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Tid och plats Kl. 19:00 måndagen den 26 februari 2018, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Ulf Winberg (M), Ordförande 

Owe Fröjd (Båp), 1:e vice ordförande 

Gunilla Gustavsson (S), 2:e vice ordförande 

Bo Johnson (M) 

Liselotte Grahn Elg (M) 

Rasmus Kraftelid (M) 

Carl-Johan Torstenson (M) 

Nils-Åke Mårheden (M) 

Björn Hedö (M) 

Tommy Rosenkvist (M) 

Göran Eriksson (C) 

Leif Zetterberg (C) 

Sara Ahlström (C) 

Gunilla Alm (L) 

Christian Nordberg (MP) 

Marie Nordberg (MP) 

Fred Rydberg (KD), §§ 1-8, 11-27 

Agneta Hägglund (S) 

Werner Schubert (S) 

Lars-Göran Bromander (S) 

Helene Cranser (S) 

Fredrik Anderstedt (S) 

Kurt Hedman (S) 

Sven Erkert (S) 

Eva Staake (S) 

Sven-Olov Dväring (S) 

Inger Wallin (S) 

Michael Rubbestad (SD) 

Bengt Björkman (SD) 

Kristian Leinonen (SD) 

Robert Kohlström (SD) 

Peter Björkman (Båp) 

Leif Lindqvist (V) 

Övriga närvarande  

Ersättare Roger von Walden (M), tjänstgör på vakant post 

Björn Fredriksson (M), tjänstgör för Cecilia Lidén (M) 

Bertil Brifors (M) 

Staffan Wohrne (M) 
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Hatam Manberi (L) 

Helén Embretsén (KD) 

Arvo Väisänen (KD) 

Maria Annell (S), tjänstgör för Nina Manninen (S) 

Antonio Lopez (S), tjänstgör för Akasya Randhav (S) 

Ulla Hedman (S), tjänstgör för Hillevi Anderstedt (S)  

Jan Barrefors (S), tjänstgör för Marcus Carson (S) 

Pirjo Thonfors (-), tjänstgör för Linnea Bjuhr (SD) 

Linnéa Hellberg (SD) 

  

Tjänstemän Vipul Vithlani, kommundirektör 

Sara Widströmer, kommunsekreterare  

 

  

Justering  

Justerare Fredrik Anderstedt (S), Gunilla Alm (L) 

Tid och plats Måndagen den 5 mars 2018, Kommunhuset, Bålsta 

Justerade paragrafer §§ 1-18, 21, 25-27 

  

Ajournering § 6, 5 minuter för partiöverläggningar 

  

Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Sara Widströmer  

Ordförande 
 

  

Ulf Winberg  

Justerare 
 

 

Fredrik Anderstedt 

 
 

 

Gunilla Alm 
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Tyst minut 

Innan sammanträdet öppnas hålls en tyst minut till minne av Carina Lund, 

Cecilia Bergstedt och Eva Hellberg, tre av kommunens förtroendevalda som 

nyligen gått bort.  
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§ 1   

Mötets öppnande 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser Fredrik Anderstedt (S) och Gunilla Alm (L) 

till justerare av dagens protokoll.   

2. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande dagordning med följande 

tillägg och konstaterar att kungörelse har skett i laga ordning.  

Tillägg:  

- Interpellation till Håbohus ordförande angående Håbohus bostadskö 

- Interpellation till tekniska utskottets ordförande om bevakningen av 

stationshuset 

- Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande angående fritidsbank 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige förrättar upprop, väljer två ledamöter att jämte 

ordförande justera protokollet, godkänner dagordningen samt konstaterar att 

kungörelse skett i laga ordning.  

______________ 
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§ 2 Dnr 2018/00097  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Förslag om nytt 
trafikljus över Stockholmsvägen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning.   

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 

kommunen installerar ett nytt trafikljus för passage över Stockholmsvägen 

vid övergångsstället mellan Sibylla och Hemköp.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2018-02-13   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli, för beredning och till hemsidan 
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§ 3 Dnr 2017/00354  

Svar på medborgarförslag: Se över antalet tjänster per 
barngrupp i förskolan 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-08, § 67, att remittera 

medborgarförslag: se över antalet tjänster per barngrupp i förskolan, till 

kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen remitterade ärendet till 

barn- och utbildningsnämnden för yttrande.  

Av barn- och utbildningsnämndens yttrande framgår att nämnden dels 

konstaterar att antalet tjänster per barngrupp i åldrarna 1-3 redan idag 

uppfyller medborgarförslagets krav på 3,0 tjänster per barngrupp samt dels 

ställer sig bakom genomförandet av en utredning av förutsättningarna för 

införandet av samma personaltäthet avseende åldrarna 4-5 år.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår mot ovanstående bakgrund att 

medborgarförslaget ska bifallas genom att uppdra till barn- och 

utbildningsnämnden att utreda möjligheten att utöka antalet tjänster per 

barngrupp i åldrarna 4-5 år.  

Beslutsunderlag 

KS 2018-02-12 § 39 

KSAU 2018-01-30 § 27 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag 2017-05-05 

KF 2017-05-08, § 67 

BOU 2017-10-04, § 80 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Barn- och utbildningsnämnden, för verkställighet 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsens kansli, för uppföljning och till hemsidan 
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§ 4 Dnr 2017/00672  

Svar på medborgarförslag: Förbättra 
busskommunikation från Frösundavik mot Viby och 
Futurum  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat med 

hänvisning till förvaltningens bedömning.  

2. Medborgarförslaget föranleder inga ytterligare åtgärder.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag med åtgärdsförslag för att förbättra 

busskommunikationerna från Frösundavik till Viby och Futurum har 

inkommit. Förslagsställaren föreslår i första hand att buss 302 ska ta vägen 

förbi hållplatsen vid Frösundavikrondellen. Två alternativförslag anges 

också: Att anlägga en busshållplats på andra sidan vägen vid Granelund med 

bra belysning och skyltar, alternativt att anlägga ett övergångsställe med 

trafikljus och belysning vid befintlig hållplats i Granelund.  

Inledningsvis konstateras att huvudförslaget, med förändrad linjesträckning 

för buss 302 inte är en kommunal fråga att hantera. Det är istället UL som 

fattar beslut avseende linjesträckning. Kommunen kan enbart påtala olika 

behov i förhållande till det. De två alternativa förslagen har setts över av 

förvaltningen och inget av dessa alternativ går att genomföra på ett smidigt 

sätt. Detta på grund av att kommunen inte äger marken, varken på vägen till 

Råbyleden eller själva Råbyleden, där den aktuella hållplatsen ligger. Därför 

bedömer förvaltningen att alternativen inte är lämpliga.  

Förvaltningen bedömer dock att behovet av busskommunikationer från 

Frösundavik till Viby och Futurum kvarstår och förespråkar alternativet där 

buss 302 trafikerar Frösundavikrondellen. Förvaltningen har också redan 

påtalat detta behov för UL. Eftersom det är UL som fattar det slutgiltiga 

beslutet om linjesträckningar kan förvaltningen inte göra mer än att just 

påtala behovet av en förändrad sträckning. UL är också i beredskap att se 

över hela sitt linjenät och i anslutning till det har förvaltningen och UL en 

kontinuerlig dialog. I denna dialog avser förvaltningen fortsätta driva frågan 

om hållplatsen vid Frösundavik. Med hänvisning till ovanstående 

redovisning föreslår förvaltningen att medborgarförslaget anses besvarat och 

inte föranleder några ytterligare åtgärder.  

Beslutsunderlag 

KS 2018-02-12 § 40 

KSAU 2018-01-30 § 28 

Tjänsteskrivelse 
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Medborgarförslag 2017-10-26 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen, för kännedom och åtgärd 

Förslagsställaren 

Kansliet, till hemsidan 
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§ 5 Dnr 2017/00737  

Svar på medborgarförslag: Underhåll av lilla rökeriet 
på Granåsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit, där det föreslås att det lilla rökeriet på 

Granåsen ska underhållas.  

 

Den lilla tegelbyggnaden hör till den före detta smedsstugan som numera 

hör till samma fastighet som det intill liggande kommunala naturreservatet 

Granåsen. Det finns ytterligare en tegelbyggnad som hör till smedsstugan, 

båda är idag i mycket dåligt skick.  

 

Smedsstugan anses som en viktig del av kulturmiljön och till den 

klassningen hör flertalet torp i kommunen, som var och en inte är särskilt 

speciella, men genom att de är många och har likartat utseende blir de 

viktiga för kulturmiljön. De är även en betydelsefull del av godslandskapet 

och dess historia. 

En renovering av tegelbyggnaden som omfattas av medborgarförslaget 

skulle hjälpligt kunna återskapa huset exteriört. Det är en ganska 

komplicerad åtgärd att återställa en söndervittrad tegelvägg av äldre karaktär 

och kräver särskilda kunskaper av den som utför arbetet. Att åtgärda taket är 

något enklare, men kräver också kunskap om äldre byggnader. En grov 

kostnadsbedömning för att åtgärda byggnaden exteriört, inte funktion, 

bedöms till 250-300 tkr. Det är viktigt att bevara kulturmiljön, som är 

värdefull för Håbo kommun. Det är också önskvärt att torpens uthus och 

övriga byggnader så som denna tegelbyggnad hålls i gott skick. På grund av 

kostnaden föreslår förvaltningen att medborgarförslaget avslås. Att återställa 

smedsstugans tegelbyggnader bör tas med i ett större sammanhang.  

Tekniska utskottet föreslår i beslut 2017-01-29 § 7 istället att 

medborgarförslaget ska bifallas. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att 

besluta i enlighet med tekniska utskottets förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

KS 2018-02-12 § 41 

KTU 2018-01-29 § 7 

Tjänsteskrivelse 2017-12-19 

Medborgarförslag 2017-11-30 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

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

beslut.  

Lars-Göran Bromander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut.  

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förslagsställaren 

Tekniska avdelningen, för verkställighet 

Kommunstyrelsens kansli, för uppföljning 
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§ 6 Dnr 2017/00583  

Svar på motion: Skolavslutningar i kyrkan 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens första att-sats och beslutar 

därmed att kommunen ska uppmuntra samtliga kommunala skolor att 

anordna skolavslutningar i kyrkan.  

 

2. Kommunfullmäktige avslår motionens andra att-sats.  

Sammanfattning  

Till barn- och utbildningsnämnden inkom en motion från 

Sverigedemokraterna den 2 oktober 2017 gällande skolavslutningar i 

kyrkan. Motionären yrkar att kommunen ska uppmuntra samtliga 

kommunala skolor att anordna skolavslutningar i kyrkan och att kommunen 

vid behov är behjälplig vad gäller administrering och liknande för att 

skolavslutningar så enkelt som möjligt ska kunna genomföras i kyrkor.  

I Håbo kommun används kyrkan som lokal i samband med jul- och 

skolavslutningar och då särskilt för årskurs 7-9. De kyrkor som används är 

Kyrkcentrum, Övergrans kyrka och Skoklosters kyrka. Anledningen till att 

inte fler kyrkor används, eller till fler årskurser, är dels att kyrkorna är små 

och inte rymmer så många elever, vårdnadshavare och personal, som önskar 

delta och dels utifrån brandmyndighetens regler om max antal personer i 

lokalen samt utrymningsvägar. Det är således inte ett administrativt problem 

som gör att skolorna inte använder kyrkan som lokal vid avslutningar. Att 

fatta beslut om organisering, genomförande och val av lokal vid 

skolavslutningar är en fråga som ligger inom ramen för en rektors uppdrag 

att besluta om. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår därför att 

motionen avslås.   

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-12-06 § 113 att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till förvaltningens 

redovisning att val av lokal vid skolavslutningar är en fråga som ligger inom 

ramen för rektors uppdrag att besluta om. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inga invändningar på barn- och 

utbildningsnämndens yttrande. Kommunstyrelsens arbetsutskott och 

kommunstyrelsen föreslår, i likhet med förvaltningen, att motionen ska 

avslås.  

Beslutsunderlag 

KS 2018-02-12 § 42 

KSAU 2018-01-30 § 29 

Tjänsteskrivelse 
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Motion 2017-09-22  

BOU 2017-12-06 § 113 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar att motionen ska bifallas i din helhet.  

Carl-Johan Torstensson (M) yrkar att motionens första att-sats ska bifallas 

och att motionens andra att-sats ska avslås.  

Fredrik Anderstedt (S) yrkar att motionen ska avslås och yrkar därmed bifall 

till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Michael Rubbestads (SD) förslag till 

beslut.  

Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till Michael Rubbestads (SD) förslag 

till beslut.  

Fred Rydberg (KD) yrkar bifall till Carl-Johan Torstenssons (M) förslag till 

beslut.  

Leif Zetterberg (C) yrkar bifall till Carl-Johan Torstenssons (M) förslag till 

beslut.  

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras för partiöverläggningar.  

Förslag till beslut på sammanträdet 2 

Leif Lindkvist (V) yrkar bifall till Fredrik Anderstedts (S) yrkande och 

därmed att motionen avslås.  

Beslutsgång 

Ordförande Ulf Winberg (M) finner att tre förslag föreligger: Bifall till 

motionen i sin helhet, bifall till motionens första attsats samt avslag på 

motionen 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller Michael Rubbestads 

(SD) yrkande. Därefter frågar ordförande om kommunfullmäktige bifaller 

Carl-Johan Torstenssons (M) yrkande och slutligen om kommunfullmäktige 

avslår motionen i enlighet med Fredrik Anderstedts (S) yrkande. Ordförande 

finner att kommunfullmäktige bifaller Carl-Johan Torstenssons (M) 

yrkande.  

Reservation 

Agneta Hägglund (S), Gunilla Gustavsson (S), Lars-Göran Bromander (S), 

Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Maria Annell (S), Kurt Hedman 
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(S), Antonio Lopez (S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Sven-Olov 

Dväring (S), Ulla Hedman (S), Jan Barrefors (S), Inger Wallin (S) och Leif 

Lindqvist (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Fredrik Anderstedts 

(S) yrkande.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Motionären 

Kansliet, för uppföljning och till hemsidan 

Barn- och utbildningsnämnden, för verkställighet 
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§ 7 Dnr 2017/00282  

Svar på motion: Fartdämpande åtgärder på Kraftleden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens tre förslagspunkter med 

hänvisning till förvaltningens bedömning enligt nedan.  

Sammanfattning  

Owe Fröjd (Båp) har inkommit med en motion avseende Kraftleden där det 

föreslås att:  

1. Kommunfullmäktige beslutar att på lämpliga ställen sätta upp skyltar som 

varnar om för hög hastighet 

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att i 

kommunens samråd med polismyndigheten påtala önskemål om utökad 

hastighetsövervakning på Kraftleden  

3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen inte ska projektera några 

fysiska farthinder på Kraftleden. 

Bakgrunden till förslagen är att många bilister kör för snabbt på Kraftleden, 

men att fysiska farthinder inte kan byggas på grund av framkomligheten för 

räddningstjänsten. 

Förvaltningen gör följande bedömning av de tre förslagen:  

 

1. Skyltar som varnar om för hög hastighet 

Förvaltningen har köpt in en skylt som varnar för hög hastighet sedan 

tidigare. Syftet är att denna ska kunna flyttas runt till olika platser där 

behovet finns. Att ha sådana skyltar permanent har inte samma effekt, då 

trafikanter efter ett tag ”vänjer sig” vid att skylten står på platsen och 

ignorerar den i större utsträckning. Därför är tanken att göra punktinsatser 

genom att placera skylten på de platser där behov uppstår. Kraftleden kan 

mycket väl vara en lämplig plats att placera skylten tillfälligt på för att 

åstadkomma hastighetsminskning och förvaltningen föreslår därför att 

kommunfullmäktige bifaller förslaget genom att skylten tillfälligt placeras 

där när hastigheterna ökar.  

2. Påtala önskemål om ökad hastighetsövervakning 

Som framgår av motionens förslag är det inte en kommunal fråga att 

genomföra hastighetsövervakning, utan en fråga för polismyndigheten. Att 

för polismyndigheten påtala behovet av utökad hastighetsövervakning på 

Kraftleden kan dock självklart göras. Därför föreslår förvaltningen att 

kommunfullmäktige bifaller även detta förslag.  
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3. Inte projektera fysiska farthinder på Kraftleden 

Förvaltningen instämmer i förslagsställarens bedömning att fysiska 

farthinder på Kraftleden inte ska göras i form av gupp, chikaner och andra 

avsmalnande åtgärder. Detta vore inte en lämplig åtgärd för vägen i fråga 

med tanke på framkomlighet för såväl räddningstjänst som för annan trafik. 

Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att fullmäktige bifaller även 

motionens tredje förslag.  

Viktigt att tillägga är dock att andra åtgärder utreds gällande Kraftleden, 

bland annat avseende rondeller. (Rondeller är inte att betrakta som fysiska 

farthinder.) Dessa åtgärder är resultatet av tidigare politiska beslut från 

Miljö- och tekniknämnden som förvaltningen har att verkställa (beslutet 

bifogas i bilaga). Enligt beslutet ska förvaltningen utreda hur Kraftleden kan 

kompletteras med lämpliga rondeller. I syfte att säkerställa att sådana 

rondeller inte kommer att försämra framkomligheten och utryckningstiden 

för räddningstjänsten har förvaltningen haft kontakt med räddningstjänsten 

och diskuterat frågan. Räddningstjänsten har också ingivit ett yttrande i 

frågan och där framkommer att inga invändningar mot förändringar på 

Kraftleden finns under förutsättning att åtgärderna inte innefattar farthinder 

(gupp, chikaner eller avsmalningar som medför att enbart ett fordon åt 

gången kan passera) samt att rondeller utformas med tillräckligt stor 

överkörningsbar yta och stor radie (se bilaga).  

Beslutsunderlag 

KS 2018-02-12 § 43 

KTU 2018-01-29 § 8 

Tjänsteskrivelse 2018-01-09 

Motion 2017-04-02 

Miljö- och tekniknämnden 2012-05-07 § 51 

Skrivelse från räddningstjänsten 2018-01-08 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Motionären 

Tekniska avdelningen, för verkställighet 

Kommunstyrelsens kansli, för uppföljning och till hemsidan 
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§ 8 Dnr 2017/00372  

Svar på motion: Namnbyte från "Dragets 
industriområde" till "Bålsta Handelsplats" 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till vad 

som framkommit under beredningen. 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-12, § 73, att överlämnad inkommen 

motion: namnbyte från ”Dragets industriområde” till ”Bålsta Handelsplats”, 

motionärer Bengt Björkman (SD) och Michael Rubbestad (SD), till 

kommunstyrelsens för beredning.  

Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-14 att remittera ärendet till Håbo 

Marknads AB för yttrande. Av marknadsbolagets yttrande framgår att 

bolaget ställer sig positiv till motionens förslag, främst eftersom det ur ett 

kommersiellt perspektiv förmodas vara lättare att marknadsföra, och 

geografiskt placera, Bålsta Handelsplats. 

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och den 

tjänstemannagrupp som bereder kommunens namnsättningsärenden har 

inkommit med yttrade över motionen. Av det yttrandet framgår att den 

föreslagna namnändringen inte är förenlig med kulturminneslagens 1 kap 4 

§, som ålägger kommunen att iaktta god ortnamnssed. Det innebär bland 

annat att hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl.  

Namnet Draget har funnits i flera tusen år. Fram till slutet av järnåldern var 

farleden väster om skohalvön, mellan Björkfjärden och Uppsala, ännu farbar 

med båt men över grusåsen mellan Lillsjön och Kalmarsandsfjärden var 

man tvungen att dra sina skepp över land med hjälp utav stockar, därav 

namnet Draget. Sjövägarna var länge de viktigaste färdvägarna för långa 

sträckor och tunga transporter. På såväl gamla som moderna kartor står 

namnet Draget, även i kombinationer med Drageborg och Dragelund. 

Marknadsföring av ett område anses inte som ett i sammanhanget tillräckligt 

starkt skäl för att genomföra en namnändring.  

Beslutsunderlag 

KS 2018-02-12 § 44 

KTU 2018-01-29 § 6 

Tjänsteskrivelse 2017-09-18 

Motion 2017-05-15 

Delegationsbeslut 2016-06-14  

Yttrande gällande namnändring av Dragets industriområde, Håbo Marknads 
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AB 

Yttrande över Motion, Namngruppen 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Motionären 

Kansliet, till hemsidan 
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§ 9 Dnr 2011/00112  

Detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl., Tvåhus 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till detaljplan för Väppeby 

7:18 m.fl., Tvåhus, enligt 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen (PBL 2010:900).  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade 17 oktober 2011, § 145, att uppdra 

förvaltningen att planlägga fastigheterna Väppeby 7:18, 7:19,7:20 samt 

Bista 11:1. Planområdet utökades därefter genom beslut av 

Kommunstyrelsen 28 november 2011 till att omfatta hela det planlösa 

området mellan Kapellvägen, Mälarbanan, Håtunavägen och 

Stockholmsvägen. Detaljplanen omfattar ca. 6 ha. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse samt viss 

handel, kontor och icke störande verksamheter i bottenvåningarna med 

småstadens kvalitéer. Möjligheter ges för befintlig service att finnas kvar. 

Huvudgatan som föreslås gå genom planområdet följer terrängens övre 

”platåkant”. Gränder, ibland med trappor i den branta sluttningen, förbinder 

huvudgatan med Stockholmsvägen. Den eftersträvade karaktären för 

planområdet är småstad med varierande kvarter, hustyper, hushöjder, 

lägenhetsstorlekar och färgsättning. Totalt kan detaljplanen möjliggöra 

omkring 500 lägenheter. I vissa delar kommer friliggande småhus 

förekomma. 

Framför Björksäterkyrkan föreslås en parkering och ett mindre torg. Även 

inne i planområdet, efter den nya centrala gatan på åsen, föreslås ett mindre 

torg samt en grönyta med utsiktsmöjlighet. 

Förslaget till detaljplan reducerar antalet direkta utfarter till 

Stockholmsvägen av trafiksäkerhetsskäl och föreslår av samma anledning en 

ny anslutning av Håtunavägen till Stockholmsvägen i Skeppsrondellen. 

Detaljplanen stämmer överens med kommunens översiktsplan och vision. 

Behovsbedömningen med ställningstagande skickades till länsstyrelsen för 

samråd. Ställningstagande efter detta samråd är att planen inte bedöms 

medföra betydande påverkan på miljön (4 kap 34 § PBL)  

Beslutsunderlag 

KS 2018-02-10 § 10 

KSAU 2018-01-30 § 11 

Tjänsteskrivelse 

Plankarta, daterad 2018-01-15 

Planbeskrivning, daterad 2018-01-15 

Granskningsutlåtande, daterad 2018-01-15 
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Inkomna yttrande 

Jäv 

Fred Rydberg (KD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen 

Kommunstyrelsens förvaltning 
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§ 10 Dnr 2018/00043  

Exploateringsavtal och överenskommelser tillhörande 
detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl., Tvåhus 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige besluta att kommunen ska ingå följande 

exploateringsavtal och överenskommelser avseende detaljplan för Väppeby 

7:18 m fl: 

1. Exploateringsavtal mellan Håbo kommun och Preservia Pendlingen AB 

(566833-9203), ägare enligt köp till del av Väppeby 7:1 och 7:18 samt 

exploatör i kvarter A-D. 

2. Överenskommelse om exploatering mellan Håbo kommun och de 

lagfarna ägarna till Väppeby 7:1, Christer Franck (330502-1499) och Ove 

Franck (350325-1473), samt tillhörande Överenskommelse om 

fastighetsreglering, se Bilaga 3A.  

3. Överenskommelse om exploatering mellan Håbo kommun och lagfaren 

ägare till Väppeby 7:18, Björn Larsson (590509-1194), samt tillhörande 

Överenskommelse om fastighetsreglering, se Bilaga 3B.  

4. Exploateringsavtal mellan Håbo kommun och Björn Larsson (590509-

1194), lagfaren ägare till kvarter I-J (Väppeby 7:18) samt exploatör i kvarter 

I och J, samt tillhörande Överenskommelse om fastighetsreglering, se 

Bilaga 3.  

5. Exploateringsavtal mellan Håbo kommun och Eign AB (559092-2919), 

lagfaren ägare samt exploatör i kvarter E (Bista 11:1), samt tillhörande 

Överenskommelse om fastighetsreglering, se Bilaga 3.  

6.  Exploateringsavtal mellan Håbo kommun och Nordic Properties 

Portfolio 2 AB (566991-9466), lagfaren ägare samt exploatör i kvarter F 

(Bista 13:1), samt tillhörande Överenskommelse om fastighetsreglering, se 

Bilaga 3.   

7. Exploateringsavtal mellan Håbo kommun och Bålsta Småstadsutveckling 

AB (556964-0112), lagfaren ägare till Väppeby 7:20 samt exploatör i 

kvarter G och H (Väppeby 7:20), samt tillhörande Överenskommelse om 

fastighetsreglering, se Bilaga 3.  

8. Exploateringsavtal mellan Håbo kommun och Bålsta Småstadsutveckling 

AB (556964-0112), lagfaren ägare till Väppeby 7:15 samt SA 82 Holding 2 

AB (559038-0878), lagfaren ägare till Väppeby 7:16, exploatörer i kvarter K 

och L (Väppeby 7:15 och 7:16), samt tillhörande Överenskommelser om 

fastighetsreglering, se Bilaga 3A och 3B. 
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9. Överenskommelse om exploatering inom detaljplaneområdet för 

Väppeby 7:18 med tillhörande bilaga. Överenskommelsen träffas med 

samtliga exploatörer inom kvarteren A-L.  

10. Kommunfullmäktige godkänner exploateringsbudgeten för 

Tvåhusplanen på -2 850 000 kronor. 

11. Beslutet gäller under förutsättning att exploatören inom tre veckor från 

idag inkommer med fysiska pantbrev till kommunen, detta som säkerhet för 

exploatörens ekonomiska åtaganden gentemot kommunen enligt avtalet.  

Sammanfattning  

Syftet med de exploateringsavtal och överenskommelser som har upprättats 

är att reglera och underlätta utbyggnaden av föreslagen byggnation i 

enlighet med förslag till detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl.  

Innan antagande av detaljplanen ska kommunen och Trafikverket ha träffat 

avtal avseende kompletterande bullerskyddsåtgärder på befintligt 

bullerplank längs med järnvägsspåren norr om planområdet.  

Kommunen ska svara för utbyggnad av alla allmänna anläggningar inom 

planområdet. Kommunens kostnader bedöms uppgå till ca 28,1 mkr. 

Exploatörerna inom planområdet ska erlägga exploateringsbidrag om 

sammanlagt ca 26,8 mkr. Differensen beror på att kommunen ska finansiera 

halva den kostnad som avser ombyggnad av planerad park intill kyrkan. 

Kommunen beräknas även få kostnader avseende marklösen om ca 200 tkr, 

men detta kan finansieras via den markförsäljning som sker av kommunal 

mark. 

Genomförandet av framtagen detaljplan ställer höga krav på kommunen och 

alla exploatörer vad avser samverkan och samordning. Det finns även frågor 

som parterna kommer att behöva lösa under utbyggnadsfasen. 

Då ärendet inte var komplett till arbetsutskottets sammanträde 2018-01-30 

har en reviderad tjänsteskrivelse (dok nr. 80243) tillförs inför 

kommunstyrelsens behandling.  

Beslutsunderlag 

Reviderad tjänsteskrivelse Tvåhus exploatering 

KS 2018-02-12 § 9 

KSAU 2018-01-30 § 10 

Tjänsteskrivelse 

Exploateringsavtal och överenskommelser samt tillhörande bilagor.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att en extra beslutspunkt läggs till enligt följande:  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(40) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-02-26  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutet gäller under förutsättning att exploatören inom tre veckor från idag 

inkommer med fysiska pantbrev till kommunen, detta som säkerhet för 

exploatörens ekonomiska åtaganden gentemot kommunen enligt avtalet. 

Denna punkt föreslås ersätta kommunstyrelsens förslag till beslutspunkt 2 

med lydelsen: Avtalen tecknas under förutsättning att ekonomiska 

säkerheter ställs av exploatörerna för avtalet.  

Beslutsgång 

Ordförande Ulf Winberg (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller förslag 

till beslut samt Owe Fröjds (Båp) tilläggsyrkande och finner att så sker.  

Jäv 

Fred Rydberg (KD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Avtalsparterna 

Plan- och exploateringsavdelningen 

Tekniska avdelningen 
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§ 11 Dnr 2017/00562  

Mindre revidering av arvodesregler avseende 
resekostnadsersättning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade arvodesregler för Håbo 

kommun att gälla från och med 1 december 2017, därmed upphör tidigare 

arvodesregler.  

Sammanfattning  

Enligt nuvarande arvodesregler har årsarvoderade förtroendevalda inte rätt 

till resekostnadsersättning. Förslag på reviderade arvodesregler gör det 

möjligt för årsarvoderade förtroendevalda att få resekostnadsersättning.  

I förslaget till reviderade arvodesregler föreslås också att inaktuella summor 

i bilaga 1 tas bort.  

Beslutsunderlag 

KS 2018-02-12 § 18 

KSAU 2018-01-30 § 22 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till arvodesregler 2018-01-03 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansliet 

Löneadministration 

Gruppledarna 
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§ 12 Dnr 2017/00222  

Redovisning av kommunalt partistöd för år 2016 samt 
utbetalning av kommunalt partistöd för år 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar inlämnade redovisningar om användning av 

partistöd år 2016.  

2. Kommunfullmäktige ålägger de politiska partierna att senast 2018-06-30 

inkomma med en redovisning av användningen av 2017 års partistöd.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för 2018 enligt nedan.  

4. Kommunfullmäktige ålägger de politiska partierna att senast 2018-03-10 

lämna kontouppgifter för utbetalning av partistödet till kommunstyrelsens 

kansli.  

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 2016 års partistöd som de, enligt 

lag, är skyldiga att inkomma med.  

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. 2018 års inkomstbasbelopp är 62 500 

kr. Kommunfullmäktige föreslås därför utbetala partistöd enligt följande:  

Socialdemokraterna:  306 250 kr 

Moderaterna:   212 500 kr 

Sverigedemokraterna:  118 750 kr 

Centerpartiet:   81 250 kr 

Miljöpartiet:   62 500 kr 

Bålstapartiet:   62 500 kr 

Liberalerna:   62 500 kr 

Kristdemokraterna:  43 750 kr 

Vänsterpartiet:  43 750 kr 

Beslutsunderlag 

KS 2018-02-12 § 21 

KSAU 2018-01-30 § 15 

Tjänsteskrivelse 

Redovisningar av kommunalt partistöd 2016 från samtliga partier 

Regler för kommunalt partistöd i Håbo kommun (bifogas ej)  

______________ 
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Beslutet skickas till: 

Samtliga partier  

Kansliet – för åtgärd 
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§ 13 Dnr 2018/00039  

Revidering av budget 2018 med anledning av 
omorganisation 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överföra driftbudget för plan-och 

exploateringsavdelningens verksamhet, 8 517 000 kronor, från bygg- och 

miljönämnden till kommunstyrelsen för 2018 

2. Kommunfullmäktige beslutar att överföra mål och nyckelindikatorer som 

avser plan- och exploateringsverksamheten från bygg- och miljönämnden 

till kommunstyrelsen 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade 9 januari att omorganisera plan- och 

exploateringsavdelningen från bygg- och miljönämnden till 

kommunstyrelsen från 15 januari 2018. 

Av plan- och exploateringsavdelningens driftbudget på 8 617 000 kronor för 

år 2018, föreslås därför 8 517 000 kronor överföras från bygg- och 

miljönämnden till kommunstyrelsen. Budgeten avser verksamheterna Fysisk 

och teknisk planering 8 417 000 kronor, Miljö, hälsa, och hållbar utveckling 

(naturvård) 100 000 kronor samt Klimat- och energirådgivning. 100 000 

kronor för utredningar föreslås kvarstå på bygg- och miljönämnden. 

De mål och nyckelindikatorer som är fastställda för bygg- och 

miljönämnden och som avser plan- och exploateringsverksamheten föreslås 

samtidigt överföras till kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

KS 2018-02-12 § 25 

KSAU 2018-01-30 § 34 

Tjänsteskrivelse 

Protokoll från KS § 2, 2018-01-09 dnr 2017/00752 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Ekonomienheten 

Plan- och exploateringsavdelning 
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§ 14 Dnr 2017/00659  

Valet 2018: Arvoden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att följande ersättningar ska gälla för valet 

2018: 

- Ordförande i valdistrikt:  2700 kronor 

- Vice ordförande i valdistrikt:  2700 kronor 

- Röstmottagare m.fl. som tjänstgör i valdistrikt: 2300 kronor 

Ersättningen täcker allt arbete under valdagen.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att ersättning ska utgå med 400 kronor till 

dem som deltar i den obligatoriska utbildningen inför valet. Denna 

ersättning gäller även för utbildning till de timanställda som anställs under 

förtidsröstningen.   

3. Kommunfullmäktige beslutar att ersättning ska utgå med 400 kronor till 

dem som är med och möblerar vallokalen innan valdagen.  

Sammanfattning  

Valnämnden föreslår en ökning av ersättningarna till valdistriktens 

ordförande, vice ordförande och röstmottagare. Detta i syfte att hålla nivån 

på ersättningarna i Håbo likvärdiga med övriga kommuner i landet. Likaså 

har kraven på valförrättarna skärpts något, då de nu måste genomgå en 

obligatorisk utbildning. Mot denna bakgrund föreslår förvaltningarna 

följande ersättningsnivåer:  

- Ordförande i valdistrikt:  2700 kronor 

- Vice ordförande i valdistrikt:  2700 kronor 

- Röstmottagare m.fl. som tjänstgör i valdistrikt: 2300 kronor 

- Genomförd obligatorisk utbildning 400 kronor.  

Ökningen av ersättningarna finansieras inom valnämndens budgetram under 

förutsättning att statsbidraget för genomförande räknas upp på samma sätt 

som tidigare år.  

Beslutsunderlag 

Ks 2018-02-12 § 26 

KSAU 2018-01-30 § 26 

Valnämnden 2017-11-28 § 10 

Tjänsteskrivelse 

______________ 
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Beslutet skickas till: 

Valnämnden 

Kansliet 

Löneenheten 
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§ 15 Dnr 2017/00766  

Revidering av ägardirektiv för Håbohus 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige ändrar i Håbohus ägardirektiv avseende 

direktavkastningskrav från 4,5 procent till 4,0 procent för år 2018.  

Sammanfattning  

Styrelsen för Håbohus AB har genom bolagets VD inkommit med begäran 

om att ägaren/kommunen ändrar direktavkastningskrav från 4,5 procent till 

4,0 procent för år 2018.  

Beslutsunderlag 

KS 2018-02-12 

KSAU 2018-01-30 § 24 

Tjänsteskrivelse 

Styrelseprotokoll 2017-12-15 

Skrivelse från VD, Håbohus AB 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Owe Fröjd (Båp) yrkar att kommunfullmäktige ändrar i Håbohus 

ägardirektiv avseende direktavkastningskrav från 4,5 procent till 2,5 procent 

för år 2018. 

Leif Zetterberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Leif Lindkvist (V) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) förslag till beslut.  

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

beslut.  

Beslutsgång 

Ordförande Ulf Winberg (M) finner att två förslag föreligger – 

kommunstyrelsens förslag till beslut samt Owe Fröjds (Båp) förslag till 

beslut. Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens eller Owe Fröjds (Båp) förslag till beslut och finner att 

kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs.   
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Omröstningsresultat 

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

kommunstyrelsens förslag till beslut och nej-röst för bifall till Owe Fröjds 

(Båp) förslag till beslut.  

Ja-röst lämnas av: Roger von Walden (M), Bo Johnsson (M), Ulf Winberg 

(M), Liselotte Grahn Elg (M), Rasmus Kraftelid (M), Carl-Johan 

Torstensson (M), Nils-Åke Mårheden (M), Björn Fredriksson (M), Björn 

Hedö (M), Tommy Rosenkvist (M), Göran Eriksson (C), Leif Zetterberg 

(C), Sara Ahlström (C), Gunilla Alm (L), Christian Nordberg (MP), Marie 

Nordberg (MP), Fred Rydberg (KD), Agneta Hägglund (S), Werner 

Schubert (S), Gunilla Gustavsson (S), Lars-Göran Bromander (S), Helene 

Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Maria Annell (S), Kurt Hedman (S), 

Antonio Lopez (S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Sven-Olov Dväring 

(S), Ulla Hedman (S), Jan Barrefors (S), Inger Wallin (S), Bengt Björkman 

(SD), Pirjo Thonfors (-) 

Nej-röst lämnas av: Owe Fröjd (Båp), Peter Björkman (Båp), Leif Lindqvist 

(V) 

Avstår: Michael Rubbestad (SD), Kristian Leinonen (SD), Robert 

Kohlström (SD) 

Med 34 ja-röster, 3 nej-röster och 3 som avstår bifaller kommunfullmäktige 

kommunstyrelsens förslag till beslut.      

Reservation 

Owe Fröjd (Båp), Peter Björkman (Båp) och Leif Lindqvist (V) reserverar 

sig mot beslutet till förmån för Owe Fröjds (Båp) yrkande.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Håbohus AB 

Ekonomienheten 
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§ 16 Dnr 2017/00491  

Utökning av VA-verksamhetsområde 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar förslag till utökat VA-verksamhetsområde för 

Frösundavik, Draget, Biskops-Arnö och Krägga enligt bifogat kartunderlag.  

Sammanfattning  

Utifrån gällande VA-lagstiftning skall Håbo kommun återkommande se 

över och vid behov förändra/utöka verksamhetsområden för dricksvatten, 

spillvatten och dagvatten. Detta behövs bl.a. för nya och planerade 

exploateringsområden och för andra befintliga bebyggelseområden där det 

finns behov av kommunal VA-försörjning. 

 

Aktuell utökning av verksamhetsområde för VA berör exploateringar i 

Frösundavik och Draget samt Biskops-Arnö där kommunen har blivit ålagd 

av Statens VA-nämnd att tillgodose behovet av vatten och spillvatten. Även 

tre obebyggda fastigheter i Krägga som ligger i direkt anslutning till 

verksamhetsområdet föreslås tas in i verksamhetsområdet.  

Beslutsunderlag 

KS 2018-02-12 § 31 

Tekniska utskottet 2018-01-29 § 2 

Tjänsteskrivelse 2017-01-12 

Bifogat kartunderlag 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska avdelningen, VA-enheten 
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§ 17 Dnr 2018/00014  

Tillägg till avfallstaxa 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar om tillägg av en ny taxa i antagen 

avfallstaxa KF 2017-04-03 § 47.   

- Ny taxa för 4 kubiks container, abonnemangspris för tömning varannan 

vecka 26 970 kr/år inklusive moms och för tömning varje vecka 53 940 kr 

/år inklusive moms.  

Sammanfattning  

Enligt avfallstaxa punkt 1.10  

”Om ett behov av en tjänst som inte finns specificerad i denna taxa, saknar 

taxan tillämpning i det enskilda fallet. Avgiften beräknas då med hjälp av 

självkostnadspris för hantering av det aktuella avfallet tillsammans med ett 

administrativt tillägg. Beslut om avgift tas av Kommunstyrelsen”    

Det har uppstått ett behov av ett abonnemang för en 4 kubiks container. För 

att tillgodose detta behov behöver vi göra detta tillägg i taxan.  

Beslutsunderlag 

KS 2018-02-12 § 32 

Tekniska utskottet 2018-01-29 § 9 

Tjänsteskrivelse 2018-01-09 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska avdelningen 
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§ 18 Dnr 2018/00028  

Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag 
och motioner, våren 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.  

Sammanfattning  

Motioner och medborgarförslag bör, enligt Kommunallagen (KL 5:35), 

beredas så att fullmäktige kan fatta beslut i ärendet inom ett år från det att 

motionen eller medborgarförslaget väcktes. Enligt kommunfullmäktiges 

arbetsordning ska de motioner och medborgarförslag som ännu ej beretts 

färdigt redovisas till kommunfullmäktige två gånger årligen. 

Totalt finns, per den 10 januari 2018, 10 medborgarförslag och 7 motioner 

som fullmäktige ännu inte har beslutat om. Tre av motionerna och fyra av 

medborgarförslagen har beretts av kommunstyrelsens förvaltning och 

beräknas bli behandlade i kommunfullmäktige 2018-02-26 om inte 

kommunstyrelsen beslutar något annat i sin beredning av ärendena. Det 

innebär sex medborgarförslag och fyra motioner sannolikt kvarstår efter 

fullmäktiges sammanträde i februari 2018.  

Ett av ärendena i redovisningen är äldre än ett år. Det har tidigare 

återremitterats för vidare utredning och avvaktar nu yttrande från 

ungdomsrådet innan ärendet kan behandlas politiskt.  

För en preciserad redovisning av vilka medborgarförslag och motioner som 

ännu inte beretts färdigt, se Förteckning – ej färdigberedda 

medborgarförslag och motioner, 2018-01-10.  

Beslutsunderlag 

KS 2018-02-12 § 38 

KSAU 2018-01-30 § 30 

Tjänsteskrivelse 

Förteckning – ej färdigberedda medborgarförslag och motioner, 2018-01-10.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansliet 
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§ 21 Dnr 2017/00746  

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

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Stefan Wallin (MP) från uppdrag som 

ersättare i kommunfullmäktige.  

2. Kommunfullmäktige hemställer hos Länsstyrelsen om en ny 

sammanräkning utifrån 2014 års allmänna val för att utse en ledamot i 

kommunfullmäktige i Stefan Wallins (MP) ställe.   

Sammanfattning  

Stefan Wallin (MP) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige.       

Beslutsunderlag 

Avsägelse 2017-12-05   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Stefan Wallin (MP) 

Länsstyrelsen 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 
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§ 25 Dnr 2018/00124  

Interpellation till Håbohus ordförande angående 
Håbohus bostadskö 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen anses vara besvarad. 

Sammanfattning  

Owe Fröjd (Båp) har inkommit med en interpellation till Håbohus 

styrelseordförande Leif Zetterberg (C). Interpellanten anför att det är av stor 

vikt att få information om efterfrågan på bostäder för att kunna planera och 

upplåta mark. Mot denna bakgrund efterfrågas information om Håbohus 

köer.  

Leif Zetterberg (C) har lämnat in ett skriftligt svar på interpellationen och 

redogör för detta. Debatt följer. 

Beslutsunderlag 

Interpellation  

______________ 
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§ 26 Dnr 2018/00123  

Interpellation till tekniska utskottets ordförande om 
bevakningen av stationshuset 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Sammanfattning  

Owe Fröjd (Båp) har inkommit med en interpellation till tekniska utskottets 

ordförande Christian Nordberg (MP) angående bevakning och städning av 

stationshuset samt säkerheten i vänthallen. Detta då interpellanten anför att 

det under 2017 och början av 2018 varit stökigt och dåligt städat samt 

otryggt i och omkring stationshuset, vilket föranledde att lokalen stängdes.  

Christian Nordberg (MP) meddelar att han kommer att besvara 

interpellationen vid fullmäktiges nästa sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Interpellation      

______________ 
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§ 27 Dnr 2018/00127  

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande 
angående fritidsbank 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att frågan anses vara besvarad. 

Sammanfattning  

Fredrik Anderstedt (S) har lämnat en enkel fråga till kommunstyrelsens 

ordförande Liselotte Grahn Elg (M) angående fullmäktiges beslut om 

fritidsbank, vilket förvaltningen har att verkställa. Frågan besvaras av 

Liselotte Grahn Elg (M) vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 

Enkel fråga  

______________ 

 
 
 

 


