vara framträdande för 

kommuninvånarna. Som ett led i detta bör kommunen verka för ett aktivt 

båtliv.  

Plan- och exploateringsavdelningen trycker också på de viktiga 

miljöaspekter som förslagets genomförande aktualiserar. Mälaren är en 

känslig marin miljö där kommunen huvudsakligen hämtar dricksvatten till 

bland annat Bålsta tätort. Ett utsläpp av drivmedel i området skulle därför 

naturligtvis bli mycket problematiskt. Det är också viktigt att beakta de 

transporter av drivmedel som med stor sannolikhet måste gå genom Bålstas 

bostadsområden.  

Sammantaget innebär detta att frågan måste utredas mycket noggrant innan 

en placering kan bestämmas. I Bålstas närområde finns tre båtklubbar på 

kommunal mark och i förslag till översiktsplan för Håbo kommun finns två 

platser utmärkta som möjliga gästhamnar. Inom ett par av dessa områden 

pågår eller planeras detaljplaneändringar. Kommunstyrelsen föreslås föra in 

detta som ett uppdrag i detaljplanearbetet för något av dessa områden. Här 

bör man också undersöka om det finns en privat aktör som är intresserad av 

att etablera sig i Bålsta.  

Förvaltningen har inget ytterligare att tillägga utan anser att 

medborgarförslaget ska bifallas genom att kommunstyrelsen ger i uppdrag 

att i detaljplanearbetet för nämnda områden undersöka förutsättningarna för 

etablering av en marin tankstation.  
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Beslutsunderlag 

KS 2020-02-10 § 31 

KSAU 2020-01-27 § 28 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag 2019-07-20 

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen, för verkställighet 

Förslagsställaren, för kännedom 

Hemsida 

Uppdragslista 
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§ 18 Dnr 2019/00192  

Medborgarförslag: Utomhusbad för alla åldrar i 
kommunen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 

kommunen uppför två utomhusbad mellan centrum och Väppeby äng. En 

mindre och en större pool föreslås med bänkar, gröna ytor och en mindre 

kiosk. Utomhusbaden skulle också kunna ge sommarjobb till fler ungdomar. 

I beredningen har yttrande inhämtats från kultur- och fritidsförvaltningen 

samt från lokalförsörjningsansvarig. Här konstateras att man är i färd med 

att planera för utökade satsningar på nya anläggningar för fotboll, en ny 

simhall samt en multiarena. Detta görs för att komma tillrätta med ett 

lokalunderskott av den här typen av anläggningar. Det finns i nuläget inga 

planer på utomhusbad medan planering för ny simhall däremot kommit 

igång, bl.a. har en förstudie tagits fram.  

Då det knappast är troligt att man kommer att planera för nya utomhusbad 

parallellt med att planeringen för ny simhall fortskrider, anser förvaltningen 

att medborgarförslagets förslag ska avslås. 

Vid arbetsutskottets sammanträde beslutade arbetsutskottet istället att 

föreslå att medborgarförslaget ska bifallas.  

Beslutsunderlag 

KS 2020-02-10 § 32 

KSAU 2020-01-27 § 29 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag 2019-04-26 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

(bifall till medborgarförslaget).  

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar avslag till kommunstyrelsens 

förslag till beslut (avslag till medborgarförslaget) 

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

till medborgarförslaget).  
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Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller eller 

avslår medborgarförslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kultur- och fritidsnämnden och plan- och exploateringsavdelningen, för 

verkställighet 

Lokalförsörjningschef, för kännedom 

Hemsida 

Uppdragslista 
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§ 19 Dnr 2017/00644  

Medborgarförslag: Gång- och cykelväg mellan 
Björkbackavägen och Fläsanvägen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslagets förslag om en gång- 

och cykelväg mellan Björkbackavägen och Fläsanvägen.  

2. Kommunfullmäktige konstaterar att beslut inte kunnat fattas inom ett år 

från det att medborgarförslaget väcktes.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att en 

gång- och cykelväg mellan Björkbackavägen och Fläsanvägen ska byggas. 

Denna skulle bl.a. skapa en naturlig och naturskön förbindelse mellan 

bostadsområdena Kalmarsand och Fånäs med Granåsens naturområde.  

Enligt tidigare framförda synpunkter ser förvaltningen positivt på förslaget 

att etablera denna gång- och cykelväg. Förslaget har förtjänster genom att 

det är tänkt att minska bilberoendet och öka möjligheten till cykelpendling.  

11 juni 2018, § 63, beslutade fullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag 

att vidare utreda möjligheterna till en gång- och cykelväg mellan 

Björkbackavägen och Fläsanvägen. Vid denna tidpunkt fanns frågetecken 

när det gäller marklösen för den privata fastighet som berördes av förslaget 

samt huvudmannaskap för gång- och cykelvägen i förhållande till enskilda 

vägar.  

Enligt senare framförda synpunkter bör förslaget avslås med följande 

motivering. Kommunen har inte rådighet över vägarna som leder till den 

specifika platsen och eventuella tillägg till det kommunala gång- och 

cykelvägnätet bör göras där man binder ihop befintligt nät eller kopplar till 

nya målpunkter. Det är också en prioriteringsfråga eftersom behovet av nya 

gång- och cykelvägar är större än det ekonomiska utrymme som finns i 

kommunens investeringsplaner. Vid ny- och ombyggnad av gång- och 

cykelvägar bör stråk som används av många trafikanter prioriteras högre än 

mindre använda gång- och cykelvägar. 

Förvaltningen har inget ytterligare att anföra i detta utan föreslår med 

hänvisning till ovanstående att medborgarförslaget avslås. 

Vid arbetsutskottets sammanträde beslutade arbetsutskottet istället att 

föreslå att medborgarförslaget ska bifallas.  
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Beslutsunderlag 

KS 2020-02-10 § 33 

KSAU 2020-01-27 § 30 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag 2017-10-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut. 

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

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska nämnden, för verkställighet 

Plan- och exploateringsavdelningen, för verkställighet 

Förslagsställaren, för kännedom 

Hemsida 

Uppdragslista 
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§ 20 Dnr 2019/00320  

Revidering av reglemente för kultur-och 
fritidsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar reglemente för kultur- och fritidsnämnden, att 

gälla från 2020-02-25.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige fattade 2019-12-09 beslut om nya ägardirektiv för 

Håbo Marknads AB. Förändringen av ägardirektiven innebär att ansvaret för 

besöksnäringsfrågor förs över till kultur- och fritidsnämnden. Nämndens 

reglemente behöver därmed uppdateras för att överensstämma med detta 

beslut. En punkt avseende besöksnäringsfrågor har därmed tillförts 

reglementet.  

Beslutsunderlag 

KS 2020-02-10 § 34 

KSAU 2020-01-27 § 31 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden 

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kultur- och fritidsnämnden 

Författningssamlingen 
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§ 21 Dnr 2019/00319  

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för kommunstyrelsen, att 

gälla från och med 2020-02-25. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande mandattid för personal- och 

förhandlingsutskottet ändras till att upphöra 2020-02-25. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att ändra meningen i det föreslagna 

reglementets § 16 "Ersättare i arbetsutskottet äger rätt att närvara vid 

utskottets sammanträden och har där yttranderätt" till att "Ersättare närvarar 

vid utskottets sammanträden enbart vid ordinarie ledamots frånvaro". 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige fattade 2019-12-09 beslut om att anta reviderade 

ägardirektiv för Håbo Marknads AB. Förändringen i ägardirektiven innebär 

att delar av ansvaret för försäljning eller inköp i ärenden rörande 

markområden avsedda för verksamhetsetablering överförs till 

kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens reglemente behöver därför 

uppdateras för att överensstämma med detta beslut. En punkt med detta 

innehåll har därmed tillförts reglementet. 

I samband med att reglementet reviderats har en diskussion förts i syfte att 

optimera och effektivisera arbetssätt inom kommunstyrelsen och dess 

utskott. Då har konstaterats att de, förhållandevis få frågor med ytterst få 

beslutsärenden, som hanteras av personal- och förhandlingsutskottet enklast 

skulle kunna hanteras inom kommunstyrelsens arbetsutskott. Detta skulle 

minska mängden möten. Dessutom kortas ledtiderna de gånger som 

personalfrågor finns för politiskt beslut, då de kan de lyftas till närmast 

förestående möte med kommunstyrelsens arbetsutskott istället för att 

invänta ett personal- och förhandlingsutskott, vilket äger rum betydligt mer 

sällan. Mot denna bakgrund föreslås reglementet även ändras så att 

personal- och förhandlingsutskottet tas bort, och att kommunstyrelsens 

arbetsutskott tar över ansvaret att företräda kommunen som arbetsgivare.  

Avslutningsvis har en mindre redaktionell ändring införts genom att 

handikapprådet ersatts med Funktionsrättsrådet. Detta efter att rådet själv 

beslutat om en önskan att byta namn.  

Beslutsunderlag 

KS 2020-02-10 § 35 

KSAU 2020-01-27 § 32 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till reglemente för kommunstyrelsen  
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Förslag till reglemente för kommunstyrelsen, reviderat efter sammanträde 

med KSAU 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar följande:  

Att det föreslagna reglementets § 14 ändras enligt följande:  

1. enbart ett oppositionsråd utses  

2. att insynsplatser införs i kommunstyrelsen för varje parti i 

kommunfullmäktige som inte har beretts plats i kommunstyrelsen 

3. att fackliga representanter regelmässigt kallas till kommunstyrelsen 

Att det föreslagna reglementets § 16 ändras enligt följande:  

1. Att det skrivs in att utskottet är kommunens personal- och 

förhandlingsutskott 

Agneta Hägglund (S) yrkar avslag till punkt 3 i kommunstyrelsens förslag 

till beslut 

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

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

yrkande 

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

i sin helhet.  

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut, punkt 1, och finner att så sker.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

förslag till beslut, punkt 2, och finner att så sker.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

förslag till beslut, punkt 3, eller om kommunfullmäktige bifaller Agneta 

Hägglunds (S) yrkande om avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut 

avseende punkten. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut, punkt 3.   

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 

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

kommunstyrelsens förslag och nej-röst för bifall till Agneta Hägglunds (S) 

förslag.  

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

Öhman (M), Christofer Bonde (M), Carl–Johan Torstensson (M), Nils–Åke 
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Mårheden (M), Bo Johnsson (M), Björn Hedö (M), Johan Jakobsson (C), 

Helene Zeland Bodin (C), Gunilla Alm (L),  

Kjell Dufvenberg (L), Fred Rydberg (KD), Marie Nordberg (MP), Ann–

Sofie Borg (SD), Thomas Moore (SD), Erik Nylén (SD), Carol Lundahl 

Moore (SD), Zinaida Belonoshko (SD),  

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

Bolin (C), Linnéa Leinonen (SD), Kristian Leinonen (SD) 

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

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

Wallin (S), Sven Erkert (S), Eva Staake (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 25 ja-röster och 16 nej-röster bifaller kommunfullmäktige 

kommunstyrelsens förslag 

Beslutsgång 2 

Ordförande Björn Erling (M) behandlar därefter Charlotta Bjälkebring 

Carlssons (V) ändringsyrkanden:  

Ordförande frågar först om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 

ändringsyrkande nummer 1 avseende § 14 och finner att 

kommunfullmäktige avslår yrkandet.  

Därefter frågar ordförande om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 

ändringsyrkande nummer 2 avseende § 14 och finner att 

kommunfullmäktige avslår yrkandet.  

Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige bifaller eller avslår det 

tredje ändringsyrkandet avseende § 14 och finner att kommunfullmäktige 

avslår yrkandet 

Slutligen behandlar ordförande ändringsyrkandet avseende § 16 och frågar 

om kommunfullmäktige bifaller eller avslår yrkandet. Ordförande finner att 

kommunfullmäktige avslår yrkandet.   

Reservationer 

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

Bjälkebring Carlsson (V) och Robin Jande (V) reserverar sig mot 

kommunfullmäktiges beslut att bifalla punkt 3 i kommunstyrelsens förslag.  

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) och Robin Jande (V) reserverar sig mot 

kommunfullmäktiges beslut att avslå Charlotta Bjälkebring Carlssons (V) 

ändringsyrkanden.  
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______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Personalavdelningen 

Författningssamlingen 
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§ 22 Dnr 2019/00324  

Konsekvensanalys Håbo Marknad AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Näringslivsverksamheten i Håbo 

kommun organiseras under kommunstyrelseförvaltningen från 1 mars 2020, 

med följden att Håbo Marknadsbolag AB läggs ned och likvideras 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till förvaltningen att ta fram en 

konsekvensanalys kring eventuellt nedläggande av Håbo Marknad AB. 

Förvaltningen har kompletterat sedan tidigare utförda utredningar (se 

bifogad utredning från PWC samt rapport från ÅF) med utredning från 

Christer Hjert, Kommun Akuten AB. 

Förvaltningen har framtagit ett exempel till verksamhetsplan för 

kommunens näringslivsarbete i förvaltningsform. 

Förvaltningen har även genomfört en mindre workshop med 

företagsrepresentanter från olika branscher inom kommunen.   

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet den 9 december 2019.  

Beslutet i Kommunfullmäktige lyder ”för remiss till tillväxtrådets 

ledamöter och till Håbo Företagarförening samt för att invänta resultatet 

från den utredning som en enig styrelse givit till t.f. VD angående 

synpunkter från ett antal "stora företag" i Håbo kommun och vad de anser 

sig behöva för sin utveckling/Vision inom näringslivet i Håbo.”    

Ärendet har nu kompletterats med dokumentet ”Inkomna svar angående 

remiss organisationsform Näringsliv”. I det kompletterande dokumentet 

redovisas de inkomna svaren på remissen samt skrivelse från Håbo marknad 

AB. 

Praktiska konsekvenser av en nedläggning/likvidering av Håbo Marknad 

AB är: 

- Hyreskostnader avseende befintliga lokaler riskerar kvarstå 

under kvarvarande hyrestid som gäller till 20240830. Hyresavtalet 

stipulerar en hyreskostnad på 16 333kr/mån, med 9 månaders 

uppsägningstid. Eventuell förhandling med hyresvärden, avseende 

hyresavtalet, startas efter Kommunfullmäktiges beslut i detta ärende. 

- Övertalighet avseende anställd personal. En anställd berörs i 

dagsläget. 
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- Överföring av bolagets tillgångar, så som datorer och utrustning, 

till Håbo kommun     

- Näringslivsverksamheten organiseras av kommunförvaltningen 

framgent 

- Politisk styrning av näringslivsverksamheten måste skapas. Kan 

ske direkt via kommunstyrelsen eller genom utskott under 

Kommunstyrelsen. Tillhörande politiska beslut måste i sådant fall 

fattas. 

Risk för produktionsbortfall bedöms som liten, på grund av få 

upparbetade/pågående affärskontakter till följd av personalomsättning inom 

bolaget. 

Risk för att nätverks- och samordningsarbete försenas bedöms som medel, 

på grund av att erforderliga politiska beslut måste tas innan arbete kan 

starta. 

Risk för dubbelarbete och fortsatt störning bedöms som stor, om 

verksamheten skulle fortsätta inom Marknadsbolaget utan tydlig styrning 

och samordning.  

Sammanfattningsvis kan näringslivsarbetet i Håbo kommun organiseras 

inom Kommunstyrelseförvaltningens organisation, vilket skulle underlätta 

styrning och ledning, samordning och exempelvis Lots funktionalitet.    

Beslutsunderlag 

KS 2020-02-10 § 39 

Tjänsteskrivelse efter återremiss 

Protokollsutdrag KS 2019-11-25 § 275 

Tjänsteskrivelse 

Utredning (Kommunakuten) 

Rapport från ÅF 

Utredning (PWC) 

Förslag, verksamhetsplan  

Näringsliv 

Workshop 2019-11-15 

Protokollsutdrag 2019-09-16 § 211 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

beslut.  

Agneta Hägglund (S) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar i första hand avslag och i andra hand att beslutet 

träder i kraft 1 januari 2021 eller då den nya organisationen är på plats. 
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Robin Jande (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar först om kommunfullmäktige bifaller 

eller avslår kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att 

kommunfullmäktige bifaller förslaget.  

Omröstning begärs  

Omröstningsresultat 

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

kommunstyrelsens förslag till beslut, nej-röst för avslag till detsamma.  

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

Öhman (M), Christofer Bonde (M), Carl–Johan Torstensson (M), Nils–Åke 

Mårheden (M), Bo Johnsson (M), Björn Hedö (M), Johan Jakobsson (C), 

Helene Zeland Bodin (C), Gunilla Alm (L), Kjell Dufvenberg (L), Fred 

Rydberg (KD), Marie Nordberg (MP), Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), 

Robin Jande (V), Ann–Sofie Borg (SD), Thomas Moore (SD), Erik Nylén 

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

(SD), Roger Von Walden (M), Peter Kilger (M), Lisbeth Bolin (C), Linnéa 

Leinonen (SD), Kristian Leinonen (SD) 

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

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

Wallin (S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Maria Annell (S), Owe Fröjd 

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

Larsson (S) 

Med 27 ja-röster och 14 nej-röster bifaller kommunfullmäktige 

kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 2 

Ordförande Björn Erling (M) prövar därefter om kommunfullmäktige 

bifaller eller avslår Owe Fröjds (Båp) andrahandsyrkande och finner att 

kommunfullmäktige avslår yrkandet.  

Reservation 

Owe Fröjd (Båp) och Peter Björkman (Båp) reserverar sig mot beslutet 

______________ 

Beslutet skickas till: 

VD Håbo Marknads AB 

Styrelse Håbo Marknads AB 

Kommundirektör   
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§ 23 Dnr 2019/00413  

Uppdrag avseende redovisning av partistöd 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för vidare 

beredning med anledning av Ann-Sofi Borgs (SD) yrkande.  

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. Kommunstyrelsens förvaltning har sett över dels lagstiftningen kring 

partistöd, samt dess förarbeten, och har även studerat hur andra kommuner 

gör med sina redovisningar.  

Kommunallagen lämnar inte särskilt detaljerade anvisningar för hur 

redovisning av partistöd ska gå till, annat än att den ska gälla ett kalenderår 

och att en särskild granskare ska granska den. Förarbetena till lagen lämnar 

dock lite mer ledning i frågan.  

De kommuner som förvaltningen har granskat har, i de flesta fall, en 

blankett att använda för redovisningen och vissa har även lagt in i 

kommunens regler för partistöd att redovisning ska ske på denna blankett. 

Några kommuner har även bakat in lite tydligare anvisningar för 

redovisningen, främst baserat på lagens förarbeten, antingen i blanketten 

eller i kommunens regelverk för partistöd.  

Även Håbo kommun har en blankett för redovisning av partistöd sedan 

tidigare. Denna togs fram av förvaltningen och kommunfullmäktige 

beslutade 2017-02-27 § 17 att redovisningen av partistöd från och med 

redovisningen av 2016 års partistöd, kan ske på blanketten ”Redovisning av 

kommunalt partistöd enligt 2 kap. 11 § Kommunallagen”.  

Med hänvisning till uppdraget om att säkerställa att alla partier redovisar på 

samma sätt har förvaltningen sett över befintlig blankett inför kommande 

redovisning. Förvaltningen bedömer blanketten som ändamålsenlig men i 

behov av uppdatering, då den hänvisar till fel version av kommunallagen. 

Blanketten har därför uppdaterats med rätt lagtexthänvisningar. I syfte att 

förtydliga vad redovisningen ska innehålla, och därmed bidra till att 

säkerställa att partierna redovisar på likartat sätt, har förvaltningen lagt till 

anvisningar till blanketten. Dessa baseras, precis som i flera andra 

kommuner, på lagens förarbeten. Fullmäktige föreslås godkänna denna 

blankett med tillhörande anvisningar. 

För att ytterligare bidra till att säkerställa att partierna redovisar på samma 

sätt, i enlighet med det av kommunfullmäktige givna uppdraget, föreslås 
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fullmäktige också besluta att redovisning ska ske på dessa blanketter istället 

för att redovisning kan ske på dem. För att ytterligare förtydliga detta 

föreslår förvaltningen att kommunfullmäktige antar reviderade regler för 

partistöd, där detta framgår.  

Beslutsunderlag 

KS 2020-02-10 § 19 

KSAU 2020-01-27 § 17 

Tjänsteskrivelse  

Förslag till blankett för redovisning av partistöd, med tillhörande 

anvisningar 

Förslag till reviderade regler för partistöd 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-30 § 137 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ann-Sofi Borg (SD) yrkar bifall till förslaget samt att blanketten revideras 

enligt följande:  

Det nuvarande förslaget till ny blankett kvarstår men att rubrikerna för 

posterna 1-11 byts ut enligt nedan: 

Post 1: Förenings intäkter inkl. kommunalt partistöd 

Post 2: Resor, transport och drivmedel 

Post 3: Marknadsföring, annonsering och trycksaker 

Post 4: Utskick, brev och porto 

Post 5: Hyra, lager och förvaring 

Post 6: Fika, mat och medlemsaktiviteter 

Post 7: Utbildningskostnader och representation 

Post 8: Kontorsmateriel 

Post 9: Inventarier 

Post 10: Valfond/sparade medel 

Post 11: Bank, konto och finansiella kostnader 

Post 12, 13, 14 kvarstår för övriga poster som respektive parti kan tänkas ha 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för 

vidare beredning med anledning av Ann-Sofi Borgs (SD) yrkande 

Pyry Niemi (S) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för 

vidare beredning med anledning av Ann-Sofi Borgs (SD) yrkande  

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om ärendet ska återremitteras enligt 

Owe Fröjds (Båp) och Pyry Niemis (S) yrkande eller behandlas idag och 

finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.  

______________ 
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Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen kansli 

Uppdragslista 
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§ 24 Dnr 2019/00411  

Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för 2020 enligt nedan.  

2. Kommunfullmäktige ålägger de politiska partierna att senast 2020-03-10 

lämna kontouppgifter för utbetalning av partistödet till kommunstyrelsens 

kansli.    

3. Kommunfullmäktige ålägger de politiska partierna att senast 2020-06-30 

inkomma med en redovisning av användningen av 2019 års partistöd.  

Sammanfattning  

Det kommunala partistödet regleras av kommunallagen och av reglerna för 

partistöd i Håbo kommun. Alla partier i kommunfullmäktige har inkommit 

med de redovisningar av användningen av 2018 års partistöd som de, enligt 

lag, är skyldiga att inkomma med. Dessa har redan redovisats för 

kommunfullmäktige (KF 2019-09-30 § 137). 

Partistödet beräknas med hjälp av inkomstbasbeloppet. Varje parti erhåller 

ett grundstöd om 40 % av detta belopp och därefter ett mandatstöd med 30 

% av inkomstbasbeloppet per mandat. 2020 års inkomstbasbelopp är 66 800 

kr. Kommunfullmäktige föreslås därför utbetala partistöd enligt följande:  

Parti Totalt 

Socialdemokraterna 247 160 kr 

Moderaterna 227 120 kr 

Sverigedemokraterna 187 040 kr 

Centerpartiet 86 840 kr 

Bålstapartiet 86 840 kr 

Liberalerna 66 800 kr 

Vänsterpartiet 66 800 kr 

Kristdemokraterna 46 760 kr 

Miljöpartiet 46 760 kr 

Totalt 1 062 120 kr 

 

Beslutsunderlag 

KS 2020-02-10 § 20 

KSAU 2020-01-27 § 18 

Tjänsteskrivelse 

Regler för partistöd  

Beslut KF 2019-09-30 § 137 
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Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Gruppledarna i kommunfullmäktige 

Ekonomiavdelningen, för kännedom 

Kommunstyrelsens kansli, för hantering av utbetalning 
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§ 25 Dnr 2019/00441  

Hemställan om utökad budget för ny gruppbostad 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för vidare utredning av bland 

annat privata alternativ.  

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.  

Beslutsunderlag 

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 beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att ärendet återremitteras för vidare utredning 

av bland annat privata alternativ. 

Agneta Hägglund (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag och att 

kommunstyrelsens förslag men med placering av boendet på Dalvägen ska 

bifallas.  

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

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

yrkande.  
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Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar först om ärendet ska återremitteras i 

enlighet med Liselotte Grahn Elgs (M) yrkande eller behandlas idag och 

finner att ärendet återremitteras.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för att 

återremittera och nej-röst för att behandla ärendet idag.  

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

Öhman (M), Christofer Bonde (M), Carl–Johan Torstensson (M), Nils–Åke 

Mårheden (M), Bo Johnsson (M), Björn Hedö (M), Johan Jakobsson (C), 

Helene Zeland Bodin (C), Gunilla Alm (L), Kjell Dufvenberg (L), Fred 

Rydberg (KD), Ann–Sofie Borg (SD), Thomas Moore (SD), Erik Nylén 

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

(SD), Roger Von Walden (M), Peter Kilger (M), Lisbeth Bolin (C), Linnéa 

Leinonen (SD), Kristian Leinonen (SD) 

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

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

Wallin (S), Sven Erkert (S), Eva Staake (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) 

Marie Nordberg (MP) avstår.  

Med 24 ja-röster, 16 nej-röster och 1 som avstår återremitterar 

kommunfullmäktige ärendet  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommundirektör 

Biträdande kommundirektör 

Ekonomichef 

Vård- och omsorgsnämnden 

Tekniska nämnden  

Uppdragslista 
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§ 26 Dnr 2019/00399  

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
SOL och LSS kvartal 3 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 3 år 2019. Enligt dessa lagar ska sådan 

redovisning delges kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

KS 2020-02-10 § 37 

KSAU 2020-01-27 § 34 

Tjänsteskrivelse 

Socialnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämndens rapport 

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om fullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Socialnämnden, för kännedom 

Vård- och omsorgsnämnden, för kännedom 
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§ 27 Dnr 2020/00014  

Val av huvudmän i Sparbanken i Enköping 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att för en period till och med sparbankens 

årsstämma år 2024 utse följande 7 personer till huvudmän i sparbanken i 

Enköping: 

 Agneta Hägglund (S) 

 Fredrik Anderstedt (S) 

 Werner Schubert (S) 

 Zinaida Belonoshko (SD) 

 Bert Stenlund (C) 

 Marie Nordberg (MP) 

 Wello Roo (M)  

Sammanfattning  

Sparbanken i Enköping har i skrivelse daterad 2020-01-08 anhållit om att 

kommunfullmäktige ska utse 7 nya huvudmän som representanter för 

insättarna i banken under fyra år, till och med sparbankens årsstämma år 

2024. 

Nuvarande huvudmän utsågs av fullmäktige vid sammanträde 2016-02-29 § 

19. Avgående huvudmän är: 

Fredrik Anderstedt 

Agneta Hägglund 

Marie Nordberg 

Wello Roo 

Michael Rubbestad 

Werner Schubert 

Bert Stenlund    

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Sparbanken i Enköping   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens ordförande Fred Rydberg (KD) lämnar valberedningens 

nomineringar.  

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om fullmäktige bifaller valberedningens 

förslag till beslut och finner att så sker.  
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______________ 

Beslutet skickas till: 

Valda 

Avgående huvudmän 

Sparbanken Enköping 
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§ 28 Dnr 2020/00038  

Val till regionalt samråd för hälsa vård och omsorg på 
grund av ny sammansättning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser Helene Cranser (S) till representant i regionalt 

samråd för hälsa, vård, stöd och omsorg för resterande del av 

mandatperioden (till och med 2022-12-31.)    

Sammanfattning  

På Regionalt Forum den 19 december 2019 kom företrädare för 

kommunerna och Region Uppsala överens om att förändra 

sammansättningen i samverkansstrukturen för samrådet HSVO enligt 

följande: ”i samrådet ska presidierna för Region Uppsalas sjukhusstyrelse, 

vårdstyrelse och hälso- och sjukvårdsutskott ingå samt två politiska 

representanter från presidier som återspeglar ansvarsområdena i respektive 

kommun. Uppsala kommun har rätt till fyra platser. Både majoritet och 

opposition ska vara representerad.”.  

Kommunerna behöver justera sin representation i enlighet med detta. Håbo 

kommun har i dagsläget en representant, Per-Arne Öhman (M). Ytterligare 

en representant behöver således väljas.     

Beslutsunderlag 

Uppdragsbeskrivning, Samråd HSVO 

Ny sammansättning i samrådet för hälsa, vård, stöd och omsorg    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens ordförande Fred Rydberg (KD) lämnar valberedningens 

nominering.  

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om fullmäktige bifaller valberedningens 

förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Vald 

Region Uppsala 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 
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§ 29 Dnr 2020/00067  

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

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Antonio Lopez (S) från uppdrag som 

ersättare i vård- och omsorgsnämnden.  

2. Kommunfullmäktige utser Lily Ann Strömberg (S) till ny ersättare i vård- 

och omsorgsnämnden i Antonio Lopez (S) ställe.    

Sammanfattning  

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

vård- och omsorgsnämnden.     

Beslutsunderlag 

Avsägelse   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens ordförande Fred Rydberg (KD) lämnar valberedningens 

nominering.  

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om fullmäktige bifaller valberedningens 

förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Antonio Lopez (S) 

Vald 

Vård- och omsorgsnämnden 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Säkerhetssamordnare 
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§ 30 Dnr 2020/00049  

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

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.  

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 ställs vid dagens sammanträde och besvaras 

vid kommande sammanträde.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunalrådet 

Interpellant 
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§ 31 Dnr 2020/00081  

Motion - Spa-anläggning för våra äldre 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för 

beredning.  

Sammanfattning  

Agneta Hägglund (S) har lämnat in en motion med förslag om en spa-

anläggning med koppling till kommunens äldreboenden.  

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige beslutar att 

överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Uppdragslista 

Hemsida 

Kansliet, för beredning 
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§ 32 Dnr 2020/00079  

Entledigande från uppdrag i kommunfullmäktiges 
valberedning samt fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Owe Fröjd (Båp) från uppdrag som 

ledamot i kommunfullmäktiges valberedning.   

Sammanfattning  

Owe Fröjd (Båp) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktiges valberedning. Valberedningens ordförande Fred 

Rydberg (KD) informerar om att valberedningen inte har någon nominering 

att lämna i ärendet.  

Owe Fröjd (Båp) informerar om att Bålstapartiet inte kommer delta i 

valberedningens arbete under resterande del av mandatperioden.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Owe Fröjd (Båp) 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Säkerhetssamordnare 
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§ 33 Dnr 2020/00082  

Entledigande från uppdrag som ordförande i Håbo 
Marknads AB samt fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Tommy Rosenkvist (M) från uppdrag 

som ordförande i Håbo Marknads AB styrelse.  

2. Kommunfullmäktige entledigar Kjell Dufvenberg från uppdrag som 

ersättare i Håbo Marknads AB styrelse 

3. Kommunfullmäktige utser Kjell Dufvenberg (L) till ledamot, tillika 

ordförande i Håbo Marknads AB styrelse i Tommy Rosenkvists (M) ställe.    

4. Kommunfullmäktige utser Gustaf af Jochnick till ny ersättare i Håbo 

Marknads AB styrelse i Kjell Dufvenbergs (L) ställe.  

Sammanfattning  

Tommy Rosenkvist (M) har begärt entledigande från uppdraget som 

ordförande i Håbo Marknads AB styrelse.     

Beslutsunderlag 

Avsägelse   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens ordförande Fred Rydberg (KD) lämnar valberedningens 

nominering.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tommy Rosenkvist (M) 

Valda 

Håbo Marknads AB 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Säkerhetssamordnare 
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§ 34 Dnr 2020/00084  

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

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Rasmus Kraftelid (M) från uppdrag som 

ledamot i barn- och utbildningsnämnden.  

2. Kommunfullmäktige utser Helene Zeland Bodin (C) till ny ledamot i 

barn- och utbildningsnämnden i Rasmus Kraftelids (M) ställe.    

Sammanfattning  

Rasmus Kraftelid (M) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i 

barn- och utbildningsnämnden.     

Beslutsunderlag 

Avsägelse   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens ordförande Fred Rydberg (KD) lämnar valberedningens 

nominering.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Rasmus Kraftelid (M) 

Vald 

Barn- och utbildningsnämnden 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Säkerhetssamordnare 
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§ 35 Dnr 2020/00085  

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

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.  

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 ställs vid 

dagens sammanträde och besvaras vid kommande sammanträde.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Valberedningens ordförande 

Interpellant  

 

 

 


