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Thomas Moore (SD) 

Kristian Leinonen (SD), distans 

Carol Lundahl Moore (SD) 

Zinaida Belonoshko (SD), distans 

Tiina Fransson (SD) 

Owe Fröjd (Båp) 

Sjunne Green (Båp) 

Fred Rydberg (KD) 

Övriga närvarande  

Ersättare Bertil Brifors (M), distans, tjänstgör för Liselotte Grahn Elg (M) 

Stefan Häggmark (M), distans, tjänstgör för Christoffer Bonde (M) 

Anders Thonfors (M), tjänstgör för Tommy Rosenkvist (M) 
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Gunnar Annell (M), tjänstgör för Roger von Walden 

Jane Engelmark (C), distans 

Roger Norin (L), distans 

Jonny Ekblom (S), tjänstgör för Werner Schubert (S) 

Carolina Cranser (S), distans, tjänstgör för Sven-Olov Dväring (S) 

Solweig Lundkvist (S) 

Christian Nordberg (-), tjänstgör för Marie Nordberg (-) 

Petri Piiroinen (SD) 

Farid Chibout (Båp), tjänstgör för Peter Björkman (Båp) 

Helén Embretsén (KD), distans 

  

Tjänstemän Louise Lightowler, tf kanslichef, Olle Forsmark, sekreterare  

 

  

Justering  

Justerare Christian Nordberg (-), Farid Chibout (Båp) 

Tid och plats Kl. 16.00, torsdagen den 30 september 2021, kommunhuset 

Justerade paragrafer §§ 97-123 

  

Ajournering § 97 (10 min), § 117 (4 min) 

  

Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Olle Forsmark  

Ordförande 
 

  

Björn Erling  

Justerare 
 

 

Christian Nordberg 

 
 

 

Farid Chibout 
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§ 97 Dnr 2021/00002  

Mötets öppnande 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser Christian Nordberg (-) och Farid Chibout 

(Båp) till justerare av dagens protokoll. 

2. Kommunfullmäktige fastställer dagordningen med följande tillägg och 

konstaterar att kungörelse skett i laga ordning: 

Ärende 26 tillförs följande beslutspunkter: 

- Val av ny ledamot i kommunstyrelsen 

- Val av ny vice ordförande i kommunstyrelsen 

- Notera ny gruppledare för moderaterna 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige låter kontrollera närvaron och utser två justerare att 

jämte ordförande justera protokollet. Dagordningen fastställs och 

kommunfullmäktige konstaterar att kungörelse skett i laga ordning.  

Beslutsunderlag 

Föreliggande dagordning.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan välja föreslagna justerare 

och godkänna dagordningen med ovanstående tillägg och finner att så är 

fallet. 

      

      

______________ 
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§ 98 Dnr 2021/00330  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Frisbeegolfbana i 
Skokloster 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning.   

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår  

anläggande av en frisbeegolfbana i Skokloster.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag        

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag till beslut och finner att så är fallet.  

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 

Hemsida 

Uppdragslista 
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§ 99 Dnr 2021/00331  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Ny lekpark i 
Skokloster 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning.   

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att man 

bygger en lekplats för barnen i Skokloster.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag   

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.  

      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 

Hemsida 

Uppdragslista 
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§ 100 Dnr 2021/00332  

Anmälan av nytt medborgarförslag: 
Beachhandbollplaner, för möjlighet till spontan idrott 
och utökning av idrottsutbudet i Håbo kommun  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning.   

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att två 

beachhandbollplaner anläggs.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag   

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 

Hemsida 

Uppdragslista 
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§ 101 Dnr 2021/00333  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Rondell istället för 
fyrvägskorsning väg 263/Krägga/motorväg 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning.   

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att man 

bygger en rondell i stället för den fyrvägskorsning som nu finns vid väg 

263/infart Krägga/motorväg.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag   

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.  

 

     ______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 

Hemsida 

Uppdragslista 
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§ 102 Dnr 2021/00334  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Gång- och 
cykelbana Krägga-Bålsta 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning.   

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att det 

byggs en gång- och cykelbana mellan Krägga och Bålsta.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag   

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.  

 

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 

Hemsida 

Uppdragslista 
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§ 103 Dnr 2021/00287  

Entledigande från uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige samt tillhörande uppdrag som 1:e 
vice ordförande i kommunfullmäktige samt från 
uppdrag som ersättare i tekniska nämnden samt 
fyllnadsval och begäran om ny sammanräkning  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Christoffer Bonde (M) från uppdrag som 

ledamot i kommunfullmäktige och därmed tillhörande uppdrag som 1: e 

vice ordförande i kommunfullmäktige. 

2. Kommunfullmäktige entledigar Christoffer Bonde (M) från uppdrag som 

ersättare i kommunfullmäktiges valberedning  

3. Kommunfullmäktige entledigar Christoffer Bonde (M) från uppdrag som 

ersättare i tekniska nämnden.  

4. Kommunfullmäktige utser Roger von Walden till ny 1:e vice ordförande i 

kommunfullmäktige i Christoffer Bondes (M) ställe.  

5. Kommunfullmäktige utser Per-Arne Öhman (M) till ny ersättare i 

kommunfullmäktiges valberedning i Christoffer Bondes (M) ställe.  

6. Kommunfullmäktige utser Nils-Åke Mårheden (M) till ny ersättare i 

tekniska nämnden i Christoffer Bondes (M) ställe.  

7. Kommunfullmäktige hemställer hos länsstyrelsen om en ny 

sammanräkning utifrån 2018 års allmänna val för att utse en ny ledamot i 

kommunfullmäktige i Christoffer Bondes (M) ställe.   

Sammanfattning  

Christoffer Bonde (M) har begärt entledigande från uppdragen som ledamot 

och 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige och ersättare i 

kommunfullmäktiges valberedning samt från uppdraget som ersättare i 

tekniska nämnden.    

Beslutsunderlag 

Avsägelse   
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

valberedningens förslag till beslut och finner att så är fallet.  

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Christoffer Bonde 

Vald 

Tekniska nämnden 

Länsstyrelsen 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Säkerhetssamordnare 
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§ 104 Dnr 2013/00150  

Detaljplan 427, Frösunda 3:1, Viby förskola och skola 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan 427 Frösunda 3:1, Viby 

förskola och skola.   .  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen fattade 2014-06-11 § 94 beslut om uppdrag för detaljplan 

för Viby förskola och skola. Förslaget var ute på samråd under maj och juni 

2016 samt på granskning mellan december 2018 och januari 2019. Under 

samrådet kom det in synpunkter på att planförslaget möjliggör för en väg in 

till planområdet från Prästgårdsvägen. Efter granskningen kom det in 

liknande synpunkter på vägen. Planhandlingarna har förtydligats kring att 

infarten från Prästgårdsvägen inte är väsentlig för skolans utbyggnad. I de 

fall en infart anläggs från prästgårdsvägen kommer endast enskilda 

varutransporter att tillåtas och inte ordinarie trafik som istället kommer att 

ledas in från Kalmarleden.  

I Viby och Håbo kommun i helhet finns en stor brist på skol- och 

förskoleplatser. Viby skola har länge varit trångbodd och är i stort behov av 

större och bättre undervisningsytor. Lokalerna har dessutom blivit utdömda 

i undervisningssyfte då de drabbats utav fukt- och mögelskador. En 

paviljong med tidsbegränsat bygglov har sedan 2019 verkat som 

provisoriska skollokaler. Denna detaljplan är av stort allmänt intresse då den 

möjliggör att Viby Skola kan utöka kommunens skolplatser samt att 

befintliga lokaler kan börja renoveras alternativt rivas och en ny skola 

upprättas på platsen.  

Planen har sedan tidigare behandlats för antagande av kommunstyrelsen i 

KS 2019-04-23. Där togs beslutet att plankartan skulle redigeras enligt 

yrkande från Bålstapartiet samt att planen därefter skulle ställas ut igen för 

granskning. Utifrån beslutet har ett mindre parkområde och en del av 

skolfastigheten närmast Prästgårdsvägen uteslutits från 

antagandehandlingarna. I övrigt har också mindre redaktionella ändringar 

gjorts i plankartan efter granskningen.  

Förvaltningen anser att de justeringar som gjorts i plankartan inte väsentligt 

ändrar planens syfte eller har en påtaglig betydelse för berörda sakägare i 

området. Därför föranleds ingen ny granskning och förvaltningen föreslår 

istället att tidigare beslut angående granskning upphävs och detaljplanen 

antas.  
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Beslutsunderlag 

– Plankarta Antagande 

– Planbeskrivning Antagande 

– Samrådsredogörelse 

- Granskningsutlåtande 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christian Nordberg (-) yrkar bifall till beslutspunkt 2.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

Christian Nordbergs yrkande och finner att så är fallet.  

      

 

      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 105 Dnr 2019/00423  

Markanvisningspolicy, arbetsordning för 
markanvisningar och arbetsordning för mark- och 
fastighetsförsäljningar 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till ny markanvisningspolicy som 

ersätter den från 2014. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att för markanvisningar över 20 Mkr skall 

beslut tas av Kommunfullmäktige. 

3. Kommunfullmäktige återkallar uppdraget till kommunstyrelsen att ta 

fram en parkeringsnorm.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige antog i mars 2014 Markanvisningspolicy. 

Markanvisning till exploatörer är ett viktigt verktyg för att främja Håbo 

kommuns vision 2030. Markanvisning är en ensamrätt för en 

exploatör/byggherre att under en begränsad tid och under vissa villkor, 

förhandla med en kommun om att köpa och utveckla ett specifikt 

markområde som ägs av kommunen. Normalt så tas även då beslut om 

planbesked. Kommunstyrelsen har under 2020 efterfrågat en reviderad 

markanvisningspolicy. Vidare har kommunstyrelsen beslutat att för 

markanvisningar över 20 Mkr skall beslut tas av kommunfullmäktige. Det 

innebär att delegationsordningen måste ändras. Kommunfullmäktige 

beslutade emellertid även vid sitt sammanträde 29 mars 2021 att 

återremittera ärendet till kommunstyrelsen och begära att parkeringsnorm 

införs i markanvisningspolicy och föreslå att vid direkt-anvisningar i KS ska 

det råda enighet.  

Beslutsunderlag 

– Markanvisningspolicy 2014 

– KF beslut 29 mars 2021 

– KS beslut 15 mars 2021 

– Delegationsordning/markanvisning/arbetsordningar 

– Markanvisningspolicy- riktlinjer 

– Arbetsordning för markanvisningar   

– Arbetsordning för mark och fastighetsförsäljningar 
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– Markanvisningspolicy parkering 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar i första hand på återremiss och i andra hand på 

avslag vad gäller beslutspunkt 2.  

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till Owe Fröjds yrkande.  

Michael Rubbestad (SD) yrkar på återremiss av punkt 2.  

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) bifaller återremissyrkandet.  

Helene Zeland Bodin (C) bifaller återremissyrkandet för att klara ut det 

juridiska. 

Christian Nordberg (-) bifaller återremissyrkandet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att återremittera 

beslutspunkt 2 och finner att så är fallet. Ordföranden frågar sedan om 

kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till beslut när det gäller 

beslutspunkterna 1, 3 och 4 och finner att så sker.  

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kommunstyrelsens kansli 
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§ 106 Dnr 2021/00200  

Antagande av riktlinjer för cykel, Ramverket 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta cykelriktlinjer för Håbo kommun, 

Ramverket 2021.  

Sammanfattning  

Cykelplanen är Håbo kommuns styrdokument som anger inriktningen för 

arbetet med cykel. Cykelplanen består av tre delar; Cykelstyret, Ramverket 

och Åtgärdshjulet. Samlat utstakar Cykelplanen och dess tre delar en 

riktning, metodik och konkreta åtgärder för att främja cykling i såväl fysisk 

planering, som detaljplaner och drift. Cykelplanen ska ses som ett levande 

dokument där Cykelstyret och Ramverket aktualitetsprövas regelbundet och 

Åtgärdshjulet ajourhålls löpande.  

Ramverket innehåller riktlinjer för utformning av kommunens 

cykelinfrastruktur samt prioritering av åtgärder. Dokumentet syftar till att 

stötta Cykelstyret och ge verktyg för cykelarbetet, genom att ge konkreta 

riktlinjer i samtliga skeden från övergripande planering och detaljplan till 

lokala åtgärder samt drift och underhåll.  

Beslutsunderlag 

– Ramverket – Håbo kommuns riktlinjer för cykel  

– Presentation Ramverket 

- Beslut antagande Cykelstyret 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.  

      

     _____________ 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Författningssamling 
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§ 107 Dnr 2020/00092  

Medborgarförslag, bussförbindelse Viby Äng samt 
busskort 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige konstaterar att medborgarförslaget är 

färdigbehandlat med hänvisning till förvaltningens redogörelse..  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att busslinje 302 ska 

förlängas till Viby Äng för att förbättra möjligheterna till transporter samt 

att resenärer som pendlar ska få möjlighet att använda SL-kortet på 

lokalbussarna inom centrala Bålsta.  

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och konstaterar 

inledningsvis att frågan om busslinje till Viby Äng ligger inom Region 

Uppsalas och UL:s ansvarsområde. Dock för kommunen dialog med 

regionen om kollektivtrafiken i allmänhet och frågan om busslinjesträckning 

till Viby Äng har redan diskuterats. Detta bland annat med anledning av en 

motion på samma tema, vilken behandlades av kommunfullmäktige 2019. 

Då beslutades att bifalla motionens förslag att ta upp en kommande 

linjesträckning med UL. Kommunen för således sådana dialoger, men har i 

övrigt inte någon rådighet i frågan.  

Även frågan om att kunna resa med SL-kort på UL:s bussar är en fråga för 

Region Uppsala och UL att i sådant fall hantera tillsammans med SL. Även 

här har kommunen således inte rådighet i frågan.  

Med hänvisning till ovanstående redogörelse föreslår förvaltningen att 

medborgarförslaget är färdigbehandlat.  

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag: bussförbindelse Viby Äng samt busskort      

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.  

     ______________ 

Beslutet skickas till: 

Förslagsställare 

Hemsida 

Kommunstyrelsens kansli 
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§ 108 Dnr 2020/00307  

Medborgarförslag: Utveckla Vibyspåret 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta med sig 

medborgarförslagets olika förslag i kommande dialoger med skötselrådet 

avseende Viby friluftsområdes framtida utveckling.  

2. Kommunfullmäktige konstaterar att medborgarförslaget därmed anses 

färdigbehandlat med hänvisning till förvaltningens redovisning.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit med olika åtgärdsförslag för att göra 

Vibyspåret till ett område med MTB-cykling för alla. Förslaget omfattar 

följande åtgärdsförslag:  

- Bygga pumptrack och teknikbana inom röttmarkerat område 

- Dra om slutdelen på befintligt MTB-spår 

- Ordna en permanent transportsträcka mellan det stora MTB-spåret och 

juniorbanan.  

- Göra det tillåtet att anordna startplats för tävling. 

- Bredda parkeringen 

Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att Viby friluftsområde är ett 

mycket populärt rekreationsområde och att besökstrycket har ökat allt mer 

under åren. Hittills har områdets skötsel vilat på olika förvaltningar inom 

kommunen med olika ekonomiskt utrymme för att sköta och utveckla 

området. Under 2021 kommer ett skötselråd för Viby friluftsområde att 

skapas för att åstadkomma forum för dialog mellan kommun och föreningar 

i området och för att kunna diskutera frågor avseende skötsel och 

utveckling. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för att starta detta råd.  

Förvaltningen konstaterar vidare att medborgarförslagets olika förslag är 

mycket relevanta att hantera i dialogen kring områdets fortsatta utveckling. 

Flera av förslagen kräver också ingrepp i naturen i området, kan konkurrera 

med annan verksamhet i området och innebär större investeringskostnader.  

Därför föreslår förvaltningen att dessa frågor tas vidare i det kommande 

skötselrådet för vidare hantering där. På så vis kan de tas med och 

diskuteras utifrån ett helhetsperspektiv på området.  

Förvaltningen konstaterar att medborgarförslaget därmed varken kan avslås 

eller bifallas i dagsläget, men föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att 
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ta med sig förslaget till kommande dialoger kring utvecklingen av Viby 

friluftsområde. Därmed föreslås förslaget vara besvarat.  

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag: Utveckla Vibyspåret 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.  

 

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förslagsställare 

Hemsida 

Kommunstyrelsens kansli 
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§ 109 Dnr 2021/00084  

Medborgarförslag: Flera "Smultronställen i naturen" 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslagets förslag med hänvisning 

till förvaltningens redan pågående arbete i frågan.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att utnämna fler platser 

i Håbo kommun till nya ”Smultronställen i naturen”. Detta skulle bidra till 

att kommuninvånare och andra besökare lättare hittar och upptäcker dessa 

platser. Förslagsställaren namnger också ett antal platser, såsom 

Frösundavik, Varpsundsstenen, Granbacken, Fornborgen vid Draget och 

Radbyn Brunnsta som skulle kunna vara aktuella.  

Förvaltningen arbetar redan aktivt med den typ av arbete som avses i 

medborgarförslaget.  

Det senaste i raden av smultronställen, Frösundaviks strandpark, invigdes 

den 22 juni i år. 

Vad gäller Varpsundstenen så har kommunen beviljats kulturmiljöbidrag 

från Länsstyrelsen för att röja runt stenen och förse platsen med en 

informationsskylt. I samband med detta kommer även Upplandsleden att 

dras om något för att minska slitaget vid stenen. Detta arbete görs under 

2021. Även Skörby gravfält kommer att röjas och förses med information 

under året med hjälp av kulturmiljöbidrag. Under 2020 röjdes även 

fornlämningar vid Knarrbacken och en skylt kommer att sättas upp under 

året. 

Granbacken vid Shell finns med i kommunens naturvårdsplan och 

förvaltningen arbetar just nu för att området ska kunna hägnas och börja 

betas under de närmaste åren. För detta krävs dock vissa investeringsmedel. 

Fornborgen vid Draget ligger i Upplands-Bor kommun och sköts av 

friluftsfrämjandet i Håbo. Vandringsleden (Vandrarleden) som går i området 

är dock mycket välbesökt av Bålstabor. Genom Håbo kommuns LONA-

projekt Hitta ut i Håbo kommer stigen från Bålsta station till stigstarten för 

Vandrarleden att märkas upp under 2021 samt ta fram en ny entrétavla till 

Vandrarleden. Inom LONA projektet kommer även fler stigar att märkas 

upp, rastplatser tillskapas samt information sättas upp. 

I dagsläget finns det dock inga liknande planer för Brunnsta. 

Med hänvisning till det arbete som genomförs runt om i kommunen och på 

näst intill alla de platser som förslagsställaren nämner i sitt förslag föreslår 

förvaltningen kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget.  
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Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag: Flera Smultronställen i naturen 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker. 

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förslagsställare 

Hemsida 

Kommunstyrelsens kansli 
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§ 110 Dnr 2019/00461  

Medborgarförslag: Fyrverkeriförbud 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget avslås med 

hänvisning till förvaltningens redogörelse.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att förbjuda/begränsa 

användningen av fyrverkerier genom att förbjuda privatpersoner att köpa 

och smälla av fyrverkeripjäser, förbjuda försäljningen av fyrverkeripjäser 

samt att samordna ett kommunalt organiserat fyrverkeri på nyårsafton.  

När det gäller förbud av fyrverkerier konstaterar förvaltningen att 

kommunen inte har juridiska möjligheter att förbjuda försäljning av 

fyrverkerier. Detta är en statlig fråga och inte heller regeringen kan förbjuda 

fyrverkerier godkända för EU-marknaden. Kommunen kan endast meddela 

restriktioner kring användandet. Detta görs i kommunens 

ordningsföreskrifter. Där framgår att  

Tillstånd från polismyndigheten krävs för användning av fyrverkerier eller 

andra pyrotekniska varor inom detaljplanelagt området inom hela 

kommunen. 

Följande tider under året är undantagna från tillståndskravet: 

Nyårsafton: mellan kl. 18.00 – 24.00 

Nyårsdagen: mellan kl. 00.00 – 02.00 

Påskafton mellan: kl. 18.00 – 24.00 

Påskdagen mellan: kl. 00.00 – 02.00 

Valborgsmässoafton: mellan kl. 18.00 – 24.00 

1 maj: mellan: kl. 00.00 – 02.00. 

Den som skjuter av fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor ska visa 

största möjliga hänsyn till omgivningen.  

Detta innebär att kommunen i dagsläget redan meddelar begränsningar i 

användandet.  

Tilläggas kan att kommunens ordningsföreskrifter för närvarande är under 

revidering. I revideringen beaktas möjligheten att korta av tiderna som är 
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undantagna från tillståndskravet för att därmed begränsa användandet till en 

kortare tidsperiod. 

Med hänvisning till ovanstående redogörelse föreslår förvaltningen att 

medborgarförslaget ska avslås.  

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag: Fyrverkeriförbud 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.  

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förslagsställare 

Hemsida 

Kommunstyrelsens kansli 

 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(46) 

 Sammanträdesdatum  

 2021-09-27  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 111 Dnr 2021/00102  

Motion: Förskola i Krägga 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till 

förvaltningens bedömning.  

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna i Håbo har inkommit med en motion avseende 

förskola i Krägga. I motionen föreslås att: 

* Kommunen ska utreda möjligheten att etablera en mindre förskola i, eller i 

nära anslutning till, Krägga i privat och/eller kommunal regi, samt 

* Kommunen verkar för att etablera en mindre förskola i, eller i nära 

anslutning till, Krägga.  

Motionen remitterades till Barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår fullmäktige att bifalla motionen med 

hänvisning till bland annat att det finns intresse hos externa aktörer för en 

dialog med förvaltningen avseende etablering av en förskola i området.  

Ungefär samtidigt som barn- och utbildningsnämnden lämnade sitt yttrande 

fattade kommunfullmäktige beslut i ärende 2018/00474, vilket avsåg 

etablering av förskolor i Krägga och Viby Äng. I detta ärende beslutade 

kommunfullmäktige att genomföra en förstudie avseende etablerandet av en 

förskola i Krägga, samt att denna förstudie ska redovisas till 

kommunstyrelsen senast i oktober 2021. 

Då både barn- och utbildningsnämndens yttrande och kommunfullmäktiges 

tidigare beslut ligger i linje med det som Sverigedemokraterna föreslår i sin 

motion föreslår förvaltningen att fullmäktige bifaller motionen.  

Beslutsunderlag 

– Motion: Förskola i Krägga 

– Barn- och utbildningsnämndens yttrande 

– Barn- och utbildningsnämndens barnkonsekvensanalys 

– Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska underlag 

- Kommunfullmäktiges beslut KF 2021-05-10 § 70 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  
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Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.       

Protokollsanteckning 

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Vänsterpartiet anser att det i första hand ska vara en förskola i kommunal 

regi. Men vi ställer oss även positiv till brukar- eller personalkooperativ.”   

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Uppdragslista 

Hemsida 

Motionär 
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§ 112 Dnr 2021/00296  

Begäran från socialnämnden om tilläggsbudget 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ge socialnämnden tilläggsbudget, endast 

för år 2021, om 9,3 miljoner kronor baserat på den senaste prognosen. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att utgiften finansieras genom att sänka 

budgeten för årets resultat.  

Sammanfattning  

Vid delårsuppföljningen per mars prognostiserar socialnämnden ett 

underskott mot budget med 9,3 miljoner kronor. Underskottet beror främst 

på fler placeringar än budgeterat samt högre kostnader för försörjningsstöd 

än budget.  

Socialnämnden har tidigare genomfört effektiviseringsåtgärder om 478 000 

kronor genom minskning på administrativt stöd och sänkt budget för 

föreningsbidrag. Socialförvaltningen har också föreslagit åtgärder 

motsvarande 2,6 miljoner kronor som nämnden valt att inte genomföra. De 

åtgärder som föreslagits har varit nedläggning av polarverksamheten, 

avgiftsbelägga familjerådgivning och avveckling av förvaltningens 

nystartade arbetsmarknadsenhet som samfinansieras med vård- och 

omsorgsnämnden. 

Tilläggsbudget ska enligt kommunens ekonomistyrregler tillämpas med stor 

restriktivitet. 

Tilläggsbudget föreslås avse endast år 2021. Budgetram för år 2022 för 

socialnämnden behandlas och beslutas i samband med kommunens budget 

inför år 2022, där begäran beaktas. 

Finansiering sker genom att minska årets budgeterade resultat, från 27,7 

miljoner kronor till 18,4 miljoner kronor. Prognosen från 

delårsuppföljningen i mars visade ett resultat på -35,6 miljoner kronor 

(exklusive exploateringsintäkter och investeringsbidrag), dock är 

socialnämndens underskott med 9,3 miljoner inräknat i det resultatet.  

Kommunstyrelsen uppmanar socialnämnden att fortsätta arbeta för att hålla 

budget i balans och vidta åtgärder vid behov.  

Beslutsunderlag 

– Beslut i socialnämnden §29, Dnr 2021/00016 2021-05-11 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

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

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

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.  

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Socialnämnden 

Ekonomichef 
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§ 113 Dnr 2020/00231  

Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut 2019-12-09 
§ 168 om åtgärder för att öka antalet behöriga lärare 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar barn- och utbildningsnämndens redovisning.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget KF 2019-12-09 § 168, med 

hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande över nämndens 

pågående arbete för att öka andelen behöriga lärare, därmed är avslutat.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-09 § 168 att kommunen ska vidta 

åtgärder och mer aktivt verka för att öka andelen behöriga lärare i 

kommunens skolor.  

Barn- och utbildningsnämnden lämnade, i beslut BOU § 78 2020, ett 

yttrande till kommunfullmäktige över de åtgärder som vidtagits och det 

arbete som pågår för att främja kompetensförsörjningen inom förskola och 

skola.  

Kommunfullmäktige behandlade ärendet genom beslut 2020-09-28 § 107 

och beslutade då att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden 

med ett tydligt uppdrag att i enlighet med det ursprungliga beslutet i 

fullmäktige redovisa vilka ytterligare åtgärder man avser vidta vid sidan av 

de befintliga och för att ta in synpunkter från den nya förvaltningschefen på 

barn- och utbildningsförvaltningen.  

Barn- och utbildningsnämnden återkommer nu till kommunfullmäktige med 

ett nytt yttrande i enlighet med återremissen samt med förvaltningschefs 

yttrande. Kommunfullmäktige föreslås därmed avsluta utredningsuppdraget.  

Beslutsunderlag 

– Barn- och utbildningsnämndens beslut 

– Barn- och utbildningsnämndens yttrande 

– Förvaltningschefs yttrande 

– KF beslut om återremiss 

-  KF beslut om uppdrag till barn- och utbildningsnämnden 
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.  

 

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Barn- och utbildningsnämnden 

Uppdragslista 
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§ 114 Dnr 2021/00175  

Sammanträdestider 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att under 2022 sammanträda enligt 

förvaltningens förslag.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges protokoll ska justeras vid 

justeringssammanträden. Tid och plats för dessa sammanträden ska beslutas 

i samband med val av justerare under varje enskilt sammanträde, på förslag 

från tjänstgörande sekreterare.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige ska, enligt KL 5:12, besluta om när ordinarie 

sammanträden ska hållas. Likaså ska nämnderna, enligt KL 6:23, besluta om 

sina sammanträdestider. Av gällande reglemente för kommunstyrelsen 

framgår att kommunstyrelsen beslutar om sammanträdestiderna för 

arbetsutskottet.  

Inför 2022 behöver sammanträdestider för kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige fastställas för att de övriga nämnderna ska kunna sätta 

sina tider i förhållande till dessa.  

Förslaget till sammanträdestider är framtaget efter samråd med 

ordförandena i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2021-08-30 §189 

Tjänsteskrivelse 

Sammanträdesplan 2022 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker. 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Nämnder och bolag 

Kommunstyrelsens kansli 
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§ 115 Dnr 2021/00112  

Redovisning av kommunalt partistöd för år 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar inlämnade redovisningar om användning av 

2020 års partistöd. 

2. Kommunfullmäktige noterar att utbetalning av 2022 års partistöd hanteras 

i separat beslut vid årsskiftet 2021/2022.  

Sammanfattning  

Det kommunala partistödet regleras av kommunallagen och av reglerna för 

partistöd i Håbo kommun.  

Av kommunallagen framgår att en mottagare av partistöd årligen ska lämna 

in en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts till avsett 

ändamål. En skriftlig rapport över redovisningen från en oberoende 

granskare ska också bifogas. Samtliga i kommunfullmäktige representerade 

partier har inkommit med en redovisning av användningen av 2020 års 

partistöd. Redovisningarna biläggs detta ärende. 

Partistöd betalas ut årligen och beräknas utifrån gällande års 

inkomstbasbelopp. Inkomstbasbelopp för år 2022 beräknas under slutet av 

2021. Så snart detta gjorts kan partistöd för 2022 beräknas och utbetalas. 

Detta hanteras av kommunfullmäktige i särskilt ärende.  

Beslutsunderlag 

– Samtliga partiers redovisningar av partistöd 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker 

_____________ 

Beslutet skickas till: 

Gruppledare 

Kommunstyrelsens kansli 
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§ 116 Dnr 2021/00228  

Valet 2022: Valdistrikt 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till justerade valdistrikt samt ny 

benämning av distrikten. 

2. Kommunfullmäktige föreslår Länsstyrelsen att godkänna förslaget till 

justerade valdistrikt samt ny benämning av distrikten.  

Sammanfattning  

Inför valet ska länsstyrelsen och kommunfullmäktige fatta beslut om 

indelningen i valdistrikt. Valmyndigheten rekommenderar att valdistriktens 

storlek ska vara mellan 1000 och 2000 röstberättigade, även om denna gräns 

inte är absolut.  

Vid valet 2018 noterades att valdistrikten var för stora och behövde ses över 

och omformas. Valnämnden uppdrog därför till förvaltningen att påbörja en 

översyn inför kommande val (Valnämnden 2018-10-02 § 46). Även i 

valmyndighetens statistik över antal röstberättigade per distrikt, vilken 

sammanställts inför valet, framgår att några distrikt är för stora. Distriktens 

nuvarande utformning ger också en ganska ojämn fördelning av antal 

röstberättigade per distrikt.  

Förvaltningen har nu genomfört en översyn av distrikten och föreslår en 

omstöpning av befintliga distrikt samt en utökning med ett distrikt, vilket 

ger kommunen 11 distrikt istället för nuvarande 10. Distriktens storlek har 

också jämnats ut och alla distrikt består nu av cirka 1500 röstberättigade. I 

arbetet har Valmyndighetens manual för ändamålet följts både vad gäller 

distriktsutformning och föreslagen namnsättning.  

De nya valdistrikten föreslås bli följande:  

- Skokloster 

- Häggeby-Övergran 

- Krägga-Graneberg 

- Åsenområdet 

- Gamla Bålsta-Pomona 

- Skörby-Gillmarken 

- Västerängen Åkerby 
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- Väppeby Äng-Kalmarsand 

- Råby-Frösunda 

- Mansängen-Draget 

- Väppebyberget-Viby Äng 

Gränsdragning och antal röstberättigade framgår av kartbilagor samt 

beslutsunderlag i ärendet.  

Vid valnämndens sammanträde den 20 maj 2021 beslutade man att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta: 

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till justerade valdistrikt samt ny 

benämning av distrikten. 

2. Kommunfullmäktige föreslår Länsstyrelsen att godkänna förslaget till 

justerade valdistrikt samt ny benämning av distrikten.  

Beslutsunderlag 

– Kartbilagor för respektive föreslaget valdistrikt 

– Valnämndens beslut 2021-05-20, § 4 

      

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.  

 

     ______________ 

Beslutet skickas till: 

Valnämnden 

Länsstyrelsen 

Kommustyrelsens kansli 
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§ 117 Dnr 2019/00094  

Återrapportering av utredningsuppdrag avseende 
isbana för friåkning utomhus 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige konstaterar att utredningsuppdraget 2020-02-24 § 

14 är avslutat. 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-24 § 15 att bifalla motionen 

”Etablera isbana för friåkning utomhus”.  I motionen föreslogs att 

förvaltningen skulle se över möjligheterna att etablera en isbana samt att en 

isbana, om möjligt, ska etableras. Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag 

att utreda förutsättningarna för att etablera en isbana enligt motionens 

förslag.  

Kultur- och fritidsnämnden har nu genomfört en utredning och 

återrapporterar denna till fullmäktige. Nämnden föreslår inköp av en 

portabel kylmatta, kylaggregat och sarg till en kostnad av 1,2 miljoner 

kronor. Fullmäktige föreslås besluta att gå vidare med denna lösning.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2021-08-30 § 183 

Tjänsteskrivelse 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 

KF 2020-02-24 § 15 

Motion – Etablera isbana för friåkning utomhus.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar avslag på förslag till beslut punkt 2. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Owe Fröjds 

(Båp) avslagsyrkande och besluta enligt förslag till beslut punkt 1 och finner 

att så är fallet.  
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Protokollsanteckning 

Michael Rubbestad (SD) lämnar följande protokollsanteckning:  

”Sverigedemokraterna ställer sig positiva till förslaget om att isbana ska 

etableras. Beslutet är dock redan fattat och kommer att genomföras på 

nämndsnivå varför något nytt beslut inte är nödvändigt på 

kommunfullmäktigenivå. Sverigedemokraterna ställer sig därför bakom ett 

avslag av rent formella skäl då beslutet om etablerade ändå kommer att 

genomföras. 

Sverigedemokraterna i Håbo” 

 

 

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Uppdragslista 

Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 118 Dnr 2021/00249  

Utredning om hur ytterligare belysning kan bidra till 
ökad trygghet i kommunen - återrapportering av 
uppdrag 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens avrapportering av 

nämnda uppdraget KF 2019-12-09 § 168 

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget KF 2019-12-09 § 168 är 

avslutat.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-09 § 168 att berörd förvaltning ges 

i uppdrag att göra en utredning om hur ytterligare belysning kan bidra till en 

ökad trygghet i kommunen. Tekniska nämnden fick uppdraget och redovisar 

nu sin återkoppling i form av en utredning. Kommunfullmäktige föreslås 

därför besluta att uppdraget härmed är slutfört.  

Beslutsunderlag 

TN § 53 2021 

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 

Tekniska förvaltningens utredning 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Uppdragslista 

Tekniska nämnden 
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§ 119 Dnr 2021/00262  

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
SOL och LSS kvartal 1 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.  

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har inkommit med 

redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § 

Socialtjänstlagen och 9 § Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade för kvartal 1 2021. Enligt dessa lagar ska sådan 

redovisning delges kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

– Beslut VON 2021-05-11, § 39 

- Beslut SN 2021-05-11, § 33 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.  

 

 

      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Vård- och omsorgsnämnden 

Socialnämnden 
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§ 120 Dnr 2021/00305  

Entledigande från uppdrag som ledamot i Kultur- och 
fritidsnämnden samt fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Håkan Leijonqvist (M) från uppdrag som 

ledamot i kultur- och fritidsnämnden.  

2. Kommunfullmäktige utser Stefan Häggmark till ny ledamot i kultur- och 

fritidsnämnden i Håkan Leijonqvists (M) ställe.    

Sammanfattning  

Håkan Leijonqvist (M) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot 

i kultur- och fritidsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse 2021-07-31 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

valberedningens förslag till beslut och finner att så är fallet.  

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Håkan Leijonqvist 

Vald 

Kultur- och fritidsnämnden 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Säkerhetssamordnare 
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§ 121 Dnr 2021/00351  

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

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Sophie Bergengren (MP) från uppdrag 

som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

2. Kommunfullmäktige utser Björn Gren till ny ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden i Sophie Bergengrens (MP) ställe. 

Sammanfattning  

Sophie Bergengren (MP) har begärt entledigande från uppdraget som 

ersättare i barn- och utbildningsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

valberedningens förslag till beslut och finner att så är fallet.  

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Sophie Berggren 

Vald 

Barn- och utbildningsnämnden 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Säkerhetssamordnare 
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§ 122 Dnr 2021/00352  

Entledigande från uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige och uppdrag som 
kommunstyrelsens ordförande samt från uppdrag som 
ledamot/representant i lönenämnden, EON Mälarkraft 
Värme AB, Mälardalsrådet, Regionalt forum, 
Kommuninvest Sverige AB samt Håbohus AB samt 
fyllnadsval och begäran om ny sammanräkning  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Liselotte Grahn Elg (M) från uppdrag 

som ledamot i kommunfullmäktige. 

2. Kommunfullmäktige entledigar Liselotte Grahn Elg (M) från uppdrag 

som ordförande i kommunstyrelsen.  

3. Kommunfullmäktige entledigar Liselotte Grahn Elg (M) från uppdrag 

som ledamot i lönenämnden. 

4. Kommunfullmäktige entledigar Liselotte Grahn Elg (M) från uppdrag 

som ledamot i E.ON Mälarkraft Värme AB. 

5. Kommunfullmäktige entledigar Liselotte Grahn Elg (M) från uppdrag 

som stämmoombud i Håbohus AB.  

6. Kommunfullmäktige entledigar Liselotte Grahn Elg (M) från uppdrag 

som stämmoombud i Kommuninvest i Sverige AB. 

7. Kommunfullmäktige entledigar Liselotte Grahn Elg (M) från uppdrag 

som ledamot i regionalt forum. 

8. Kommunfullmäktige entledigar Liselotte Grahn Elg (M) från uppdrag 

som ledamot i Mälardalsrådet.  

9. Kommunfullmäktige entledigar Liselotte Grahn Elg (M) från uppdrag 

som stämmoombud i Håbo Marknad AB. 

10. Kommunfullmäktige utser Helene Zeland Bodin (C) till ny ordförande i 

kommunstyrelsen.  

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

lönenämnden i Liselotte Grahn Elgs (M) ställe. 

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

E.ON Mälarkraft Värme AB i Liselotte Grahn Elgs (M) ställe.  
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13. Kommunfullmäktige utser Helene Zeland Bodin (C) till nytt 

stämmoombud i Håbohus AB i Liselotte Grahn Elgs (M) ställe. 

14. Kommunfullmäktige utser Helene Zeland Bodin (C) till nytt 

stämmoombud i Kommuninvest i Sverige AB i Liselotte Grahn Elgs (M) 

ställe.  

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

regionalt forum i Liselotte Grahn Elgs (M) ställe. 

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

Mälardalsrådet i Liselotte Grahn Elgs (M) ställe. 

17. Kommunfullmäktige utser Helene Zeland Bodin (C) till nytt 

stämmoombud i Håbo Marknad AB i Liselotte Grahn Elgs (M) ställe. 

18. Kommunfullmäktige hemställer hos länsstyrelsen om en ny 

sammanräkning utifrån 2018 års allmänna val för att utse en ny ledamot i 

kommunfullmäktige i Liselotte Grahn Elgs (M) ställe.  

19. Kommunfullmäktige utser Björn Erling (M) till ny ledamot i 

kommunstyrelsen i Liselotte Grahn Elgs (M) ställe.  

20. Beslutspunkten att utse ny vice ordförande i kommunstyrelsen bordläggs 

till nästa fullmäktigesammanträde och votering på plats genomförs.   

21. Kommunfullmäktige noterar att moderaterna utser Carl-Johan 

Torstensson (M) till ny gruppledare efter Liselotte Grahn Elg (M).  

Sammanfattning  

Liselotte Grahn Elg (M) har begärt entledigande från uppdraget som 

ledamot i kommunfullmäktige med därtill hörande uppdrag och från 

uppdraget som ordförande i kommunstyrelsen.     

Beslutsunderlag 

Avsägelse   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Yrkanden rörande beslutspunkt 20: Val av ny vice ordförande i 

kommunstyrelsen. 

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar avslag på valberedningens förslag 

till beslut.  

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till avslagsyrkandet.  

Agneta Hägglund (S) yrkar avslag på valberedningens förslag till beslut. 
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Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Agneta Hägglunds avslagsyrkande. 

Carl-Johan Torstensson (M) yrkar bifall till valberedningens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige för punkterna 1-9 kan besluta 

enligt förslag till beslut och finner att så är fallet. För punkt 10 frågar 

ordföranden om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

valberedningens förslag och finner att så är fallet.  

För punkterna 11-17 frågar ordföranden om kommunfullmäktige kan 

besluta att kommunstyrelsens nya ordförande utses till ny innehavare av 

dessa uppdrag och finner att så är fallet.  

För punkt 18 frågar ordföranden om kommunfullmäktige kan besluta enligt 

förslag till beslut och finner att så sker. 

För punkt 19 frågar ordföranden om kommunfullmäktige kan besluta i 

enlighet med valberedningens förslag till beslut och finner att så är fallet.  

För punkt 20 konstaterar ordföranden att det föreligger såväl bifallsyrkande 

som avslagsyrkande på valberedningens förslag till ny vice ordförande i 

kommunstyrelsen. Ordföranden informerar sedan om att en begäran om 

votering inte kommer att kunna genomföras då personval inte ska ske öppet 

och det inte finns möjlighet att lösa detta under pågående sammanträde då 

många sitter på distans. Vid en sådan begäran kommer följaktligen 

beslutspunkten att behöva bordläggas. Ordföranden frågar sedan i tur och 

ordning om valberedningens förslag ska bifallas eller avslås.  

Omröstning begärs därefter.  

Ordföranden förklarar då att beslutspunkten bordläggs till nästa 

fullmäktigemöte och votering på plats kan genomföras.  

För punkt 21 frågar ordföranden om kommunfullmäktige kan notera att 

moderaterna utser ny gruppledare, Carl-Johan Torstensson, efter Liselotte 

Grahn Elg (M) och finner att så är fallet.  

 

  

      

      

 

______________ 
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Beslutet skickas till: 

Liselotte Grahn Elg  

Valda 

Kommunfullmäktiges valberedning 

Länsstyrelsen 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Säkerhetssamordnare 
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§ 123 Dnr 2021/00357  

Entledigande från uppdrag som ersättare i Håbohus 
styrelse samt fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Helene Zeland Bodin (C) från uppdrag 

som ersättare i Håbohus styrelse.  

2. Kommunfullmäktige utser Stefan Bodin till ny ersättare i Håbohus 

styrelse i Helene Zeland Bodins (C) ställe.    

Sammanfattning  

Helene Zeland Bodin (C) har begärt entledigande från uppdraget som 

ersättare i Håbohus styrelse. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse   

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

valberedningens förslag till beslut och finner att så är fallet.  

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Helene Zeland Bodin 

Vald 

Håbohus AB 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Säkerhetssamordnare 

 

 

 


