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Jane Engelmark (C), ersättare för Per Widén (C) från och med §71 
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§ 67 Dnr 2022/00278  

Mötets öppnande 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige utser Owe Fröjd (Båp) och Bertil Brifors (M) till 
justerare av dagens protokoll. 

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

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

Beslutsunderlag 
Föreliggande dagordning.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.          
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§ 68 Dnr 2022/00630  

Anmälan av medborgarförslag: öppen 
verksamhet/ungdomsgård 

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

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att inrätta 
en öppen verksamhet/ungdomsgård.   

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag   

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

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kansliavdelningen, kommunledningsförvaltningen 
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§ 69 Dnr 2022/00712  

Anmälan av medborgarförslag: Gratis busskort till 
ungdomar under sommaren 

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

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 
ungdomar i Bålsta erhåller gratis UL busskort under sommaren.   

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag  

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

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kansliavdelningen, kommunledningsförvaltningen 
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§ 70 Dnr 2022/00236  

Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera punkt 11, ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsen och dess förtroendevalda, gällande komplettering av 
handlingar från kommunstyrelsen till kommunfullmäktiges presidium.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att punkt 12 och 13 bordläggs till dess att 
punkt 11 är hanterad.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att, i enlighet med revisorernas 
tillstyrkande, bevilja övriga nämnder och dess förtroendevalda ansvarsfrihet 
för 2021 års förvaltning. 

Sammanfattning  
Innan ärendet öppnas går ordföranden igenom ärendeordningen och 
meddelar att ledamöter som är redovisningsskyldiga inte deltar i beslut för 
den nämnd där de är ledamot eller ersättare. 

Efter beslut avseende punkt 11 diskuteras formerna för hantering av punkt 
1-10, varpå kommunfullmäktige beslutar att dessa ska tas tillsammans så 
vida det inte finns något yrkande om icke ansvarsfrihet. 

Tabell över vilka ledamöter och ersättare som inte deltar i beslut för 
respektive punkt biläggs protokollet.    

Beslutsunderlag 
Årsredovisning med bilagor.   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp), Agneta Hägglund (S) och Charlotta Bjälkebring Carlsson 
(V) yrkar samtliga på återremiss av punkt 11, samt yrkar bifall till punkt 1-
10.   

Christian Nordberg (-) yrkar bifall till kommunfullmäktiges presidiums 
förslag till beslut i sin helhet.  

Efter omröstning avseende punkt 11 yrkar Christian Nordberg (-) och 
Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) bifall till kommunfullmäktiges 
presidiums förslag till beslut avseende punkt 1-10.   

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om punkt 11 ska återremitteras eller avgöras i dag och 
finner att ärendet ska avgöras idag.    
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Votering begärs.  

Efter omröstning om punkt 11 frågar ordföranden frågar om 
kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till beslut avseende punkt 1-
10 och finner att så är fallet.         

Omröstningsresultat 
Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för att avgöra 
punkt 11 i dag, Nej-röst för att punkt 11 ska återremitteras.  

Ja-röst lämnas av: Bertil Brifors (M), Björn Erling (M), Per-Arne Öhman 
(M), Ulf Winberg (M), Carl-Johan Torstensson (M), Nils-Åke Mårheden 
(M), Stefan Häggmark (M), Roger von Walden (M), Björn Hedö (M), 
Lisbeth Bolin (C), Per Widén (C), Helene Zeland Bodin (C), Kjell 
Dufvenberg (L), Fred Rydberg (KD), Michael Rubbestad (SD), Linnea 
Leinonen (SD), Kristian Leinonen (SD), Zinaida Belonoshko (SD), Tiina 
Fransson (SD), Anders Thonfors (M), Roger Norin (L), Christian Nordberg. 

Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene 
Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Lars-Göran Bromander (S), Inger 
Wallin (S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Maria Annell (S), Owe Fröjd 
(Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman (Båp), Charlotta Bjälkebring 
Carlsson (V), Ann-Sofi Borg (-), Thomas Moore (-), Carol Lundahl Moore 
(-), Jonny Ekblom (S), Anna Larsson (S).   

Med 22 ja-röster och 18 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att ärendet 
ska återremitteras enligt reglerna med minoritersåterremiss.    

Protokollsanteckning 
Protokollsanteckning från Socialdemokraterna:  

 
”Protokollsanteckning angående Ärende 4 Ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021 

Vi har under 2021 lämnat in 15 stycken protokollsanteckningar, vilket aldrig 
tidigare någonsin hänt och det har gällt bla budget och verksamhetsplan 
2021, svaret till revisorerna angående deras granskning av styrning, ledning 
och internkontroll och systematiskt arbetsmiljöarbete, handlingsplan när det 
gäller ekonomi, inga åtgärder för att nå en budget i balans och synpunkter på 
revisorernas grundläggande granskning osv osv.  

Kommunstyrelsen gjorde ett resultat för 2021 på minus 39,5 mkr vilket 
heller aldrig tidigare hänt och dessutom så vidtog man inga åtgärder för att 
minska underskottet. 

Dessutom så lade man ett förslag till internbudget för KS för 
verksamhetsåret 2022 på – 37 mkr, detta har heller aldrig hänt. 
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Jag har full respekt och förståelse för kommunens revisorers granskningar 
och synpunkter. 

- Den 14 mars hade KS besök av revisonen som informerade om 
att man hade för avsikt att rikta en skarp anmärkning mot kommunstyrelsen. 
Man informerade också vid det tillfället att man hade haft en träff med 
fullmäktiges presidium. 

- Den 16 mars i kallelsen till fullmäktige till den 28 mars så finns 
ett förslag från fullmäktiges presidium när det gäller ansvarsfrihetsfrågan 
och att föreslå fullmäktige att bevilja detta till styrelser och nämnder. Detta 
trots att INTE revisionsberättelsen hade lämnats. Ärendet fick då efter 
påtalande lyftas ut. 

- På Kommunstyrelsen den 25 april finns frågor från fullmäktiges 
presidium med anledning av revisorernas anmärkning, dessa var inlagda 
som en skrivelse och inte ett ärende. Dessutom så önskade fullmäktiges 
presidium INTE svar på frågorna förrän dec 2022, vilket innebär att det är 
en ny Kommunstyrelse som då förväntas ge svar. Detta påtalades av Fredrik 
Anderstedt och vi lämnade också in en protokollsanteckning där vi påtalade 
att vi ansåg att detta skulle svaras på INNAN ansvarsfrihetsfrågan skulle 
avgöras av fullmäktige. Enligt god redovisningssed ska man inhämta en 
förklaring inför beslut om ansvarsprövning. 

- På Fullmäktige den 9 maj och under ärendet årsredovisning så 
lyftes ansvarsfrihetsfrågan bort från dagordningen. Fredrik Anderstedt yrkar 
då att kommunstyrelsen ska svara på fullmäktige presidiets frågor i god tid 
inför nästa Kommunfullmäktige. Detta prövas inte på grund av att klubban 
fallit. Det begärs då en ordningsfråga vilket avslås från ordförande. Vi 
lämnar då in en protokollsanteckning motsvarande den som inlämnats 
tidigare. 

- Till Kommunstyrelsen den 30 maj så har S och BÅP förberett ett 
svar på frågorna från presidiet och som KS då har att ta ställning till men 
som dessvärre avslås av Alliansen och SD. Vi lämnar en 
protokollsanteckning och reserverar oss mot beslutet 

Detta var en sammanställning över hur hela hanteringen av revisorernas 
berättelse och deras anmärkning av Kommunstyrelsen har hanterats av 
Alliansen och av fullmäktiges presidium.  

Enligt vad som anges i SKR:s anvisningar så ska fullmäktige ta beslut om 
man ställer sig bakom revisionens anmärkning, vilket inte gjorts ej heller så 
har fullmäktige inhämtat förklaring från Kommunstyrlesen som kritiken 
riktas emot (svarat på frågorna). 

Det som revisorerna anger i sin revisionsberättelse och som de riktar en 
anmärkning för är:  
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- Bristande måluppfyllelse verksamhet, styrelsens 
samordningsansvar och uppsikt har inte varit tillräcklig för att uppnå 
fullmäktiges verksamhetsmål, uppdrag eller föreskrifter för verksamheten. 

- Bristande måluppfyllelse ekonomi, styrelsen har inte vidtagit 
tillräckliga åtgärder för att uppnå fullmäktiges ekonomiska mål för den egna 
verksamheten och följt beslutad budgetram. 

- Brister i styrning och internkontroll av verksamheten, styrelsen 
har i sitt samordningsansvar och uppsikt inte säkerställt att verksamheten 
arbetar utifrån de beslut, riktlinjer, rutiner m.m. som fullmäktige fastställt 

- Brister i styrning och intern kontroll av ekonomi, styrelsen har 
för sin egen verksamhet inte säkerställt att verksamheten arbetar utifrån de 
ekonomiska beslut, riktlinjer,rutiner m m som fullmäktige lagt fast. 

Dessa anmärkningar är ytterst allvarliga och vi anser att detta måste 
fullmäktige få svar på från kommunstyrelsen innan beslut ska tas angående 
ansvarsfrihetsfrågan. 

Jag har i helgen funderat och funderat över varför har vi hamnat här och 
kommit till den slutsatsen att när jag tänker tillbaka på hur det har varit 
under denna period så dyker frågan upp i mitt huvud ”kan ni sova gott om 
natten” ni som tillhör Alliansen och SD och då främst presidiet. Presidiet 
består av tre personer ordf, vice och andre vice, varav andre vise ska 
representera oppositionen. Den posten ”kuppade” ni till er med stöd av 
Alliansen. Om det nu vore rätt så skulle aldrig den här problematiken 
uppstått för då skulle oppositionens representant i Presidiet inte gått med på 
att de frågor som ställts skulle besvaras i december 2022 av en helt ny 
Kommunstyrelse, men oppositionen har tyvärr ingen representant i dagens 
presidium utan tre st som enbart företräder Alliansen. 

Med anledning av min redogörelse och med anledning av revisorernas 
anmärkning och avsaknad av svar på presidiets frågor till Kommunstyrelsen 
så yrkade vi på bifall till punkterna 1-10 och en återremiss på punkt 11 i 
ärende 4 och att innan ärendet på nytt kommer upp så skall presidiets frågor 
till Kommunstyrelsen vara besvarade och beslutade i Kommunstyrelsen.”   

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommundirektör 
Revisionen 
Samtliga nämnder 
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§ 71 Dnr 2019/00407  

Återrapportering: strategisk handlingsplan för 
säkerhet och trygghet i samhällsbyggandet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens 
återrapportering och avsluta uppdrag enligt KS 2019/00407, § 277.  

Sammanfattning  
Förvaltningen har ett uppdrag enligt KS 2019/00407, § 277 att ta fram en 
”Strategisk handlingsplan för säkerhet och trygghet” att implementera i 
samhällsbyggandet.  

Förvaltningen har arbetat med uppdraget och fört dialog med bland annat 
säkerhetschef, folkhälsosamordnare samt belysningsansvarig. En 
inventering av befintliga styrdokument har utförts för att se om syftet; 
säkerhet och trygghet i samhällsbyggandet, täcks in i dessa. Därför följer en 
återrapportering av antagna styrdokument och deras koppling till säkerhet 
och trygghet i ärendet. Några av de mest relevanta styrdokumenten är 
antagna inom de senaste åren eller ligger som förslag att antas vilket talar 
för att syftet med detta uppdrag delvis har uppfyllts genom dessa dokument. 
Dokumenten som förvaltningen hänvisar till är Hållbarhetsstrategin, 
Kommunens vision, Plan för full delaktighet, Grönstrukturprogrammet, 
remissversionen av Arkitekturpolicyn samt befintlig och förslag till ny 
Översiktsplan. 

Efter redovisningen av befintliga styrdokument följer en redovisning av 
pågående arbeten med utformning av den fysiska miljön för att främja 
säker- och trygghet, vilket visar att kommunen arbetar aktivt med frågan. Då 
det redan finns styrdokument för säkerhet och trygghet i samhällsbyggandet 
ser förvaltningen inte syftet med att ta fram en strategisk handlingsplan.  

Beslutsunderlag 
– Klipp häcken!  

– Hållbara Håbo – Hållbarhetsstrategi för Håbo kommun 

– Vårt Håbo 2030 

– Full delaktighet i Håbo 2022-2025 

– Grönstrukturprogram 2021 för Håbo kommun med fokus på Bålsta. 

– Befintlig och förslag till ny Översiktsplan 

Remissversion av Arkitekturpolicyn 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.          

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Gatu- och parkenheten 
Planeringsavdelningen 
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§ 72 Dnr 2022/00510  

Revidering av plan- och bygglovtaxa inklusive kart- 
och mättaxa 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderad plan-och bygglovtaxa 
inklusive kart och mättaxa med tillhörande bilagor att gälla från den 1 juli 
2022 enligt 12 kap. 10 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900).  

2. Kommunfullmäktige beslutar att plan- och bygglovtaxan inklusive kart 
och mättaxa i sin gällande utformning antagen av kommunfullmäktige den 6 
maj 2019 § 79, upphör att gälla den 30 juni 2022.  

Sammanfattning  
Nu gällande plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa antogs den 6 
maj 2019 § 79. Enligt beslutet framgår att taxan ska ses över efter att ha 
använts två kalenderår. Under den tiden har taxan i stort fungerat väl, men 
vissa revideringar bedöms lämpliga att göra. 

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen har bygg- och miljöavdelningen haft 
samarbete med planeringsavdelningen och tagit fram ett förslag till 
reviderad plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa.  

Beslutsunderlag 
– Bygg- och miljönämndens protokoll 2022-04-05 § 26 

Plan- och bygglovstaxa inklusive kart och mättaxa (tabell)  

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

______________ 

Beslutet skickas till: 
Bygg- och miljönämnden 
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§ 73 Dnr 2022/00556  

Delårsuppföljning mars 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner rapporten Delårsuppföljning mars 2022. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till berörda nämnder att vidta åtgärder för 
att hålla driftbudgetramen och att rapportering ska ske i delårsrapport 
augusti. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att överföra 200 000 kronor i budget för 
internhyra från bygg- och miljönämnden till kommunstyrelsen som en 
korrigering av felaktig tilldelning. 

4. Kommunfullmäktige beslutar nämndernas redovisningar till 
delårsuppföljning kompletteras med personalsituation, sjukskrivningstal och 
kompetensutveckling för personal under perioden. 

5. Kommunfullmäktige beslutar att föreslagna satsningar och neddragningar 
analyseras ur ett långsiktigt socioekonomiskt perspektiv. 

Sammanfattning  
Enligt kommunens ekonomistyrprinciper ska nämnderna lämna uppföljning 
av ekonomin per mars med en prognos för året till kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige har tilldelat nämnderna budgetramar inom vilka 
nämnderna ska bedriva verksamhet mot uppsatta mål. Prognosen är en tidig 
indikation på hur verksamheterna bedömer utfallet vid årets slut och ska 
visa om det föranleder att nämnderna behöver vidta åtgärder för att hålla 
ekonomin inom de ramar som fullmäktige beslutat. 

Prognosen för årets resultat är 72,4 miljoner kronor vilket motsvarar ett 
resultat på 5,2 % av skattenettot. En väsentlig orsak till det positiva 
resultatet är engångsintäkter i form av realisationsvinster och exploatering 
som beräknas bidra till årets resultat med 76,5 miljoner kronor. 

Prognosen för årets resultat exklusive realisationsvinster och exploatering är  
-4,0 miljoner kronor vilket motsvarar -0,3 % av skattenettot. 

Det prognostiserade resultatet är därmed 24,0 miljoner kronor sämre än 
budgeterat resultat, orsaken till den negativa prognosen och att det 
finansiella målet inte bedöms uppfyllas till årets slut är att tre nämnder 
prognostiserar underskott, fördelningen enligt nedan: 

* Kultur- och fritidsnämnden underskott 0,5 miljoner kronor 

* Socialnämnden underskott 7,0 miljoner kronor 
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* Barn- och utbildningsnämnden underskott 20,5 miljoner kronor 

Det innebär att nämnderna är skyldiga att vidta åtgärder för att återställa en 
budget i balans för verksamhetsåret. 

Som tidigare rapporterats råder fortsatt stor osäkerhet kring 
kostnadsutvecklingen för verksamhetsåret med anledning av kriget i 
Ukraina och utvecklingen i stort med anledning av Pandemin. I dagsläget 
finns inga indikationer på en avmattning eller stabilisering däremot har 
Riksbanken annonserat räntehöjningar för att stävja inflationen. 

Vid upprättande av rapporten för mars finns det oklarheter kring 
flyktingmottagandet, Migrationsverket förväntas lämna besked i april. Med 
beaktande av ovan redovisade osäkerheter är helårsprognosen osäker. 
Fortsätter omvärldsfaktorerna driva opåverkbara kostnadsnivåer alternativt 
att återgången till normaliserade prisnivåer uteblir kan kommande prognoser 
påverkas negativt.  

Beslutsunderlag 
– Delårsuppföljning mars 2022.  

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

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar bifall till förslag till beslut med 
tilläggsyrkande:  

”Att nämndernas redovisningar till delårsuppföljning kompletteras med 
personalsituation, sjukskrivningstal och kompetensutveckling för personal 
under perioden. 

Att föreslagna satsningar och neddragningar analyseras ur ett långsiktigt 
socioekonomiskt perspektiv.” 

Agneta Hägglund (S) och Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Charlotta 
Bjälkebring Carlssons (V) tilläggsyrkanden.      

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 
beslut med Charlotta Bjälkebring Carlssons (V) tilläggsyrkanden och finner 
att så är fallet.          

______________ 
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Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 
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§ 74 Dnr 2022/00585  

Behov av ökat antal lägenheter för bostadssociala 
ändamål utifrån förändringar i omvärlden 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att den procentuella avsättningen av 
lägenheter i Håbohus AB:s bostadsbestånd ökar från tre (3) procent till fem 
(5) procent under den tid massflyktdirektivet gäller.  

2. Ökningen ska endast tas i anspråk om flyktingsituationen kopplat till de 
Ukrainska flyktingarna kräver denna åtgärd. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att ökningen av den procentuella 
avsättningen av lägenheter ska ses som ett tillägg till rådande ägardirektiv 
för Håbohus AB under den tid massflyktsdirektivet gäller.  

Sammanfattning  
Socialnämnden har hemställt hos kommunfullmäktige om att få ökad 
tilldelning av bostadssociala kontrakt från Håbohus AB, under perioden 
fram till och med mars månad 2023. Håbo kommun har idag tillgång till 
max tre (3) procent av Håbohus AB:s bostadsbestånd för bostadssociala 
ändamål inkluderat mottagagandet av nyanlända. 

Utifrån det massflyktsdirektiv som har aktiverats inom EU tar Sverige emot 
flyktingar från krigets Ukraina. Beräknat antal flyktingar som kommer till 
Håbo kommun under 2022 utifrån massflyktingdirektivet uppgår till 184 
individer (främst kvinnor och barn) utöver Migrationsverket ordinarie 
anvisning av nyanlända.  

Kommunen är redan idag skyldig att ordna med boende för de 
skyddsbehövande som löpande anvisas till kommunen. En ny lag planeras 
att träda i kraft per den 1 juli 2022 där kommunen också blir skyldig att 
ordna med bostad för de personer som anvisas enligt massflyktsdirektivet. 
Kommunen överväger idag att använda de tomma lägenheterna på 
Plommonvägen 2 och 4 som bostäder, men bedömningen är att det inte fullt 
ut kommer att täcka behovet av bostäder.  

Beslutsunderlag 
Socialnämndens beslut § 40, 2022-05-03 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christian Nordberg (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.      
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.          

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Socialnämnden 
Håbohus AB 
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§ 75 Dnr 2021/00093  

Medborgarförslag: Angående miljögifter och farliga 
kemikalier i förskolor 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslagets punkt. 2 avseende att 
anta en handlingsplan för giftfri förskola. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till Barn- och utbildningsnämnden att 
fastställa en handlingsplan för en giftfri förskola 

3. Kommunfullmäktige anser punkt 1 och 3-7 besvarade med hänvisning till 
tjänsteskrivelsens innehåll.  

Sammanfattning  
Det har inkommit ett medborgarförslag angående miljögifter i förskolor. 
Förslaget har remitterats till barn- och utbildningsnämnden och synpunkter 
har inhämtats från upphandlingsenheten och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Med hänvisning till inkomna synpunkter 
föreslår förvaltningen att förslaget delvis ska bifallas, avseende att anta en 
handlingsplan för giftfri förskola.  

Beslutsunderlag 
– Medborgarförslag 2021-02-17 

– Yttrande BOU 2021/00345 

Yttrande från Miljöenheten 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fred Rydberg (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.       

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

______________ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Barn- och utbildningsförvalningen 
Uppdragslista 
Hemsida 
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§ 76 Dnr 2021/00209  

Medborgarförslag - Mjuka linjen till 
Kalmarrondellen/Dragets rondell 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat med hänvisning till 
nedanstående redovisning av det pågående arbetet med översynen av 
busstrafiken i Bålsta tätort.  

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att mjuka 
linjen får en sträckning från Kalmarrondellen till Dragets rondell. Detta för 
att möjliggöra resor till/från Ica Maxi samt även andra arbetsplatser.  

I det underlag som inhämtats för besvarande av detta medborgarförslag 
framgår att kommunen tillsammans med Region Uppsala/UL startat en 
översyn av busstrafiken i Bålsta tätort och att mjuka linjen ingår i denna 
översyn. De synpunkter som förts fram i detta medborgarförslag kommer att 
beaktas i detta arbete. Under hösten 2022 kommer förslag till nytt linjenät 
att skickas ut på remiss och tidigast i december 2023 kan detta nya nät vara i 
drift.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår härmed att medborgarförslaget ska 
anses besvarat.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-05-10 

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

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Hemsida 
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§ 77 Dnr 2020/00303  

Motion: Personalpolitiskt program 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till 
förvaltningens pågående arbete.  

Sammanfattning  
Robin Jande (V) och Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) har lämnat in en 
motion där det föreslås att kommunstyrelsen ska ges i uppdrag att utarbeta 
ett heltäckande personalpolitiskt program. Programmet ska utgå från 
följande fem områden: 1. Goda öppna transparanta relationer gällande 
uppdrag, ledarskap och medarbetarskap 2. Arbetsmiljö och hälsa som även 
inkluderar hemarbete 3. Jämställdhet och mångfald 4.  
Kompetensförsörjning och karriärsutveckling 5. Rekryteringsrutiner. Dessa 
ska tillsammans ta ett helhetsgrepp om kommunens personalpolitik. Vidare 
anges ett antal punkter som motionärerna anser ska inkluderas i arbetet 

Beslutsunderlag 
Motion.      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Agneta Hägglund (S) och Owe Fröjd 
(Båp) yrkar samtliga bifall till motionen. 

Christian Nordberg (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.      

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

Votering begärs.         

Omröstningsresultat 
Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för att bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut, Nej-röst för att bifalla motionen.  

Ja-röst lämnas av: Bertil Brifors (M), Björn Erling (M), Per-Arne Öhman 
(M), Ulf Winberg (M), Carl-Johan Torstensson (M), Nils-Åke Mårheden 
(M), Stefan Häggmark (M), Roger von Walden (M), Björn Hedö (M), 
Lisbeth Bolin (C), Helene Zeland Bodin (C), Kjell Dufvenberg (L), Fred 
Rydberg (KD), Michael Rubbestad (SD), Zinaida Belonoshko (SD), Tiina 
Fransson (SD), Anders Thonfors (M), Jane Engelmark (C), Roger Norin 
(L), Christian Nordberg (-), Maria Andersson (SD), Petri Piiroinen SD).  
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Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene 
Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Lars-Göran Bromander (S), Sven 
Erkert (S), Eva Staake (S), Maria Annell (S), Owe Fröjd (Båp), Sjunne 
Green (Båp), Peter Björkman (Båp), Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), 
Ann-Sofi Borg (-), Thomas Moore (-), Carol Lundahl Moore (-), Jonny 
Ekblom (S), Carolina Cranser (S), Inger Wallin (S). 

1 tom stol.  

Med 22 ja-röster och 18 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt 
kommunstyrelsens förslag till beslut att motionen ska anses besvarad.   

Reservation från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Bålstapartiet till 
förmån för eget förslag.      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Motionären 
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§ 78 Dnr 2022/00991  

Entledigande från uppdrag i Håbohus AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Gustaf af Jochnik från uppdrag som 
ledamot i Håbohus AB.  

2. Kommunfullmäktige utser Ulf Winberg (M) till ny ledamot i Gustaf af 
Jochniks ställe.      

Sammanfattning  
Moderaterna i Håbo har begärt att Gustaf af Jochnik entledigas från 
uppdraget som ledamot i Håbohus AB. 

Under mötet anför ordföranden att han har prövat den rättsliga frågan. 
Ordförandens slutsats är att det föreslagna beslutet är lagenligt. 

Valsedlar sparas och arkiveras separat i ärende med dnr 2022/01035.    

Beslutsunderlag 
Skrivelse, entledigande   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp), Fredrik Anderstedt (S), Charlotta Bjälkebring Carlsson 
(V) yrkar samtliga avslag till förslag till beslut.  

Christian Nordberg (-) och Carl-Johan Torstensson (M) yrkar båda bifall till 
förslag till beslut.     

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

Votering begärs.  

Då ärendet rör ett valärende sker sluten omröstning.   

Inför votering i sakfrågan väcker S och Båp ordningsfråga om en kort 
ajournering vilket ordföranden yrkar avslag på. Ordföranden finner att det 
föreligger två förslag till beslut avseende begäran om ajournering. 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige ska bevilja eller avslå 
ajournering och finner att begäran om ajournering avslås. Votering begärs i 
denna fråga.     
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Omröstningsresultat 
Följande omröstningsordning avseende frågan om ajournering föreslås och 
godkänns: Ja-röst för att avgöra frågan nu, Nej-röst för att ajournera mötet.  

Ja-röst lämnas av: Bertil Brifors (M), Björn Erling (M), Per-Arne Öhman 
(M), Ulf Winberg (M), Carl-Johan Torstensson (M), Nils-Åke Mårheden 
(M), Stefan Häggmark (M), Roger von Walden (M), Björn Hedö (M), 
Lisbeth Bolin (C), Helene Zeland Bodin (C), Kjell Dufvenberg (L), Fred 
Rydberg (KD), Michael Rubbestad (SD), Zinaida Belonoshko (SD), Tiina 
Fransson (SD), Anders Thonfors (M), Jane Engelmark (C), Roger Norin 
(L), Christian Nordberg (-), Petri Piiroinen (SD).  

Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene 
Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Lars-Göran Bromander (S), Inger 
Wallin (S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Maria Annell (S), Owe Fröjd 
(Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman (Båp), Charlotta Bjälkebring 
Carlsson (V), Ann-Sofi Borg (-), Thomas Moore (-), Carol Lundahl Moore 
(-), Jonny Ekblom (S), Carolina Cranser (S). 

Med 21 ja-röster och 18 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att frågan 
ska avgöras nu.  

Reservation från Socialdemokraterna och Bålstapartiet. 

Följande omröstningsordning avseende frågan om entledigande och 
fyllnadsval föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till förslag till beslut, 
Nej-röst för avslag till förslag till beslut.  

Med 21 ja-röster och 18 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla 
förslag till beslut.  

Reservation från Vänsterpartiet och Carol Lundahl Moore (-) till förmån för 
eget förslag.      

Protokollsanteckning 
Protokollsanteckning från Bålstapartiet:  

”Bålstapartiet vill avge följande skriftliga reservation 

Det är oerhört arrogant och fullständigt fel att genom dessa, enligt oss, 
felaktiga rättsliga påståenden entlediga ledamöter valda av KF, och det 
kommer att självklart att laglighetsprövas.     

 

Rent hypotetiskt kan en ny majoritet välja in en styrelse enligt teknisk 
valsamverkan och sedan byta ut alla ledamöter en och en tills alla tillhör 
majoriteten, vilket är fullständigt orimligt. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(46) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-13  

Kommunfullmäktige    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

M, SD, KD, C, L och KD syn på Sveriges demokrati är en unken doft från 
Autokratier eller andra diktaturer, vilket vi tar avstånd från. 

Då aktiebolagens regel om styrelseval är dispositiv så har KF beslutat om 
annan ordning än val av styrelse, och tiden för uppdraget, vilket står över 
lagen. 

Även de anförda möjligheterna, från Kommunfullmäktigs ordförande, om 
entledigande följer inte heller vad aktiebolagen föreskriver. 

Vi anser att kommunens styrdokument och de lagar som finns skall gälla,  

I bolagsordningen, fastställd av Kommunfullmäktige framgår tydligt:   

 § 8 Styrelse 

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med högst lika 
många suppleanter.  

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Håbo kommun för tiden från den 
bolagsstämma som följer efter det att val till kommunfullmäktige har 
förrättas till den bolagsstämma som följer närmast efter nästa ordinarie val 
till kommunfullmäktige.  

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets 
styrelse 

Och på KF 2018-12-03 beslutades följande: 

§ 133 Dnr 2018/00887 

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Håbohus AB för tiden från 
ordinarie bolagsstämma 2019 till dess att motsvarande bolagsstämma hålls 
2023. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser följande ledamöter i styrelsen för Håbohus AB 
för tiden från extra bolagsstämma 2018 (2018-12-14) till dess att ordinarie 
bolagsstämma hålls 2023: 

Christian Nordberg (MP) Gustav af Jochnick (M) Fredrik Anderstedt (S) 
Sven-Olov Dväring (S) Ann-Sofi Borg (SD) 

 

Och i Aktiebolagslagen föreskrivs hur styrelsen utses:  

Hur styrelsen utses 
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Styrelsen skall utses av bolagsstämman. I bolagsordningen får det 
föreskrivas att en eller flera styrelseledamöter skall utses på annat sätt.  

-I bolagsordningen får föreskrivas att uppdraget som styrelseledamot skall 
gälla för en längre tid än som anges i första stycket, första meningen.  

Uppdragstiden skall dock upphöra senast vid slutet av den årsstämma som 

hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då styrelseledamoten utsågs” 

 

Protokollsanteckning från Socialdemokraterna:  

”Socialdemokraterna ställer sig bakom Bålstapartiets skriftliga reservation. 

Alliansen och Sverigedemokraterna talar gärna om bristen på god ton och 
dåligt arbetsklimat i politiken. Något de mer än gärna skyller på 
oppositionen.  

Deras agerande talar dock tydligt ett helt annat språk. Detta är bara ett 
exempel på när de struntar i gamla överenskommelser, praxis , och beslut. 
Att det sitter en politisk vilde från miljöpartiet som ordförande i Håbohus 
har de inte haft några problem med då han är lojalt mot Alliansen och 
Sverigedemokraterna. Det känns som uppenbart hyckleri när det plötsligt 
blev viktigt att få bort missnöjda medlemmar från deras egna partier. Allt 
för att få makten att driva sin politik.  

För Socialdemokraterna Fredrik Anderstedt”  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Gustaf af Jochnik 
Ulf Winberg 
Håbohus AB 
Löneadministration 
Förtroendemannaregister 
Säkerhetssamordnare 
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§ 79 Dnr 2022/00992  

Entledigande från uppdrag i Håbohus AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för att ytterligare bereda den 
rättsliga hanteringen avseende entledigandeärenden. 

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna i Håbo har begärt att Ann-Sofi Borg entledigas från 
uppdraget som ledamot i Håbohus AB.   

Beslutsunderlag 
Skrivelse, entledigande  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar i första hand återremiss för att ytterligare bereda den 
rättsliga hanteringen avseende entledigandeärenden, i andra hand avslag till 
förslag till beslut.  

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) och Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall 
till Owe Fröjds (Båp) återremissyrkande.  

Christian Nordberg (-) yrkar bifall till förslag till beslut.       

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras i dag och 
finner att ärendet ska avgöras idag.     

Votering begärs.    

Omröstningsresultat 
Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för att avgöra 
ärendet i dag, Nej-röst för att ärendet ska återremitteras.  

Ja-röst lämnas av: Bertil Brifors (M), Björn Erling (M), Per-Arne Öhman 
(M), Ulf Winberg (M), Carl-Johan Torstensson (M), Nils-Åke Mårheden 
(M), Stefan Häggmark (M), Roger von Walden (M), Björn Hedö (M), 
Lisbeth Bolin (C), Helene Zeland Bodin (C), Kjell Dufvenberg (L), Fred 
Rydberg (KD), Michael Rubbestad (SD), Zinaida Belonoshko (SD), Tiina 
Fransson (SD), Anders Thonfors (M), Jane Engelmark (C), Roger Norin 
(L), Christian Nordberg (-), Petri Piiroinen (SD).  

Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene 
Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Lars-Göran Bromander (S), Inger 
Wallin (S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Maria Annell (S), Owe Fröjd 
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(Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman (Båp), Charlotta Bjälkebring 
Carlsson (V), Ann-Sofi Borg (-), Thomas Moore (-), Carol Lundahl Moore 
(-), Jonny Ekblom (S), Carolina Cranser (S). 

Med 21 Ja-röster och 18 Nej-röster beslutar kommunfullmäktige att ärendet 
ska återremitteras enligt reglerna om minoritetsåterremiss.  

Då ärendet återremitteras faller valfrågan.     

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kansliavdelningen, kommunledningsförvalningen 
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§ 80 Dnr 2022/01002  

Anmälan av motion: 15-minuterstrafik på pendeltåget  

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

Sammanfattning  
Owe Fröjd (Båp) har överlämnat en motion till fullmäktige. Motionären 
föreslår bland annat att kommunen tar upp en politisk diskussion med 
Regionens politiker för att få till en 15-minuterstrafik mellan Bålsta och 
Stockholm.    

Beslutsunderlag 
Motion 2022-06-11    

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

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kansliavdelningen, kommunledningsförvaltningen 
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§ 81 Dnr 2022/01003  

Anmälan av motion: Anropsstyrd kollektivtrafik  

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

Sammanfattning  
Owe Fröjd (Båp) har överlämnat en motion till fullmäktige. Motionären 
föreslår att kommunen tar en politisk kontakt med Regionens politiker och 
påtalar önskemål om anropsstyrd kollektivtrafik i Krägga och Skokloster.   

Beslutsunderlag 
Motion 2022-06-11    

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

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kansliavdelningen, kommunledningsförvaltningen 
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§ 82 Dnr 2022/01004  

Anmälan av motion: Bättre service till allmänheten och 
våra företagare 

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

Sammanfattning  
Owe Fröjd (Båp) har överlämnat en motion till fullmäktige. Motionären 
föreslår bland annat att kommunen ser över sin tillgänglighet och att 
invånare ska erbjudas hjälp och vägledning i sina frågor inom höst 24 
timmar under kontorstid.   

Beslutsunderlag 
Motion 2022-06-11    

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

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kansliavdelningen, kommunledningsförvaltningen 
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§ 83 Dnr 2022/01005  

Anmälan av motion: Bygg med sans och balans och 
ökad medborgardialog 

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

Sammanfattning  
Owe Fröjd (Båp) har överlämnat en motion till fullmäktige. Motionären 
föreslår bland annat att ta fram en ny gestaltningsplan för Bålsta tätort och 
att denna tas fram i bred förankring med Håbos medborgare.  

Beslutsunderlag 
Motion 2022-06-11  

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

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kansliavdelningen, kommunledningsförvaltningen 
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§ 84 Dnr 2022/01006  

Anmälan av motion: Enklare och snabbare bygglov 

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

Sammanfattning  
Owe Fröjd (Båp)har överlämnat en motion till fullmäktige. Motionären 
föreslår en utredning för enklare och snabbare bygglov.   

Beslutsunderlag 
Motion 2022-06-11 

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

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kansliavdelningen, kommunledningsförvaltningen 
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§ 85 Dnr 2022/01007  

Anmälan av motion: Planläggning av fler villatomter 
m.m. 

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

Sammanfattning  
Owe Fröjd (Båp) har överlämnat en motion till fullmäktige. Motionären 
föreslår bland annat att kommunen snarast planerar för fler villatomter, inte 
bevilja fler nya detaljplaner än vad som är kommunens behov enligt 
fastställt bostadsförsörjningsprogram och prognoser fram till 2030 med 
mera.   

Beslutsunderlag 
Motion 2022-06-11  

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

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kansliavdelningen, kommunledningsförvaltningen 
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§ 86 Dnr 2022/01008  

Anmälan av motion: Flexibelt sport- och höstlov 

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

Sammanfattning  
Owe Fröjd (Båp) har överlämnat en motion till fullmäktige. Motionären 
föreslår att Håbo kommun inför valfrihet för elever och föräldrar, att själva 
välja tid för sina sport- och höstlov.   

Beslutsunderlag 
Motion 2022-06-11 

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

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kansliavdelningen, kommunledningsförvaltningen 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38(46) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-13  

Kommunfullmäktige    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 87 Dnr 2022/01009  

Anmälan av motion: Nytt flyktingpolitiskt program 

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

Sammanfattning  
Owe Fröjd (Båp) har överlämnat en motion till fullmäktige. Motionären 
föreslår att kommunfullmäktige ska ta fram och besluta om ett nytt 
flyktingpolitiskt program.   

Beslutsunderlag 
Motion 2022-06-11  

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

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kansliavdelningen, kommunledningsförvaltningen 
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§ 88 Dnr 2022/01010  

Anmälan av motion: Nya förskolor i Krägga och Viby 
Äng  

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

Sammanfattning  
Owe Fröjd (Båp)har överlämnat en motion till fullmäktige. Motionären 
föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att projektera två nya förskolor 
enligt den föreslagna modellen i Krägga och i Viby Äng och att 
kommunfullmäktige undersöker behov och möjligheter för ytterligare 
förskolor enligt denna modell.  

Beslutsunderlag 
Motion 2022-06-11 

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

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kansliavdelningen, kommunledningsförvaltningen 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40(46) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-13  

Kommunfullmäktige    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 89 Dnr 2022/01011  

Anmälan av motion: Kameraövervakning på offentliga 
platser  

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

Sammanfattning  
Owe Fröjd (Båp) har överlämnat en motion till fullmäktige. Motionären 
föreslår bland annat att Kommunen undersöker de lagliga möjligheter för 
offentlig kameraövervakning på offentligt utsatta platser inom kommunen.  

Beslutsunderlag 
Motion 2022-06-11 

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

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kansliavdelningen, kommunledningsförvaltningen 
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§ 90 Dnr 2022/01012  

Anmälan av motion: Kommunalt anställda 
ordningsvakter/väktare 

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

Sammanfattning  
Owe Fröjd (Båp) har överlämnat en motion till fullmäktige. Motionären 
föreslår att kommunen anställer egna ordningsvakter/väktare. 

Beslutsunderlag 
Motion 2022-06-11  

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

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kansliavdelningen, kommunledningsförvaltningen 
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§ 91 Dnr 2022/01013  

Anmälan av motion: Upprustning och utveckling av 
Bålsta minigolfbana 

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

Sammanfattning  
Owe Fröjd (Båp) har överlämnat en motion till fullmäktige. Motionären 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att skyndsamt iordningsställa 
minigolfbanan till användbart skick, till dess att ny anläggning i närområdet 
kommit på plats. 

Beslutsunderlag 
Motion 2022-06-11  

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

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kansliavdelningen, kommunledningsförvaltningen 
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§ 92 Dnr 2022/01014  

Anmälan av motion: Reservvattentäkt  

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

Sammanfattning  
Owe Fröjd (Båp) har överlämnat en motion till fullmäktige. Motionären 
föreslår bland annat att kommunen utreder möjligheterna till reservvatten 
med hjälp av vår tidigare vattentäkt, samt att kommunen gör en risk och 
sårbarhetsanalys av att inte ha tillgång till något reservvatten, kontra att ha 
tillgång till tidigare vattentäkt.   

Beslutsunderlag 
Motion 2022-06-11 

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

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kansliavdelningen, kommunledningsförvaltningen 
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§ 93 Dnr 2022/01015  

Anmälan av motion: Tillagningskök 

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

Sammanfattning  
Owe Fröjd (Båp) har överlämnat en motion till fullmäktige. Motionären 
föreslår att kommunen beslutar att det skall finnas tillagningskök inom alla 
skolor och inom äldreomsorgen, och de som ännu inte har detta, ska 
kompletteras med detta.   

Beslutsunderlag 
Motion 2022-06-11  

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

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kansliavdelningen, kommunledningsförvaltningen 
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§ 94 Dnr 2022/01016  

Anmälan av motion: En till pendeltågstation, Bålsta 
Västra, och infartsparkering  

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

Sammanfattning  
Owe Fröjd (Båp) har överlämnat en motion till fullmäktige. Motionären 
föreslår bland annat att kommunfullmäktige beslutar om att utreda 
placeringen av ytterligare en pendeltågstation.   

Beslutsunderlag 
Motion 2022-06-11 

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

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kansliavdelningen, kommunledningsförvaltningen 
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§ 95 Dnr 2022/01017  

Anmälan av motion: Inrättande av Regional 
Vårdcentral med "Närakut" och Barnpsykiatrisk 
mottagning (BUP) i Bålsta 

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

Sammanfattning  
Owe Fröjd (Båp) har överlämnat en motion till fullmäktige. Motionären 
föreslår att kommunen tar upp en politisk diskussion med regionen om 
inrättandet av regional vårdcentral samt att kommunen utreder en lämplig 
central plats.   

Beslutsunderlag 
Motion 2022-06-11   

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

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kansliavdelningen, kommunledningsförvaltningen 
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