
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2018-06-11  

Kommunfullmäktige  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

Tid och plats Kl. 19:00 måndagen den 11 juni 2018, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Ulf Winberg (M), Ordförande 

Owe Fröjd (Båp), 1:e vice ordförande 

Gunilla Gustavsson (S), 2:e vice ordförande 

Roger von Walden (M) 

Bo Johnson (M) 

Liselotte Grahn Elg (M) 

Rasmus Kraftelid (M) 

Carl-Johan Torstenson (M) 

Nils-Åke Mårheden (M) 

Cecilia Lidén (M) 

Björn Hedö (M) 

Tommy Rosenkvist (M) 

Göran Eriksson (C) 

Leif Zetterberg (C) 

Gunilla Alm (L) 

Anders Cyrillus (L) 

Christian Nordberg (MP) 

Marie Nordberg (MP) 

Fred Rydberg (KD) 

Agneta Hägglund (S) 

Werner Schubert (S) 

Lars-Göran Bromander (S) 

Helene Cranser (S) 

Fredrik Anderstedt (S) 

Nina Manninen (S) 

Kurt Hedman (S) 

Sven Erkert (S) 

Eva Staake (S) 

Sven-Olov Dväring (S) 

Marcus Carson (S) 

Inger Wallin (S) 

Michael Rubbestad (SD) 

Bengt Björkman (SD) 

Robert Kohlström (SD) 

Peter Björkman (Båp) 

Leif Lindqvist (V) 

Övriga närvarande  

Ersättare Björn Fredriksson (M) 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(42) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-06-11  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Bertil Brifors (M) 

Staffan Wohrne (M) 

Peter Kilger (M) 

Lisbeth Bolin (C), tjänstgör för Sara Ahlström (C) 

Helén Embretsén (KD) 

Arvo Väisänen (KD) 

Maria Annell (S), tjänstgör för Akasya Randhav (S) 

Antonio Lopez (S), tjänstgör för Hillevi Anderstedt (S) 

Ulla Hedman (S) 

Jan Barrefors (S) 

Pirjo Thonfors (-), tjänstgör för Kristian Leinonen (SD) 

Sjunne Green (Båp) 

  

Tjänstemän Sara Widströmer, kommunsekreterare  

  

Justering  

Justerare Helene Cranser (S), Marie Nordberg (MP) 

Tid och plats Torsdagen den 14 juni 2018, kommunhuset 

Justerade paragrafer §§ 62-88 

  

Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Sara Widströmer  

Ordförande 
 

  

Ulf Winberg  

Justerare 
 

 

Helene Cranser 

 
 

 

Marie Nordberg 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2018-06-11  

Kommunfullmäktige  

 

 

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

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2018-06-11 

Datum för 

anslags uppsättande 2018-06-15 

Datum för 

anslags nedtagande 2018-07-07 

Förvaringsplats 

för protokollet Kommunhuset, Håbo kommun 

  

Underskrift 
  

 Sara Widströmer  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2018-06-11  

Kommunfullmäktige  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

Innehållsförteckning 

§ 62  
Mötets öppnande ........................................................................................ 6 

§ 63 Dnr 2017/00644 
Medborgarförslag: Gång- och cykelväg mellan Björbackavägen och 

Fläsanvägen ................................................................................................ 7 

§ 64 Dnr 2018/00447 
Anmälan av ny motion: Kostnadsfria resor för våra pensionärer............... 9 

§ 65 Dnr 2017/00670 

Svar på motion: Öppna café Fridegård på kvällar och helger .................. 10 

§ 66 Dnr 2018/00168 
Förslag till förändrad politisk organisation samt arvodesregler att gälla för 

kommande mandatperiod ......................................................................... 12 

§ 67 Dnr 2018/00169 
Förslag till förändrad styrmodell .............................................................. 15 

§ 68 Dnr 2018/00345 
Frösundaviks förskola .............................................................................. 17 

§ 69 Dnr 2018/00244 

Futurum, utökad investeringsutgift .......................................................... 18 

§ 70 Dnr 2016/00294 
Detaljplan för särskilt boende vid Kyrkcentrum, Gillmarken 1:1 ............ 20 

§ 71 Dnr 2018/00313 
Granskning av verksamhet och årsredovisning 2017 för 

Samordningsförbundet Uppsala län ......................................................... 21 

§ 72 Dnr 2018/00226 
Årsredovisning räddningstjänsten 2017 ................................................... 22 

§ 73 Dnr 2018/00260 
Delårsuppföljning mars 2018 ................................................................... 23 

§ 74 Dnr 2017/00765 
Översyn över kommunens styrdokument ................................................. 25 

§ 75 Dnr 2018/00469 
Anmälan av ny motion: Vändplats för UL i Viby Äng ............................ 29 

§ 76 Dnr 2018/00470 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(42) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-06-11  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Anmälan av ny motion: Bättre skolmat, och serverad i en trevligare 

miljö .......................................................................................................... 30 

§ 77 Dnr 2018/00471 
Anmälan av ny motion: Enklare och snabbare bygglov ........................... 31 

§ 78 Dnr 2018/00472 
Anmälan av ny motion: Planläggning av fler villatomter med mera ....... 32 

§ 79 Dnr 2018/00473 
Anmälan av ny motion: Nytt flyktingpolitiskt program ........................... 33 

§ 80 Dnr 2018/00474 

Anmälan av ny motion: Nya förskolor i Krägga och Viby Äng .............. 34 

§ 81 Dnr 2018/00475 
Anmälan av ny motion: Gästhamn, camping och ställplats för husbilar .. 35 

§ 82 Dnr 2018/00476 

Anmälan av ny motion: Källsortering i "flerfacktunna" .......................... 36 

§ 83 Dnr 2018/00477 

Anmälan av ny motion: Kommunalt anställda ordningsvakter ................ 37 

§ 84 Dnr 2018/00478 

Anmälan av ny motion: Fler och bättre aktiviteter på sportlovet ............. 38 

§ 85 Dnr 2018/00479 

Anmälan av ny motion: Ny pendeltågstation i Västra Bålsta................... 39 

§ 86 Dnr 2018/00480 

Anmälan av ny motion: SL-kort till våra gymnasieelever ....................... 40 

§ 87 Dnr 2018/00360 
Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om säkra busshållplatser 41 

§ 88 Dnr 2018/00483 
Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om container för brännbart 

avfall på återvinningscentralen ................................................................. 42 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(42) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-06-11  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 62 Dnr 64643  

Mötets öppnande 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser Marie Nordberg (MP) och Helene Cranser (S) 

till justerare av dagens protokoll.  

2. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande dagordning med följande 

tillägg och konstaterar att kungörelse skett i laga ordning. 

- Anmälan av ny motion: Vändplats för UL i Viby äng 

- Anmälan av ny motion: Bättre skolmat, och serverad i en trevligare miljö 

- Anmälan av ny motion: Enklare och snabbare bygglov 

- Anmälan av ny motion: Planläggning av fler villatomter med mera  

- Anmälan av ny motion: Nytt flyktingpolitiskt program 

- Anmälan av ny motion: Nya förskolor i Krägga och Viby Äng 

- Anmälan av ny motion: Gästhamn, camping och ställplats för husbilar 

- Anmälan av ny motion: Källsortering i flerfacktunna 

- Anmälan av ny motion: Kommunalt anställda ordningsvakter 

- Anmälan av ny motion: Fler och bättre aktiviteter på sportlovet 

- Anmälan av ny motion: Ny pendeltågstation i Västra Bålsta 

- Anmälan av ny motion: SL-kort till våra gymnasieelever 

- Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om säkra busshållplatser 

- Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om container för brännbart 

avfall på återvinningscentralen 

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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§ 63 Dnr 2017/00644  

Medborgarförslag: Gång- och cykelväg mellan 
Björbackavägen och Fläsanvägen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att vidare 

utreda möjligheterna till en gång- och cykelväg mellan Björkbackavägen 

och Fläsanvägen. 

2. Kommunfullmäktige konstaterar att beslut inte kan 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. 

Förvaltningen ser positivt på medborgarförslaget om att etablera en g/c väg 

mellan Fläsanvägen och Björkbackavägen men med förutsättning att kunna 

utreda förutsättningarna för en sådan etablering främst med avseende på 

följande frågeställningar: 

Marklösen för den privata fastighet som berörs av förslaget. 

Huvudmannaskap för g/c väg i förhållande till enskilda vägar. 

Medborgarförslaget om att etablera en g/c väg mellan Fläsanvägen och 

Björkbackavägen är ett bra förslag utifrån kommunens mål att minska 

bilberoendet och öka möjligheten till cykelpendling. Det är även positivt ur 

rekreation- och folkhälsosynpunkt för boende och besökare i området kring 

Bålsta. Om det ska etableras en koppling mellan vägarna enligt 

medborgarförslaget bör det dock inte vara något större än en g/c väg. Detta 

för att inte öka genomfartstrafiken med bil liksom att hålla nere påverkan i 

ett område som är känsligt för påverkan på grund av höga naturvärden. 

Enligt kommunallagen ska återrapport ske om ett medborgarförslag inte kan 

beredas så att beslut fattas inom ett år, fullmäktige kan då också avskriva 

medborgarförslaget från vidare handläggning. Med hänvisning till vad som 

hittills framkommit föreslår förvaltningen att vidare utreda möjligheterna för 

en gång- och cykelväg. Förvaltningen bedömer att utredningen kan vara klar 

till årsskiftet.  

Beslutsunderlag 

KS 2018-05-28 § 148 

KSAU 2018-05-15 § 120 

Tjänsteskrivelse 2018-04-19 

Medborgarförslag 2017-10-17   

Bilaga till medborgarförslag 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(42) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-06-11  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Gatu- och parkenheten 

Plan- och utvecklingsavdelningen 
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§ 64 Dnr 2018/00447  

Anmälan av ny motion: Kostnadsfria resor för våra 
pensionärer 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning  

Agneta Hägglund (S) har överlämnat en motion till fullmäktige. Motionären 

föreslår att kommunen ska införa kostnadsfria resor för pensionärer under 

lågtrafik.  

Beslutsunderlag 

Motion 2018-05-30 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansliet – till hemsidan och för beredning 
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§ 65 Dnr 2017/00670  

Svar på motion: Öppna café Fridegård på kvällar och 
helger 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för 

inhämtande av yttrande från ungdomsrådet.  

Sammanfattning  

Agneta Hägglund, Socialdemokraterna inkom med en motion där det 

föreslås att Håbo kommun öppnar upp Café Fridegård även under kvällar 

och helger.  

 

Fridegårdsgymnasiets café är ett skolcafé och det kostar gymnasiet pengar 

att driva. Caféet är inte en vinstdrivande verksamhet, utan finns till främst 

för skolans elever och personal, även om andra besökare är välkomna under 

skoltid. Caféets besökardel är möjlig att boka kvällar och helger för andra 

kommunala verksamheter och för föreningar, men köket är ett 

tillagningskök och regleras av reglemente kring livsmedelshantering och är 

därför inte öppet för andra verksamheter att boka. 

 

Kultur- och livsmiljö driver tillsammans med socialförvaltningen och barn- 

och utbildningsförvaltningen ”Polarcaféet” för äldre ungdomar på 

Fridegård, en kväll i veckan. Förvaltningen ser ingen anledning att utveckla 

verksamheten till helger och kvällar om det inte gäller någon slags 

fritidsverksamhet för ungdomar. En grov kostnadsuppskattning för att öppna 

upp Fridegårdscaféet ytterligare vissa vardagskvällar och helger är ca 1,5 

miljoner kr/år. Fritidsgårdarna K5 och Slottsgården i Skokloster kan 

utvecklas ytterligare, att då starta upp en parallell verksamhet är inte 

optimalt.  

Som kommunal verksamhet ska skolans café inte heller konkurrera med de 

vinstdrivande caféer som finns i närområdet. Med hänvisning till vad som 

framkommit under beredningen föreslår förvaltningen att motionen avslås.  

Beslutsunderlag 

KS 2018-05-28 § 149 

KSAU 2018-05-15 § 121 

Tjänsteskrivelse 2018-04-09 

Motion 2017-10-26 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Leif Lindkvist (V) yrkar bifall till motionen.  

Rasmus Kraftelid (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
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Agneta Hägglund (S) yrkar att motionen återremitteras för inhämtande av 

yttrande från ungdomsrådet.  

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

återremiss.  

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) yrkande om 

återremiss.  

Beslutsgång 

Ordförande Ulf Winberg (M) frågar om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras i enlighet med Agneta Hägglunds (S) yrkande och finner att 

kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansliet 
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§ 66 Dnr 2018/00168  

Förslag till förändrad politisk organisation samt 
arvodesregler att gälla för kommande mandatperiod 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att den verksamhet som för närvarande 

hanteras inom kommunstyrelsens tekniska utskott överförs i en nämnd – 

tekniska nämnden från och med 2019-01-01. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att den verksamhet som för närvarande 

hanteras inom kommunstyrelsen och avser kultur- och livsmiljö överförs i 

en ny nämnd – Kultur- och fritidsnämnden från och med 2019-01-01. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att ny politisk organisation och antalet 

ledamöter och ersättare ska gälla enligt nedan från och med 2019-01-01. 

 

4. Kommunfullmäktige beslutar att för kommande mandatperiod ska Håbo 

kommun ha två kommunalråd varav ett från oppositionen.  

5. Kommunfullmäktige beslutar att för kommande mandatperiod ska 

ordföranden och viceordföranden i Kommunstyrelsen och 

Kommunfullmäktige vara från samma koalition samt att ordföranden och 

viceordföranden i nämnderna ska vara från olika koalitioner. 

6. Kommunfullmäktige beslutar att göra justeringar i arvodesregler för 

årsarvoden enligt nedan att gälla från och med 2019-01-01. 

         % av IBB per månad 

- Kommunfullmäktiges ordförande 8% 

- KSO, Kommunalråd  100% 

- Oppositionsråd  75% 

- Barn- och utbildningsnämndens ordförande 24% 

- Bygg- och miljönämndens ordförande 8% 

- Kultur- och fritidsnämndens ordförande 8% 
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- Socialnämndens ordförande 8% 

- Tekniska nämndens ordförande 8% 

- Vård- och omsorgsnämndens ordförande 12% 

- Håbohus AB ordförande 8% 

- Håbomarknads AB ordförande 5% 

7. Kommunfullmäktige beslutar att utöka jourtjänstgöring i socialnämnden 

att gälla samtliga fem ledamöter från och med 2019-01-01. Samtliga 

ledamöter, inkl ordföranden, ska ha rätt till jourersättning.  

8. Kommunfullmäktige beslutar att ge samtliga ledamöter i 

kommunfullmäktige möjlighet till verksamhetsbesök från och med  

2019-01-01. Detta ska ske i samråd med ordföranden för berörd 

nämnd/styrelse samt gruppledare innan verksamhetsbesök bokas in. 

Arvoden utgår enligt gällande arvodesregler för maximalt två dagar/år. 

9. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hantering 

av insynsplatser i nämnder och styrelser för de partier som inte har en egen 

plats. Utredning ska vara klar och beslutas i samband med beslut av övriga 

styrdokument som ska gälla från 2019-01-01. 

10. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens i uppdrag att uppdatera de 

styrdokument som påverkas av beslutade förändringar i politisk organisation 

och arvoden enligt beslutspunkt 1 till 9 ovan. Nya styrdokument klara för 

beslut senast på kommunfullmäktige 10 december 2018 

Sammanfattning  

Vid kommunstyrelsens sammanträde 16 oktober 2017 beslutades i § 206: 

”Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp bestående av samtliga 

gruppledare för göra en översyn över den politiska organisationen inför 

kommande mandat-period, samt inkomma med förslag på reviderade 

arvodesregler. Arbetet ska vara klart senast inför kommunstyrelsens 

sammanträde den 28 maj 2018.” Översynen av arvodesregler sker enligt 

beslut i samband med antagandet av nuvarande arvodesregler (KF 2016-06-

13, § 70).  

En arbetsgrupp bestående av samtliga politiska gruppledare har under 

vintern och våren med stöd från tjänstemannaorganisationen genomfört en 

översyn av den politiska organisationen, antal ledamöter och arvodesregler 

inför den kommande mandatperioden. Arbetsgruppens slutsats var att 

mycket i den politiska organisationen fungerar väl. Arbetsgruppen har tagit 

fram ett förslag till ny politisk organisation, antal ledamöter för de olika 

nämnderna samt justeringar för arvoden.  

Beslutsunderlag 

KS 2018-05-28 § 140 

KSAU 2018-05-15 § 111 
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Tjänsteskrivelse 2018-04-25 

Utredning - Översyn av politisk organisation och förslag till reviderade 

arvodesregler 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fred Rydberg (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 

med ändringen att Socialnämnden ska ha till fem ordinarie ledamöter i 

stället för tre ordinarie och två ersättare.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar att ärendet återremitteras för omarbetning till ett 

tydligare förslag.  

Beslutsgång 

Ordförande Ulf Winberg (M) frågar först om ärendet ska återremitteras eller 

behandlas idag och finner att det ska hanteras idag 

Ordförande behandlar därefter kommunstyrelsens förslag till beslut i alla 

punkter utom punkt 3. Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut för alla beslutspunkter utom punkt 3 

och finner att så sker.  

Avslutningsvis behandlas kommunstyrelsens förslag avseende beslutspunkt 

3. Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

förslag till beslut eller om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

förslag till beslut med Fred Rydbergs (KD) ändringsyrkande och finner att 

kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut med Fred 

Rydbergs (KD) ändringsyrkande.  

Protokollsanteckning 

Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Samtliga nämnder 

Kommunstyrelsens kansli 
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§ 67 Dnr 2018/00169  

Förslag till förändrad styrmodell 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ny målstyrningsmodell ska införas och 

ska tillämpas på alla verksamhetsnivåer från och med Budget 2019 och plan 

2020-2021. Dagens vertikala målnedbrytning ska ändras till en horisontell 

målstyrning där varje verksamhetsnivå själv definierar utvecklingsmål 

baserat på nuläge, framtidsutsikter och grunduppdrag. 

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram riktlinjer 

som beskriver både styrmodell och process, att gälla i sin helhet från 1 

januari 2019. 

3. Kommunfullmäktige ger samtliga nämnder i uppdrag att definiera sitt 

grunduppdrag som en del av budgetarbetet och dess tidplan. 

4. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att starta ett kom-

munövergripande projekt för ett gemensamt arbete kring kultur, 

förhållningssätt och beteenden. Förslag till projektdirektiv för beslut av 

kommun-styrelsen senast december 2018. 

5. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelse i uppdrag att till våren 2019 ta 

fram en processhandbok som stöd för den fortsatta process-kartläggningen 

för ökat fokus på ett systematiskt kvalitetsarbete. 

6. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att senast till 1 

januari 2019 ta fram stöd för de olika stegen i styrprocessen för att 

underlätta dialogen samt stöd för kommunledningsgrupp och 

förvaltningslednings-grupperna för att leda och samordna övergripande mål 

och uppdrag.  

Sammanfattning  

Vid kommunstyrelsens sammanträde 16 oktober 2017 beslutades i § 209: 

”Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp bestående av samtliga 

gruppledare för att ta fram ett förslag till ny styrmodell vars övergripande 

syfte är att tydliggöra en gemensam struktur och gemensamma arbetssätt för 

styrning och ledning av kommunen och dess verksamheter. Styrmodellen 

ska omfatta hela kommunens organisation och vara klar för antagande i 

kommunfullmäktige juni 2018. 

En arbetsgrupp bestående av samtliga politiska gruppledare har under 

vintern och våren med stöd från tjänstemannaorganisationen arbetat med att 

ta fram förslag till ny styrmodell. Arbetsgruppens slutsats var att mycket i 

den nuvarande styrmodellen fungerar väl men några konkreta åtgärder 

behöver göras för att få en bättre styrning och ledning. Den största 
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förändringen rent strukturmässigt innebär en förändrad målstyrning som ger 

varje verksamhetsnivå möjlighet att själva besluta om relevanta 

utvecklingsmål. Ytterligare ett område som arbetsgruppen identifierade som 

kritiskt är att arbeta och utveckla kommunens kultur, förhållningssätt och 

beteenden.  

Beslutsunderlag 

KS 2018-05-28 § 141 

KSAU 2018-05-15 § 112 

Remiss 

Yttrande 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Samtliga nämnder 

Kvalitetssamordnare 

Kansliet 
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§ 68 Dnr 2018/00345  

Frösundaviks förskola 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja en utökning av budgeten för 

Frösundaviks förskola med åtta (8) miljoner kronor till totalt 58 miljoner 

kronor.  

2. Kommunfullmäktige noterar att utökningen inte innebär någon ny 

upplåning.  

Sammanfattning  

Slutkostnaden för Frösundaviks förskola kommer att bli åtta miljoner kronor 

dyrare än budgeterat. Fördyringen beror främst på fördyrad grundläggning 

samt ändrat stomsystem från limträstomme till platsgjuten betong. Bytet av 

stomsystem har gett en längre byggtid vilket då medfört ökade kostnader för 

både maskiner och för arbetskraft. Den nu uppförda byggnaden kommer att 

vara energieffektivare än grundkravet i upphandlingen. Miljömässiga och 

hållbara materialval kommer att ge en god inomhusmiljö och lång 

hållbarhet. Effektiv ventilation med hög verkningsgrad och 

bergvärmeanläggning ger låga driftskostnader och över tid ge låga drift och 

underhållskostnader 

Beslutsunderlag 

KS 2018-05-28 § 132 

TU 2018-05-14 § 32 

Tjänsteskrivelse 2018-05-09 

Slutkostnadsprognos från Bygg Construct daterad 2018 -03-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska avdelningen 

Ekonomienheten 
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§ 69 Dnr 2018/00244  

Futurum, utökad investeringsutgift 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige återupptar behandling av återremitterat ärende från 

fullmäktiges sammanträde 2018-05-07 och noterar att ärendet kompletterats 

i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsbudgeten för 

saneringsåtgärder, bortbyggandet av skola 2000 konceptet och ombyggnad 

för att rymma ytterligare 90 elever till 160 miljoner kronor.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade 21 november 2016 § 240 om genomförande av 

saneringsåtgärder och ombyggnation av Futurum med en investeringsutgift 

om max 56,4 miljoner kronor. Investeringsutgiften skulle omfatta sanering 

och ombyggnation för att delvis bygga bort ”skola 2000 konceptet”. 

Vartefter rivningen som startade under hösten 2017 har fortskridit, har det 

visat sig att arbetsmiljöproblemen är större än vad Relitas utredning från 

2016 visade. 

Under hösten 2017 hemställde barn- och utbildningsnämnden hos 

kommunstyrelsen om att ta fram alternativ för att inrymma fler elever i 

samband med sanering och återställning av Futurum. Möjligheten att utöka 

åk 7 – 9 med ytterligare en parallellklass, dvs. 90 elever, bedömdes av 

projektet som fullt möjligt och är det alternativ som har utretts vidare. 

I mars 2018 presenterade entreprenören en kostnadsbedömning för hela 

projektet inklusive en mer omfattande sanering och återställning samt en 

ombyggnad för ytterligare 90 elever. Kostnadsbedömningen ligger på 160 

miljoner kronor. Ca 50 miljoner kronor avser ombyggnad för ytterligare 90 

elever och ca 110 miljoner kronor avser sanering. 

Arbetsutskottet föreslår 2018-05-15 § 102:  

1. Kommunfullmäktige återupptar behandling av återremitterat ärende från 

fullmäktiges sammanträde 2018-05-07 och noterar att ärendet kompletterats 

i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsutgiften för 

saneringsåtgärder och ombyggnad av Futurumskolan till 160 miljoner 

kronor, dels med anledning av att ett utökat saneringsarbete behöver utföras 

och dels med anledning av att skolan ska byggas om för att inrymma 

ytterligare 90 elever.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(42) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-06-11  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsunderlag 

KS 2018-05-28 § 133 

KSAU 2018-05-15 § 102 

Tjänsteskrivelse 2018-05-14 

Komplettering av ärende ”Utökad investeringsutgift för Futurum” med an-

ledning av återremiss 2018-05-14 

Futurum, behovsbeskrivning 2018-05-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Beslutsgång 

Ordförande frågar, finner bifall.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska avdelningen 

Ekonomienheten 

Kommundirektör  
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§ 70 Dnr 2016/00294  

Detaljplan för särskilt boende vid Kyrkcentrum, 
Gillmarken 1:1 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till detaljplan för särskilt 

boende vid Kyrkcentrum, Gillmarken 1:1, enligt 5 kap. 27 § Plan- och 

bygglagen (PBL 2010:900)  

Sammanfattning  

Den 23 maj 2016 fattade Kommunstyrelsen beslut om planuppdrag (106 §) 

för detaljplan för särskilt boende vid Kyrkcentrum, Gillmarken 1:1. 

Planuppdraget syftar till att möjliggöra en ny byggnad för vårdboende om 

cirka 60 lägenheter i två till tre plan med varierade utemiljöer. Ny 

bebyggelse ska anpassas till omkringliggande natur och bebyggelse. Då en 

större parkering, som idag används för besökande till Kyrkcentrum, tas i 

anspråk möjliggör även planen ett samutnyttjande av parkering och infart, 

samt ytterligare parkering inom Kyrkans fastighet. 

Planförslaget har ställts ut för samråd och granskning. Under samrådet kom 

synpunkter både från myndigheter och sakägare. Samtliga synpunkter har 

beaktats, men alla sakägare har inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Det 

gäller bland annat synpunkter om att inte bygga på platsen alls och att det 

blir en för stor byggnad för nära villabebyggelsen i väster. Bedömningen är 

fortsatt att platsen lämpar sig väl för en större byggnad, som samtidigt ska 

samspela med omgivningens natur, kultur och rekreationsvärden.  

Beslutsunderlag 

KS 2018-05-28 § 128 

KSAU 2018-05-15 § 108 

Tjänsteskrivelse 2018-04-26 

Plankarta  

Planbeskrivning  

Granskningsutlåtande 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen 

Tekniska avdelningen 
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§ 71 Dnr 2018/00313  

Granskning av verksamhet och årsredovisning 2017 
för Samordningsförbundet Uppsala län 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige tillstyrker att samordningsförbundets styrelse och 

dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.  

Sammanfattning  

Samordningsförbundet har till länets kommuner översänt årsredovisning och 

granskningsrapport. 

Samordningsförbundets medlemmar ska ta ställning till om förbundets 

styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.  

Samordningsförbundets revisorer har granskat förbundets verksamhet och 

årsredovisning för år 2017 och tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter 

beviljas ansvarsfrihet.  

Beslutsunderlag 

KS 2018-05-28 § 142 

KSAU 2018-05-15 § 113 

Tjänsteskrivelse 2018-05-02 

Revisionsberättelse 2017 

Granskningsrapport 2017 

Årsredovisning 2017 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Samordningsförbundet Uppsala län 
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§ 72 Dnr 2018/00226  

Årsredovisning räddningstjänsten 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner, för Håbo kommuns del, 

årsredovisningen år 2017 för Räddningstjänsten Enköping-Håbo 

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

ledamöterna i förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Enköping-Håbo 

avseende verksamhetsåret 2017.  

Sammanfattning  

Räddningstjänsten för Enköping och Håbo kommuner har översänt 

årsredovisning för förbundet till respektive kommuner för godkännande. 

Håbo kommun har i kommunens årsredovisning för år 2017 inkluderat 

kommunens andel om 35 procent i den sammanställda redovisningen 

avseende resultat- och balansräkning. Bifogat framgår årsredovisning för 

hela förbundet samt revisionsrapporter.  

Beslutsunderlag 

KS 2018-05-28 § 143 

KSAU 2018-05-15 § 114 

Tjänsteskrivelse 2018-05-02 

Årsredovisning 2017 

Revisionsrapport 2017 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Räddningstjänsten Enköping-Håbo 
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§ 73 Dnr 2018/00260  

Delårsuppföljning mars 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner delårsuppföljning för mars. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämnden får 11,5 

miljoner kronor i tilläggsbudget för ökade volymer av barn och elever, 

vilket finansieras av 9,1 miljoner kronor från budget tillförfogande samt 2,4 

miljoner kronor genom försämring av budgeterat resultat 

3. Kommunfullmäktige beslutar att vård- och omsorgsnämnden får 2,4 

miljoner kronor i tilläggsbudget för korttidsboende vilket finansieras genom 

försämring av budgeterat resultat 

4. Kommunfullmäktige beslutar att vård- och omsorgsnämnden får 710 000 

kronor i tilläggsbudget för investering i inventarier till korttidsboendet 

5. Kommunfullmäktige beslutar att omfördela 900 000 kronor i driftbudget 

från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden för kontaktpersoner 

inom socialpsykiatri och för äldre 

6. Kommunfullmäktige beslutar att öka kommunstyrelsens driftbudget med 

200 000 kronor för Håbomässan, endast år 2018, och finansiera det genom 

att öka budgeten för statsbidragsintäkt byggstimulans med samma belopp. 

7. Kommunfullmäktige beslutar att nämnderna ska redovisa och vidta 

åtgärder som innebär att budgetramen hålls år 2018, i delårsrapport augusti 

Sammanfattning  

I rapporten Delårsuppföljning mars 2018, framgår att prognosen för 

kommunens resultat för året är 2,0 miljoner kronor vilket är 17,9 miljoner 

kronor sämre än det budgeterade resultatet på 19,9 miljoner kronor. 

Detta beror främst på att nämnderna prognostiserar ett sammanlagt under-

skott med 29,2 miljoner kronor och att skatte- och statsbidragsintäkterna 

enligt senaste prognosen från SKL visar 7,3 miljoner kronor lägre intäkter. 

Prognosen förutsätter att de 9,2 miljoner kronor som kommunstyrelsen har 

till sitt förfogande används endast till att täcka prognostiserade underskott. 

Detta resultat är inte i linje med kommunens finansiella målsättning med ett 

resultat på 2 procent när exploaterings- och reavinster räknats av. 

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar underskott med 23,7 miljoner 

kronor, varav 11,5 miljoner kronor uppges orsakas av fler barn och elever än 

budgeterat. 
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Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar underskott med 2,2 miljoner 

kronor och 2,4 miljoner kronor orsakas av obudgeterat korttidsboende, som 

startar i september. Helårskostnad år 2019 uppgår till 7,0 miljoner kronor.  

Socialnämnden prognostiserar underskott med 7,6 miljoner kronor. 

Huvudsaklig orsak är högre kostnader än statsbidrag för ensamkommande 

barn, 

Årets investeringsbudget uppgår till 432,5 miljoner kronor för skatte- 

finansierad och taxefinansierad verksamhet exklusive exploaterings-

investeringar. Hittills i år har 17,3 miljoner kronor investerats. 256,9 

miljoner kronor beräknas förbrukas under året. 

Vad gäller måluppföljningen är det fortfarande för tidigt på året för att 

kunna dra definitiva slutsatser. Den samlade bedömningen är att 

kommunstyrelsens och nämndernas mål och tillhörande målsättningar för 

nyckelindikatorerna kommer uppfyllas till stor del under året. 

Ett antal omfördelningar av budget har aktualiserats.  

Beslutsunderlag 

KS 2018-05-28 § 144 

KSAU 2018-05-15 § 115 

Tjänsteskrivelse 2018-04-27 

Delårsuppföljning mars 2018, daterad 2018-04-27 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

______________ 

Beslutet skickas till: 

Samtliga nämnder 

Kommundirektör 
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§ 74 Dnr 2017/00765  

Översyn över kommunens styrdokument 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar nämndernas aktualitetsprövning av 

styrdokument.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att styrdokumenten i tabell 1 kvarstår, samt 

uppdrar till nämnderna att lägga in dessa styrdokument i kommunens nya 

styrdokumentsmallar.  

3. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att revidera styrdokumenten 

i tabell 2. Revideringarna ska vara genomförda så att fullmäktige kan fatta 

beslut om antagande senast vid 2019 års första sammanträde.  

4. Kommunfullmäktige upphäver styrdokumentet i tabell 3.  

5. Kommunfullmäktige beslutar att alla styrdokument som inte tagits upp i 

nämndernas och kommunfullmäktiges aktualitetsprövning upphör att gälla.  

6. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram ett förslag 

till ”Program för uppföljning och insyn av privata utförare”. Programmet 

ska vara klart för beslut i kommunfullmäktige vid 2019 års första 

sammanträde.  

7. Kommunfullmäktige beslutar att delegera ansvaret för revidering av 

styrdokumentet ”Policy för fordonstvättar” till bygg- och miljönämnden.  

8. Kommunfullmäktige beslutar att delegera ansvaret för revidering av 

styrdokumentet ”Reglemente för näringslivsrådet” till kommunstyrelsen.  

9. Kommunfullmäktige beslutar att vision 2030 ska tas upp för 

aktualitetsprövning under våren 2019.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-04 § 149 att anta nya riktlinjer för 

kommunens styrdokument och beslutade i anslutning till detta att uppdra till 

nämnderna att genomföra en översyn över styrdokument inom nämndens 

ansvarsområde i enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings anvisningar. 

Nedan framgår nämndernas förslag avseende de styrdokument som antagits 

av kommunfullmäktige (tabell 1-3) samt förvaltningens förslag gällande de 

styrdokument som ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde (tabell 4-

5). Eventuella kommentarer, motiveringar och förklaringar till förslagen 

framgår av tjänsteskrivelsen med bilagor.  
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De styrdokument som inte förekommer i nämndernas redovisningar föreslås 

upphöra att gälla, i enlighet med de anvisningar för översynen som 

fullmäktige beslutade om 2017-12-04.  

Tabell 1. Styrdokument som kvarstår 

- Alkohol- och drogpolicy 

- Allmänt reglemente för nämnderna  

- Arkivreglemente 

- Arvodesregler 

- Avfallsföreskrifter 

- Avfallsplan 2016-2025 

- Avfallstaxa 

- Avgifter för handläggning av 

grävtillstånd och trafikanordnings-planer 

samt vite vid överträdelser 

- Bolagsordning för Håbo Marknads AB 

- Bolagsordning för Håbohus AB 

- Brandskyddsregler 

- Dagvattenpolicy 

- Handlingsprogram för förebyggande 

verksamhet enligt lagen om skydd mot 

olyckor 

- Integrations – och flyktingpolitiskt 

program (SOC) 

- Kommunikationspolicy 

- Krisberedskapsplan 2015-2018 

- Markanvisningspolicy 

- Miljöstrategi 

- Naturvårdsplan 

- Pensionspolicy 

- Plan för full delaktighet i Håbo 2016-

2019 (VON) 

- Plan- och bygglovstaxa (BMN) 

- Policy för förebyggandet av korruption 

- Policy för representation 

- Policy för uppvaktning av anställda 

och förtroendevalda 

- Reglemente för barn- och 

utbildningsnämnden 

 

- Reglemente för bygg- och 

miljönämnden 

- Reglemente för kommunstyrelsen 

- Reglemente för krisledningsnämnden 

- Reglemente för näringslivsrådet - -- 

Reglemente för socialnämnden 

- Reglemente för valnämnden 

- Reglemente för vård- och 

omsorgsnämnden 

- Reglemente för 

överförmyndarnämnden 

- Regler för Jan Fridegårdpriset 

- Regler för kommunalt partistöd i Håbo 

kommun 

- Riktlinje för kommunal hyresgaranti i 

Håbo kommun (SOC) 

- Riktlinjer för sponsring 

- Riktlinjer för styrdokument 

- Riktlinjer för ärendehantering i Håbo 

kommun 

- Riktlinjer vid hot, våld och allvarliga 

trakasserier mot förtroendevalda 

- Taxa för offentlig kontroll inom 

livsmedelsområden (BMN) 

- Taxor och avgifter för musikskolan 

2016 (BOU) 

- Uppdragsbeskrivning för 

kommunalråd, oppositionsråd och 

gruppledare 

- Vattenprogram 

- Ägardirektiv för Håbo Marknads AB 

- Ägardirektiv för Håbohus AB 

- Översiktsplan 

 

Tabell 2. Styrdokument som revideras 

- Allmänna bestämmelser för brukande 

av kommunens vatten och 

avloppsanläggning (ABVA) 

- Policy för synpunktshantering 

- Policy för valfrihet och konkurrens 
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- Allmänna ordningsföreskrifter för 

Håbo kommun 

- Arbetsmiljöpolicy 

- Arbetsordning för kommunfullmäktige 

- Avgift för borgerlig vigsel 

- Avgifter för kopia med mera av 

allmänna handlingar 

- Avgifter vid Håbo bibliotek 

- Avgifter, bilaga till riktlinjer för 

serveringstillstånd (SOC) 

- Bostadsförsörjningsprogram för 2015-

2018 med utblick mot 2030 

- Finanspolicy 

- IT-policy 

- Jämställdhetspolicy 

- Kunskap, demokrati, bildning:  

Biblioteksplan för Håbo kommun 2016-

2019 

- Policy för fordonstvättar (BMN) 

-Policy för slam och oljeavskiljare 

(BMN) 

- Regelverk för föreningsbidrag och 

föreningshyror i Håbo kommun 

- Reglemente för intern kontroll 

- Regler för kulturstipendium 

- Rehabiliteringspolicy 

- Riktlinjer för allmänhetens frågestund 

- Riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning och hantering av 

resultatutjämningsreserv 

- Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo 

kommun (SOC) 

- Riktlinjer för systematiskt 

brandskyddsarbete 

- Taxa för prövning och tillsyn inom 

miljöbalkens och strålskyddslagens 

område (BMN) 

- Upphandlingspolicy 

- VA-taxa för Håbo kommuns allmänna 

vatten- och avloppsanläggning 2017 

- Vision 2030  

 

Tabell 3. Kommunfullmäktiges beslut – styrdokument som upphävs 

- Företagspolicy 

 

Kommunfullmäktige föreslås också delegera ansvaret för revidering av 

Policy för fordonstvättar till bygg- och miljönämnden samt ansvaret för 

revidering av Reglemente för näringslivsrådet till kommunstyrelsen.  

Dessutom föreslås att vision 2030 ska aktualitetsprövas av nya 

kommunfullmäktige efter valet 2018. Detta då visionen är ett dokument av 

så stor principiell karaktär att det är viktigt att kommunfullmäktige bedömer 

att den är aktuell.  

Beslutsunderlag 

KS 2018-05-28 § 147 

KSAU 2018-05-15 § 119 

Tjänsteskrivelse 2018-04-20 

Styrdokumenten (hittas på https://www.habo.se/kommun-och-

politik/kommunala-policys-planer-och-program.html.)  

Nämndernas beslut om styrdokumentsöversyn med bilagor 

______________ 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(42) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-06-11  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutet skickas till: 

Nämnderna, för kännedom och verkställighet 

Kommundirektör 

Kansliet, för uppföljning och verkställighet 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(42) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-06-11  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 75 Dnr 2018/00469  

Anmälan av ny motion: Vändplats för UL i Viby Äng 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 

för beredning.  

Sammanfattning  

Owe Fröjd (Båp) har lämnat in en motion om förslag på en vändplats för UL 

i Viby Äng.  

Beslutsunderlag 

Motion 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansliet – för beredning och till hemsidan 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(42) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-06-11  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 76 Dnr 2018/00470  

Anmälan av ny motion: Bättre skolmat, och serverad i 
en trevligare miljö 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 

för beredning.  

Sammanfattning  

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

kommunfullmäktige ska genomföra en satsning på bättre skolmat och bättre 

skolmatsmiljö samt utreda införande av frukost inför skoldagen.  

Beslutsunderlag 

Motion 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansliet – för beredning och till hemsidan 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(42) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-06-11  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 77 Dnr 2018/00471  

Anmälan av ny motion: Enklare och snabbare bygglov 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 

för beredning.  

Sammanfattning  

Owe Fröjd (Båp) har lämnat in en motion på åtgärder för att förenkla och 

snabba upp processen för bygglov.  

Beslutsunderlag 

Motion 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansliet – för beredning och till hemsidan 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(42) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-06-11  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 78 Dnr 2018/00472  

Anmälan av ny motion: Planläggning av fler villatomter 
med mera 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 

för beredning.  

Sammanfattning  

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

villatomter för försäljning till privatpersoner, att inte bevilja fler detaljplaner 

än kommunens behov samt att införa ett nytt gestaltningsprogram efter 

Stockholmsvägen.  

Beslutsunderlag 

Motion 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansliet – för beredning och till hemsidan 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33(42) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-06-11  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 79 Dnr 2018/00473  

Anmälan av ny motion: Nytt flyktingpolitiskt program 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 

för beredning.  

Sammanfattning  

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

besluta om ett nytt flyktingpolitiskt program utifrån tidigare lämnat förslag 

från Bålstapartiet.  

Beslutsunderlag 

Motion 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansliet – för beredning och till hemsidan 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34(42) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-06-11  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 80 Dnr 2018/00474  

Anmälan av ny motion: Nya förskolor i Krägga och 
Viby Äng 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 

för beredning.  

Sammanfattning  

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

nya förskolor i villa/parhusmodell i Krägga och Viby Äng.  

Beslutsunderlag 

Motion 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansliet – för beredning och till hemsidan 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35(42) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-06-11  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 81 Dnr 2018/00475  

Anmälan av ny motion: Gästhamn, camping och 
ställplats för husbilar 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 

för beredning.  

Sammanfattning  

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

aktivt ska verka för en etablering av gästhamn och camping i anslutning till 

Aronsborg samt utreda möjligheter till fröbättrad tillgänglighet till stränder 

samt rörligt friluftsliv. Dessutom föreslås en utredning av hur befintliga 

grustäkter kan bli annat än industriområden.  

Beslutsunderlag 

Motion 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansliet – för beredning och till hemsidan 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36(42) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-06-11  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 82 Dnr 2018/00476  

Anmälan av ny motion: Källsortering i "flerfacktunna" 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 

för beredning.  

Sammanfattning  

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

sophantering i ett kärl av flerfacksmodell.  

Beslutsunderlag 

Motion 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansliet – för beredning och till hemsidan 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37(42) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-06-11  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 83 Dnr 2018/00477  

Anmälan av ny motion: Kommunalt anställda 
ordningsvakter 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 

för beredning.  

Sammanfattning  

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

ska anställa egna ordningsvakter som ska finnas till hands när medborgare 

efterfrågar och för att säkra offentliga platser när polisnärvaron är låg.  

Beslutsunderlag 

Motion 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansliet – för beredning och till hemsidan 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38(42) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-06-11  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 84 Dnr 2018/00478  

Anmälan av ny motion: Fler och bättre aktiviteter på 
sportlovet 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 

för beredning.  

Sammanfattning  

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

ska utöka sina fritidsverksamheter under sportlovet och att de erbjudna 

aktiviteterna ska vara avgiftsfria.  

Beslutsunderlag 

Motion 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansliet – för beredning och till hemsidan 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39(42) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-06-11  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 85 Dnr 2018/00479  

Anmälan av ny motion: Ny pendeltågstation i Västra 
Bålsta 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 

för beredning.  

Sammanfattning  

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

kommunfullmäktige ska förorda att en ytterligare pendeltågsstation ska 

byggas i västra Bålsta samt utreda frågan tillsammans med övriga berörda 

parter.  

Beslutsunderlag 

Motion 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansliet – för beredning och till hemsidan 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40(42) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-06-11  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 86 Dnr 2018/00480  

Anmälan av ny motion: SL-kort till våra 
gymnasieelever 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 

för beredning.  

Sammanfattning  

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

återinföra SL-kort för de skolelever som bor i Håbo.  

Beslutsunderlag 

Motion 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansliet – för beredning och till hemsidan 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41(42) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-06-11  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 87 Dnr 2018/00360  

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om 
säkra busshållplatser 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att frågan anses besvarad.  

Sammanfattning  

Robert Kohlström (SD) ställde. vid kommunfullmäktiges sammanträde 

2018-05-07, en  fråga till kommunstyrelsens ordförande Liselotte Grahn Elg 

(M) med anledning av en motion från Sverigedemokraterna om säkra 

busshållplatser i hela kommunen, som kommunfullmäktige biföll den 3 april 

2017.  

Har du i egenskap av kommunstyrelsens ordförande sett till att ärendet 

lämnats vidare till aktuell instans för vidare beredning och eventuell åtgärd 

med fullmäktiges beslut i april förra året?  

Kommunfullmäktige beslutade att frågan fick ställas och kommunstyrelsens 

ordförande skulle återkomma med svar.  

Frågan besvaras vid dagens sammanträde.  

Beslutsunderlag 

Fråga 2018-05-07 

KF 2018-05-07 § 61 

______________ 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 42(42) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-06-11  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 88 Dnr 2018/00483  

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om 
container för brännbart avfall på återvinningscentralen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas.  

Sammanfattning  

Owe Fröjd (Båp) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande med 

anledning av kommunstyrelsens beslut den 23 april 2018 om att återinföra 

container för brännbart avfall på återvinningscentralen:  

1. Tycker du att det är en bra service till kommunensmedborgare att ställa 

containern på en undanskymd plats så den inte syns, och utan 

hänvisningsskyltar? 

2. Tycker du att det är lämpligt att Alliansen, tillsammans med personalen, 

tar ett beslut som innebär en försämring, både servicemässigt och 

miljömässigt, och som negativt motverkar ett fattat politiskt beslut, ett 

beslut som ni ogillade och röstade emot? 

3. Tycker du att det är positivt att våra chefer och personal inte hörsammar, 

eller förstår, vad som beslutades, trots förklaringar från förslagsställaren? 

4. Kommer detta arbetssätt, att fortsätta efter valet i höst, OM ni även då 

bildar en minoritets-majoritet? 

Kommunstyrelsens ordförande, Liselotte Grahn Elg (M), återkommer med 

svaret.  

Beslutsunderlag 

Enkel fråga 

______________ 

 
 
 

 


