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Tyst minut 

Innan sammanträdet öppnas hålls en tyst minut till minne av Bo Johnson, en 

av kommunens förtroendevalda som nyligen gått bort. 
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§ 1 Dnr 2021/00002  

Mötets öppnande 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser Helene Cranser (S) och Christian Nordberg (-) 

till justerare av dagens protokoll. 

2. Dagordningen fastställs med ändringen att förslag till beslut punkt 2 i 

ärende 13 utgår.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige låter kontrollera närvaron och utser två justerare att 

jämte ordförande justera dagens protokoll. Dagordningen fastställs med 

noterad ändring.  

Beslutsunderlag 

Föreliggande dagordning 

      

      

          

______________ 
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§ 2 Dnr 2020/00311  

Köpeavtal för Dagab, Logistik Bålsta kvarter 4  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner föreliggande köpeavtal för Dagab, 

Logistik Bålsta kvarter 4.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen träffade i juni 2019 ett markanvisningsavtal med Dagab. 

På basis av det träffade markanvisningsavtalet har ett köpeavtal upprättats i 

augusti 2020. Detta köpeavtal har inte villkorats av Kommunfullmäktiges 

godkännande för att möjliggöra Dagabs etablering i kommunen vilket inte 

var korrekt hanterat. Detta har inte följt den gängse processen. Det är 

således nödvändigt att kommunfullmäktige godkänner detta avtal.     

Det har varit viktigt och nödvändigt för Dagab att tidigt etablera sig och 

uppföra anläggningen i kommunen. De har både sökt och erhållit marklov 

för förberedande markarbeten. De har också begärt att kommunen ansöker 

om en tidig fastighetsbildning.  

Dagab har utfört, och utför fortfarande, markarbeten som enligt 

markanvisningsavtalet egentligen skulle ha legat på kommunen. I 

markanvisningsavtalet står det att exploatören ska betala 95 Mkr för marken 

till kommunen och att kommunen ska bekosta och utföra markarbeten upp 

till maximalt 20 Mkr. Eftersom Dagab utfört och bekostat dessa 

markarbeten har köpeskillingen jämkats till 79 Mkr i köpeavtalet (§5). 

Kommunen har således i förhållande till markanvisningsavtalet gjort en 

positiv uppgörelse.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-01-25 § 13 

Tjänsteskrivelse 

Köpeavtal 

Markanvisningsavtal 

KS 2019-09-16 § 170 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

Robin Jande (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar att det uppdras till 

kommunrevisionen att särskilt granska hanteringen av ärendet och dess 

rättssäkerhet.  

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till Charlotta Bjälkebring Carlssons 

yrkande.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut ska bifallas eller 

avslås och finner att förslag till beslut ska bifallas.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: ja-röst för att bifalla 

kommunstyrelsens förslag till beslut, nej-röst för att avslå.  

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

Öhman (M), Ulf Winberg (M), Roger von Walden (M), Carl-Johan 

Torstensson (M), Nils-Åke Mårheden (M), Tommy Rosenkvist (M), Björn 

Fredriksson (M), Björn Hedö (M), Lisbeth Bolin (C), Per Widén (C), Helen 

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

(KD), Christian Nordberg (-), Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), 

Helene Cranser (S), Pyry Niemi (S), Inger Wallin (S), Eva Staake (S), Sven-

Olof Dväring (S), Maria Annell (S), Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), 

Peter Björkman (Båp)  

Nej-röst lämnas av: Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Robin Jande (V), 

Michael Rubbestad (SD), Linnea Leinonen (SD), Ann-Sofie Borg (SD), 

Thomas Moore (SD), Kristian Leinonen (SD), Carol Lundahl Moore (SD), 

Zinaida Belonoshko (SD), Tiina Fransson (SD) 

Avstår: Fredrik Anderstedt (S), Lars-Göran Bromander (S), Sven Erkert (S) 

Med 28 ja-röster och 10 nej-röster samt 3 avstående bifaller 

kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 2 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Charlotta 

Bjälkebring Carlssons tilläggsyrkande om att uppdra till kommunrevisionen 

att särskilt granska hanteringen av ärendet och dess rättssäkerhet. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar avslå tilläggsyrkandet.  
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Omröstning begärs. 

Omröstningsresultat 2 

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

tilläggsyrkandet, nej-röst för avslag. 

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

Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Pyry Niemi (S), Lars-Göran Bromander 

(S), Inger Wallin (S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Sven-Olof Dväring 

(S), Maria Annell (S), Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter 

Björkman (Båp), Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Robin Jande (V), 

Thomas Moore (SD), Carol Lundahl Moore (SD) 

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

Öhman (M), Ulf Winberg (M), Roger von Walden (M), Carl-Johan 

Torstensson (M), Nils-Åke Mårheden (M), Tommy Rosenkvist (M), Björn 

Fredriksson (M), Björn Hedö (M), Lisbeth Bolin (C), Per Widén (C), Helen 

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

(KD), Christian Nordberg (-), Michael Rubbestad (SD) 

Avstår: Linnea Leinonen (SD), Ann-Sofie Borg (SD), Kristian Leinonen 

(SD), Zinaida Belonoshko (SD), Tiina Fransson (SD) 

Då lika röstetal mellan ja- och nej-röster utfallit, 18, använder ordföranden 

sin utslagsröst varvid antalet ja-röster blir 18 och antalet nej-röster 19. 

Kommunfullmäktige har sålunda beslutat att avslå Charlotta Bjälkebring 

Carlssons tilläggsyrkande.  

Reservation 

Reservation: Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene Cranser 

(S), Fredrik Anderstedt (S), Pyry Niemi (S), Lars-Göran Bromander (S), 

Inger Wallin (S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Sven-Olov Dväring (S), 

Maria Anell (S), Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman 

(Båp). 

Robin Jande (V) och Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) lämnar följande 

reservation: 

”Då vårt yrkande om avslag på ärendet och ett särskilt uppdrag till 

revisionen att granska ärendets hantering och rättssäkerhet inte gick 

igenom utgår vi från att revisionen på egen hand granskar frågan. Vi ser 

allvarligt på att de styrande, med ordförandes utslagsröst, röstade mot att 

granska det egna agerandet. Ur demokratisynpunkt är detta problematiskt 

anser vi. 

Vi ser stora brister i hanteringen av köpeavtalet. Handlingen har inget 

diarienummer. Vi ifrågasätter om sommarvikarierande Tf. kommundirektör 

hade rätt befogenhet, delegation, på att underteckna handlingen. Vi 
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ifrågasätter att de frågor som ställts i ärendet under kommunfullmäktiges 

beredning inte fick några svar. Vad händer om ett kommunbesvär inlämnas 

och förvaltningsrätten inte godkänner avtalet, vad händer då? Hur kommer 

det sig att summorna i avtalet inte överensstämmer med 

markanvisningsavtalet, vilka kostnader har Dagar haft som kan motivera 

jämkning i köpeavtalet paragraf 5? Frågorna är många och de ansvariga 

vägrar besvara dem. Det är högst klandervärt! Som politiker måste hen 

inneha ödmjukhet och förmåga att lära, lyssna och förstå. En politiker 

måste även se till att ha rätt kunskap och förmåga att förmedla det rätta för 

att upprätthålla demokratin. Vi är djupt oroade att detta hänt i vårt Håbo.” 

Protokollsanteckning 

Liselotte Grahn Elg (M) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Vi ser allvarligt på hanteringen av detta ärende, och det kommer därför bli 

föremål för en översyn av förvaltningen, eftersom hanteringen inte följt 

fastslagna processer för hur förvaltningen driver ärenden framåt genom 

processen.” 

Agneta Hägglund (S) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Vi ser ytterst allvarligt på hanteringen av ärendet som ikväll beslutades i 

KF. Agneta Hägglund ställde en fråga innan beslutet togs till 

kommunstyrelsens ordförande som löd ” Vad händer om fullmäktige röstar 

nej till köpeavtalet”. Tyvärr så uteblev svaret från KS ordförande Liselotte 

Grahn Elg. Frågan ställdes också om skillnaden mellan det belopp som 

fanns på markanvisningsavtalet som var 95 mkr och till köpeavtalets 79 

mkr, finns det underlag till denna skillnad eller är det ”bara” muntligt och 

tyvärr inget svar på den frågan heller från kommunstyrelsens ordförande. 

Vi kan då konstatera att kommunstyrelsens ordförande skriver på ett avtal 

helt emot det reglemente som är antaget och dessutom till ett lägre belopp 

än det antagna markanvisningsavtalet och utan underlag för detta. 

Av hänsyn till entreprenören och ett ev skadestånd till Håbo kommun om 

avtalet inte skulle vara giltigt så valde socialdemokraternas fullmäktige 

grupp att rösta ja till köpeavtalet. Dock med den förhoppningen att våra 

förtroendevalda revisorer kommer att vidta en granskning över hela 

hanterandet.”  

Fredrik Anderstedt (S) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Enligt den delegation som kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen och 

gällande reglemente så är det uppenbart att Kommunstyrelsens ordförande 

(KSO) saknar behörigheten företräda kommunen vid försäljning över 20 

miljoner. Trots detta har vi nu ett av KSO underskrivet avtal långt över den 

summa. Det är ytters anmärkningsvärt att KSO vägrar svara på 

oppositionen frågor om detta avtal. Att Alliansen dessutom röstade nej till 

att granska hanteringen av detta avtal gör saken så mycket värre. Tyvärr så 
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riskerar detta beteende också att sätta tredje man i kläm. Men då jag inte 

fått möjlighet att få insyn eller svar på mina frågor rörande detta avtal så 

deltar jag inte i beslutet om att ratihabera avtalet.”    

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen 

Dagab 
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§ 3 Dnr 2021/00050  

Upptagning av nya lån år 2021  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att under år 

2021 uppta nya lån, det vill säga öka kommunens skulder, med 103 miljoner 

kronor.  

Sammanfattning  

Enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut för åren 2020 och 2021 avseende 

upptagandet av nya lån har det beslutats att kommunstyrelsen ska 

återkomma när behov av upplåning uppstår” för år 2020 (2019-12-09 § 168 

Dnr 2019/00336 och för år 2021 (2020-11-30 § 121 Dnr 2020/00285). 

År 2020 

Saldo på kommunens checkkredit uppgick till -40,1 miljoner kronor per 31 

december 2020.  

I budget för år 2020 framgick att upplåningsbehovet skulle uppstå för att 

finansiera investeringar och exploateringsverksamheten, och att ny-

upplåning behövdes med 157,0 miljoner kronor från externa kredit-

institutioner, men att kommunstyrelsen skulle återkomma till KF för ett 

beslut. 

I likviditetsplanering för år 2020 kalkylerades det med att kommunen skulle 

få in inkomster från markförsäljningen från Dagab i slutet av året enligt 

prognos från plan- och exploateringsavdelningen. Av olika anledningar har 

det blivit förskjutning på det och ny bedömning från avdelningen är att 

försäljningsinkomsterna kan faktureras andra halvåret 2021. Ytterligare ett 

skäl till att ny upplåningen inte skett år 2020 är att utgifterna för 

kommunens investeringar och exploatering varit lägre än beräknade i budget 

för år 2020. 

För att reglera likviden på kommunens checkkredit för år 2020 är behovet 

av ny upplåning 40 miljoner kronor. 

År 2021 

I Budget 2021 är det kalkylerade behovet av ny upplåning beräknad till 

244,3 miljoner kronor. Saldot på kommunens checkkredit har ökat 

ytterligare per 2021-01-29 med 63,0 miljoner kronor till -103,0 miljoner 

kronor. 

Prognos från Plan- och exploateringsavdelning avseende inkomsterna för 

markförsäljningen år 2021 beräknas uppgå till totalt 93,4 miljoner kronor 

inklusive inkomsterna från Dagab. 
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Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att ny upplåning genomförs från 

externa kreditinstitutioner motsvarande det negativa saldot på checkkrediten 

per 2021-01-29, -103,0 miljoner kronor.  

Ytterligare behov av medel kommer att uppstå, för finansieringen av 

kommunens pågående investeringar och exploatering från år 2020 och 

budgeterade för år 2021. Förvaltningen föreslår, när behovet av upplåning 

uppstår, att det rapporteras till kommunstyrelsen, om kommunens egen 

finansiering genom bland annat markförsäljning inte räcker till.  

Beslutsunderlag 

   

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

beslut. 

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

Helene Zeland Bodin (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så är fallet.       

Protokollsanteckning 

Michael Rubbestad (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Sverigedemokraterna ser med stor oro på det faktum att kommunen nu 

behöver ta tillfälliga lån i form av en checkkredit för att kunna bekosta 

löpande utgifter. Vi förstår att vissa inkomster har visat sig bli försenade 

och att ett tillfälligt lån därmed är den enda möjliga lösningen, av den 

anledningen yrkade vi heller inget annat utan lät förslaget vinna bifall. 

Håbo kommun ska ha en god soliditet och måste vara bättre rustade ifall det 

i framtiden uppstår en situation där en förväntad inkomst blir försenad eller 

kanske till och med uteblir. Att behöva utnyttja en checkkredit för sedan 

länge kända utgifter ska inte vara nödvändigt för en kommun i Sverige i 

modern tid. 

Sverigedemokraterna Håbo” 

.  
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Beslutet skickas till: 

Ekonomichef 

Kommundirektör – för kännedom 

Plan- och exploateringsavdelningen – för kännedom 

 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(45) 

 Sammanträdesdatum  

 2021-02-22  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 4 Dnr 2020/00468  

Äldreboende 2024, Hemställan om investeringsmedel 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige anslår investeringsbudget om 121 miljoner kronor 

för byggnation av ett nytt äldreboende på ”Åsen”, eller i andra hand på 

annan lämplig plats, totalt för åren 2021-2024. 

2. Den totala investeringsbudgeten fördelas enligt följande: år 2021 5,0 mkr, 

2022 40,0 mkr, år 2023 60,0 mkr och för år 2024 16,0 mkr. 

3. Finansieringen av investeringsutgiften om 121 mkr sker genom extern 

upplåning och beslutas av kommunfullmäktige då det blir aktuellt.  

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden har till kommunfullmäktige äskat att 

fullmäktige anslår medel för att bygga ett nytt särskilt boende för äldre, 

inriktning demens. Nämnden anför att andelen äldre i Håbo beräknas öka 

kraftigt och för att möta prognostiserade behovet behöver kommunen 

säkerställa fler platser i särskilt boende för äldre, inriktning demens.  

Nämnden förordar även en flytt av de särskilda boenden på Plommonvägen 

till det nya särskilda boende på Västerhagsvägen år 2022 då lokaler inte 

uppfyller kraven på ett modernt äldreboende, vilket leder till behov av ett 

ytterligare särskilt boende med inriktning demens, år 2024.  

Fastighetsavdelningen och lokalförsörjningschef har presenterat en förstudie 

gällande det äldreboende som planeras vara klart till år 2024. Av de tre 

alternativ som redovisas i förstudien förordar nämnden – inplacering Åsen.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-01-25 § 19 

Tjänsteskrivelse 

Protokoll Vård- och omsorgsnämnden, daterat 2020-12-08 VON § 103 

Förstudie Särskilt boende för äldre daterat 23 november 2020 

Tjänsteskrivelse Socialförvaltning, 4982, daterad 2020-11-19      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så är fallet.  
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______________ 

Beslutet skickas till: 

Vård- och omsorgsnämnden 

Fastighetsavdelningen 
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§ 5 Dnr 2021/00012  

Anläggningar för besöksnäringar, Skokloster, 
Parkering 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens beslut KS 2020-02-08 

§ 13 p 3.    

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-08 § 13 att:  

Kommunstyrelsen godkänner att tillsammans med Statens fastighetsverk 

och Håbo pastorat medverka till byggandet av en ny parkeringsanläggning 

för personbilar vid Skokloster slott och kyrka genom ett arrendeavtal med 

markägaren. Samtidigt byggs och bekostas nio ställplatser för husbilar av 

extern part. 

Kommunstyrelsen godkänner en delfinansiering av parkeringen där 5/6 av 

den årliga arrendevgiften bekostas av Statens Fastighetsverk och Håbo 

kommun med 81 000kr vardera under 10 år enligt finansieringsavtal i bilaga 

varefter en lägre arrendekostnad för marken inträder enligt arrendeavtal i 

bilaga. Håbo pastorat bidrar med 1/6 av den årliga arrendeavgiften med 

31 000kr. Kommunen fakturerar parterna enligt finansieringsavtal. 

Kommunstyrelsen beslutar att projektet hanteras av tekniska förvaltningens 

gatu- och parkavdelning samt att ett tillägg på 81 000 kr för arrendeavgift 

tillförs årets driftsbudget för tekniska förvaltningen för att under 2021 år 

täcka kommunens andel av arrendekostnaden för parkeringen. Tekniska 

förvaltningen uppmanas att fortlöpande säkerställa att denna årliga 

arrendeavgift ingår i deras budget med de belopp som specificerats under 

punkten Ekonomiska konsekvenser och finansiering enligt nedan och 

bilagda avtal. 

Beslutspunkt 3 avser en budgetjustering, vilket måste godkännas av 

fullmäktige. Kommunfullmäktiges presidium föreslår därför att fullmäktige 

beslutar att fastställa kommunstyrelsens beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Skokloster slott med Stenhuset, kyrkan, Macken och värdshuset har under 

senare år utvecklats till ett besöksmål av stort internationellt, nationellt och 

regionalt intresse. Inte minst de alltmer ökande besökssiffrorna för området 

är ett tydligt tecken på detta. Under pandemiåret 2020 har antalet besökare 

till både slottet, områdets övriga anläggningar med park och Upplandsleden 

slagit alla tidigare rekord. Totalt antal besökare till hela Skokloster med 

slottet, kyrkan, värdshuset, slottsparken och Upplandsleden under 2020 har 
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varit drygt 100 000 varav ca 44 000 besökt slottet. Även besökare som 

kommer sjövägen har ökat främst från Uppsala, Sigtuna och Knivsta-

området. Viss ökning av dagbesökare kan märkas även vintertid och då 

främst bilburna sällskap och grupper med långfärdsskridsko från den 

populära och plogade isleden på Mälaren. 

Kommunen har hittills varit engagerad i stöd till vissa aktiviteter, arrangerat 

tillfälliga festivaler som nationaldagsfirandet mm och projektstöd till 

hantverk och lokalt näringsliv. Under 2019 och 2020 har Håbo kommun 

planerat för en ny cykelväg mellan bostadsområdet Slottsskogen och Slottet, 

förbättrat Upplandsledens tillgänglighet samt tillsammans med Statens 

Fastighetsverk (SFV) medverkat i en ny VA-anslutning till Slottet och 

parken. 

Under främst sommarhalvåret har slottets, kyrkans och Mackens parkeringar 

snabbt varit fyllda och bilar har parkerats oorganiserat på mindre lämpliga 

ytor i området vilket vållat stor olägenhet och irritation för näringsidkare, 

markägare, slottets verksamhet och besökare. Under hösten 2020 har 

Fastighetsverket byggt om vändplan och parkering vid kyrkan för en 

anpassning till UL:s busstrafik med ny hållplats vilket ytterligare begränsat 

ytan tillgänglig för parkering. Med tiden som antalet besökare har ökat har 

behovet av ytterligare besöksservice vuxit i form av busshållplats, 

parkeringsplatser, ställplatser för husbilar och offentliga toaletter. 

Parkeringen föreslås lokaliseras inom bekvämt gångavstånd från Kyrkan, 

Gula villan med vägkyrka, slottet, parken, Upplandsleden och stenhuset. 

Wc-byggnaden förläggs på SFV:s mark och parkeringen på enskild 

markägares mark.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

 

Finansiering av besöksparkering 

Parkeringsanläggningen som har beräknats kosta 1 660 000 kr byggs av 

markägaren men finansieras genom arrendeavtal mellan markägaren och 

Håbo kommun. Arrendet bekostas lika mellan parterna SFV, Håbo kommun 

och Håbo pastorat. 

Detta innebär för kommunen en årlig arrendekostnad på 81 000 kr för 

kommunen under tio år och därefter en årlig arrendeavgift på 31 000 kr. Den 

mindre del av arrendekostnaden som utgör markarrende (ca 28 000kr) ska 

räknas upp med 1,7 % per år fr o m 2022.  

Driftskostnader i form av viss parkskötsel, väghållning av parkeringsytor 

samt renhållning, begränsas till sommarhalvåret och beräknas uppgå till 

max 20 000 kr per år vilket fördelas på de tre finansierande parterna.  
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Beslutsunderlag 

Arrendeavtal för byggande och drift av parkeringsanläggning 

Avtal för medfinansiering av parkeringsanläggning    

Tjänsteskrivelse 

KS 2020-02-08 § 13     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till fullmäktiges presidiums förslag till 

beslut.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

fullmäktiges presidiums förslag till beslut och finner att så är fallet.       

Protokollsanteckning 

Michael Rubbestad (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Sverigedemokraterna välkomnar den planerade parkeringslösningen som 

vi anser kommer gynna besöksnäringen positivt. Däremot anser vi inte att 

det föreligger särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c §, punkterna 1-6, miljöbalken 

för att bevilja dispens och avvika ifrån det lagstadgade strandskyddet om 

300 m. Den föreslagna etableringen ligger till och med inom 100m. Vi ser 

gärna en parkeringslösning, men på annan lämplig plats utanför 

strandskyddet. Då vårt yrkande om att se över en alternativ plats inte vann 

gehör i kommunstyrelsen valde vi att inte yrka avslag eller återremiss i 

kommunfullmäktige då vi delar uppfattningen att en parkeringsplats 

behöver komma på plats och inte vill bidra till ytterligare förseningar. 

Sverigedemokraterna Håbo” 

 _____________ 

Beslutet skickas till: 

Statens fastighetsverk, Cecilia Wretling 

Håbo Pastorat, Lars Berglund 

Fredrik von Essen, markägare 

Plan- och exploateringsavdelningen 

Tekniska förvaltningen – Gata och Park 

Tekniska nämnden 
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§ 6 Dnr 2020/00454  

Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för 2021 enligt nedan.  

2. Kommunfullmäktige ålägger de politiska partierna att senast 2021-03-10 

lämna kontouppgifter för utbetalning av partistödet till kommunstyrelsens 

kansli.    

3. Kommunfullmäktige ålägger de politiska partierna att senast 2021-06-30 

inkomma med en redovisning av användningen av 2020 års partistöd 

Sammanfattning  

Det kommunala partistödet regleras av kommunallagen och av reglerna för 

partistöd i Håbo kommun. Alla partier i kommunfullmäktige har inkommit 

med de redovisningar av användningen av 2019 års partistöd som de, enligt 

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

kommunfullmäktige (KF 2020-09-28 § 106). 

Partistödet beräknas med hjälp av inkomstbasbeloppet. Varje parti erhåller 

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

% av inkomstbasbeloppet per mandat. 2021 års inkomstbasbelopp är 68 200 

kr. Kommunfullmäktige föreslås därför utbetala partistöd enligt följande:  

Parti 

Totalt 

Socialdemokraterna 

   252 340,00 kr  

Moderaterna 

   231 880,00 kr  

Sverigedemokraterna 

   190 960,00 kr  

Centerpartiet 

     88 660,00 kr  
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Bålstapartiet 

     88 660,00 kr  

Liberalerna 

     68 200,00 kr  

Vänsterpartiet 

     68 200,00 kr  

Kristdemokraterna 

     47 740,00 kr  

Miljöpartiet 

     47 740,00 kr  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-01-25 § 24 

Tjänsteskrivelse 

Regler för partistöd (bifogas ej) 

KF 2020-09-28 § 106      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

förslag till beslut och finner att så är fallet.  

      

     ______________ 

Beslutet skickas till: 

Gruppledarna i fullmäktige 

Ekonomi – för kännedom 

Kommunstyrelsens kansli – för utbetalning 
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§ 7 Dnr 2020/00459  

Antagande av cykelstrategin Cykelstyret  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta cykelstrategin, Cykelstyret, för 

Håbo kommun.  

Sammanfattning  

I november 2016 tog kommunstyrelsen beslut om att ge förvaltningen i 

uppdrag att arbeta fram en cykelplan för Håbo kommun. Ärendet är initierat 

av en motion framlagd av Centern och Moderaterna (beslut bifogas). 

Cykelplanen är ett av Håbo kommuns styrdokument som anger inriktningen 

för arbetet med cykel varav Cykelstyret utgör den strategiska delen. 

Cykelstyret syftar till att fungera vägledande i planeringen och tydliggöra 

hur Håbo kommun systematiskt ska arbeta med cykelfrågan för att skapa 

goda förutsättningar för ett ökat cyklande. Arbetet tar avstamp i ledorden: 

säkerhet, trygghet, tillgänglighet och framkomlighet. Cykelstyret svarar 

även på frågan om varför cykeln är ett viktigt färdmedel att ge utrymme i en 

hållbar utveckling av Håbo kommun. Målet är att se cykeln som ett 

prioriterat trafikslag vid planering, genom-förande samt drift och underhåll 

för att öka cykelns färdmedelsandel. 

Arbetet med cykelplanen (Cykelstyret och Ramverket) påbörjades i slutet av 

2019 och har pågått under hela 2020. Arbetet har bedrivits av en 

arbetsgrupp med tjänstepersoner från plan- och exploateringsavdelningen 

för kommunstyrelsens förvaltning samt gatu- och parkavdelningen för 

tekniska förvaltningen. Kontinuerlig dialog har förts med andra berörda 

förvaltningar och Region Uppsala. Under arbetsprocessen har synpunkter 

från medborgare och de som verkar i kommunen samlats in vid ett antal 

tillfällen. Dokumentet har sedan arbetats om efter dessa synpunkter.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2021-05-25 § 9 

Tjänsteskrivelse 

Cykelstyret – cykelstrategi för Håbo kommun 

Svar på motion ”Cykla i Håbo - hela Håbo cyklar” (2014/121) 

Beslut framtagande av cykelplan (2016/469) 

Beslut cykelfrämjande åtgärder (2016/583)  
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

förslag till beslut och finner att så är fallet.   

           

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan – och exploateringsavdelningen 

Tekniska förvaltningen – Gata och Park 
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§ 8 Dnr 2021/00015  

Slutrapport av exploateringsprojekt Väppeby Äng 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutrapporten för 

exploateringsprojektet Väppeby äng.  

Sammanfattning  

För att möjliggöra nya bostäder i enlighet med två detaljplaner inom 

Väppeby Äng har kommunen byggt ut erforderlig infrastruktur avseende de 

allmänna anläggningarna inom området. Berörda detaljplaner är detaljplan 

”Del av Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218” (dpl. 425) samt ”Del av Väppeby 

6:1” (dpl. 429) där BoKlok respektive Håbohus har köpt mark av 

kommunen och uppfört bostäder. Inom området har även en förskola 

uppförts.  

De allmänna anläggningarna handlar om va-ledningar, gator, gång- och 

cykelvägar samt en mindre park. Entreprenaden har genomförts som en 

totalentreprenad med NCC Construction Sverige AB som utförare.  

I den av kommunfullmäktige godkända exploateringsbudgeten från 2016 

bedömdes kostnader och intäkter ge ett överskott om cirka 12,1 miljoner 

kronor. Utfallet kom att bli 11,4 miljoner kronor.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-01-25 § 14 

Tjänsteskrivelse 

Slutrapport för exploateringsprojektet Väppeby Äng, projektnummer 9061.       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

förslag till beslut och finner att så är fallet.  

          ______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen 

Tekniska förvaltningen – Gata och Park, VA 
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§ 9 Dnr 2020/00451  

Revidering av dagvattenpolicy för Håbo kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar reviderad version av dagvattenpolicy.  

Sammanfattning  

Kommunens dagvattenpolicy antogs i Kommunfullmäktige 2017-09-25. 

VA-avdelningen ansvarar för att aktualisera VA-policyn vid varje ny 

mandatperiod vilket innebär att dagvattenpolicyn i sitt nuvarande utförande 

behöver revideras. 

VA-avdelningen har granskat dagvattenpolicyn och föreslår att 

dagvattenpolicyn uppdateras på två områden: 

Ett förtydligande av dagvattenpolicyns syfte och mål. 

En uppdatering av vilken standard som ska gälla för flödesberäkningar och 

dimensioneringar (P110 från Svenskt Vatten 2016) i dagvattenutredningar i 

Bilaga 3 tillhörande dagvattenpolicyn.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-01-25 § 22 

Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen 

Sammanfattning av förändringar i dagvattenpolicyn 

TN § 140 2020 

Förslag till dagvattenpolicy      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

förslag till beslut och finner att så är fallet.  

      

     ______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska förvaltningen - VA 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(45) 

 Sammanträdesdatum  

 2021-02-22  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 10 Dnr 2021/00037  

Korrigering av arvodesregler 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för vidare utredning.  

Sammanfattning  

Av kommunens arvodesregler framgår att justeringsarvode och 

sammanträdesarvode ska utgå automatiskt. Detta fungerar inte av 

redovisningsskäl, varför den förtroendevalde ändå behöver fylla i ansökan 

om justeringsarvode. 

För att arvodesreglerna ska överensstämma med faktiskt arbetssätt och för 

att minska risken för felaktigheter föreslås att arvodesreglerna revideras så 

att stycke 2 i § 16 (”Sammanträdesarvode och justeringsarvode enligt § 6 

och § 8 för protokollförda sammanträden utgår automatiskt och behöver inte 

begäras. Den förtroendevaldes närvaro och rätt till sammanträdesarvode 

respektive justeringsarvode fastställs genom upprop, eller via annan teknisk 

lösning, samt genom anteckning på protokollets förstasida.”) stryks.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-01-25 § 35 

Tjänsteskrivelse 

Nu gällande arvodesregler 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att lydelsen i arvodesreglernas § 16 ändras till 

"Ersättningsbegäran bör inlämnas snarast, dock bör man senast sex (6) 

månader efter sammanträde eller förrättning inlämnat sitt yrkande".  

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar bifall till Owe Fröjds yrkande. 

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

Michael Rubbestad (SD) yrkar att ärendet återremitteras. 

Christian Nordberg (-) yrkar bifall till Michael Rubbestads 

återremissyrkande. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras i dag och 

finner att ärendet ska återremitteras.  

Omröstning begärs.  
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Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: ja-röst för att ärendet 

ska återremitteras, nej-röst för att ärendet ska avgöras idag.  

Jäv 

Liselotte Grahn Elg (M), Agneta Hägglund (S) och Michael Rubbestad (SD) 

anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Ja-röst lämnas av: Björn Erling (M), Per-Arne Öhman (M), Ulf Winberg 

(M), Roger von Walden (M), Carl-Johan Torstensson (M), Nils-Åke 

Mårheden (M), Tommy Rosenkvist (M), Björn Fredriksson (M), Björn 

Hedö (M), Lisbeth Bolin (C), Per Widén (C), Helen Zeland Bodin (C), 

Gunilla Alm (L), Kjell Dufvenberg (L), Christian Nordberg (-), Bo Nyman 

(SD), Linnea Leinonen (SD), Ann-Sofie Borg (SD), Thomas Moore (SD), 

Kristian Leinonen (SD), Carol Lundahl Moore (SD), Zinaida Belonoshko 

(SD), Tiina Fransson (SD)  

Nej-röst lämnas av: Bertil Brifors (M), Fred Rydberg (KD), Carolina 

Cranser (S), Werner Schubert (S), Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt 

(S), Pyry Niemi (S), Lars-Göran Bromander (S), Inger Wallin (S), Sven 

Erkert (S), Eva Staake (S), Sven-Olov Dväring (S), Maria Annell (S), Owe 

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

Bjälkebring Carlsson (V), Robin Jande (V) 

Med 23 ja-röster och 18 nej-röster återremitterar kommunfullmäktige 

ärendet. 

Protokollsanteckning 

Fredrik Anderstedt (S) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Det är olyckligt att Alliansen och Sverigedemokraterna väljer att mitt i en 

mandatperiod riva upp arvodesreglerna för råden. Normalt så torde detta 

var något som görs inför varje ny mandatperiod.”  

       

______________ 

Beslutet skickas till: 

Löneadministration 

Kommunstyrelsens kansli 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(45) 

 Sammanträdesdatum  

 2021-02-22  

Kommunfullmäktige    
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§ 11 Dnr 2018/00875  

Medborgarförslag: Trafikljus vid Stockholmsvägen 34 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår utplacering 

av trafikljus alternativt blinkande övergångsskylt (FIVÖ-system) vid 

övergångsstället beläget vid Stockholmsvägen 34. Som motiv för detta anför 

förslagsställaren bland annat att det dagligen är många barn som går denna 

väg och att kommunen ska ansvara för trygga skolvägar. 

Förslaget remitterades till tekniska nämnden för yttrande. I yttrandet 

föreslog nämnden fullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning 

till bland annat:  

Såväl skyltning som sikt vid övergångsstället bedömdes vara god. 

Övergångsstället används inte specifikt för att ta sig till och från skola. 

Det förslag till beslut som skrevs fram med hänvisning till tekniska 

nämndens yttrande återremitterades av kommunstyrelsen, 2019-11-25 § 

270, då man menade att man borde se över andra alternativ till 

hastighetsbegränsande åtgärder. Tekniska nämnden beslutade då om ett 

uppdrag till tekniska förvaltningen, 2020-03-19 § 26, att genomföra 

alternativa trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid övergångsstället 

Stockholmsvägen 34. Uppdraget, som återrapporterades till nämnden, 2020-

10-29 § 124, innefattade åtgärder som var inkluderade i 2020 års arbete med 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Åtgärderna innebär att man: 

- förbättrat sikten över oskyddade trafikanter som nyttjar övergångsstället 

genom att ta bort den parkering på Stockholmsvägen som var närmast 

övergångsstället, 

- utformat refugen men påkörbar pollare och pyramidplattor så att de fordon 

som kommer från gamla Bålsta och ska svänga in till OKQ8 måste ta ut 

svängen längre ifrån gång-/cykelbanan och 

- tillgänglighetsanpassat övergångsstället med sinus- och kupolplattor för 

synskadade. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att anföra i detta utan 

föreslår att medborgarförslaget ska anses besvarat.  
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-01-25 § 29 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag 2018-11-12 

Tjänsteskrivelse KS 2019-10-22 

Protokoll KS 2019-11-25, § 270 – återremiss 

Protokoll TN 2020-03-19, § 26 

Tjänsteskrivelse TN 2020-10-14      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

förslag till beslut och finner att så är fallet.  

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förslagsställare 

Kommunstyrelsens kansli 

Tekniska förvaltningen, Gata och Park – för kännedom 

Uppdragslista 
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§ 12 Dnr 2021/00066  

Entledigande från uppdrag som ordförande i 
socialnämnden och ersättare i kommunfullmäktige 
samt fyllnadsval och begäran om ny sammanräkning 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

ordförande i Socialnämnden.  

2. Kommunfullmäktige entledigar Susanna Kraftelid (M) från uppdrag som 

ersättare i kommunfullmäktige.  

3. Kommunfullmäktige utser Roger von Walden (M) till ny ordförande i 

Socialnämnden i Susanna Kraftelids (M) ställe. Ulf Winberg (M) utses till 

ny ledamot i socialnämnden. 

4. Kommunfullmäktige hemställer hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning 

utifrån 2018 års allmänna val för att utse en ny ersättare i 

kommunfullmäktige i Susanna Kraftelids (M) ställe.       

Sammanfattning  

Susanna Kraftelid (M) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare 

i kommunfullmäktige och ordförande i socialnämnden.     

Beslutsunderlag 

Avsägelse        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller förslagen till beslut och 

finner att så är fallet.  

     ___________ 

Beslutet skickas till: 

Susanna Kraftelid 

Roger von Walden 

Ulf Winberg 

Länsstyrelsen 

Socialnämnden 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Säkerhetssamordnare 
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§ 13 Dnr 2021/00027  

Fyllnadsval till uppdrag som ledamot i tekniska 
nämnden och ledamot i överförmyndarnämnden samt 
begäran om ny sammanräkning till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser Anders Thonfors (M) till ny ledamot i tekniska 

nämnden i Bo Johnsons (M) ställe. Christoffer Bonde (M) utses till ny 

ersättare i tekniska nämnden. 

2. Kommunfullmäktige hemställer hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning 

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

kommunfullmäktige i Bo Johnsons (M) ställe.    

Sammanfattning  

Bo Johnson (M) har avlidit. Fyllnadsval till posterna som ledamot i tekniska 

nämnden och överförmyndarnämnden behöver förrättas. Likaså behöver 

Länsstyrelsen göra en ny sammanräkning utifrån 2018 års allmänna val för 

att utse en ny ledamot i kommunfullmäktige i Bo Johnsons (M) ställe.   

Beslutsunderlag 

        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller förslagen till beslut och 

finner att så är fallet.  

      

     ______________ 

Beslutet skickas till: 

Anders Thonfors 

Christoffer Bonde 

Tekniska nämnden 

Länsstyrelsen 

Säkerhetssamordnare 

Förtroendemannaregister 
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§ 14 Dnr 2020/00474  

Entledigande från uppdrag som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden, Östra Sveriges Luftvårdsförbund 
och i kommunfullmäktige samt fyllnadsval och 
begäran om ny sammanräkning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Gabriel Tidestav (S) från uppdrag som 

ersättare i barn- och utbildningsnämnden.  

2. Kommunfullmäktige entledigar Gabriel Tidestav (S) från uppdrag som 

ersättare i Östra Sveriges Luftvårdsförbund.  

3. Kommunfullmäktige entledigar Gabriel Tidestav (S) från uppdrag som 

ersättare i kommunfullmäktige.  

4. Kommunfullmäktige utser Agneta Hägglund (S) till ny ersättare i barn- 

och utbildningsnämnden i Gabriel Tidestavs (S) ställe. 

5. Kommunfullmäktige utser Fredrik Anderstedt (S) till ny ersättare i Östra 

Sveriges Luftvårdsförbund i Gabriel Tidestavs (S) ställe.    

6. Kommunfullmäktige hemställer hos länsstyrelsen om en ny 

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

kommunfullmäktige i Gabriel Tidestavs (S) ställe.        

Sammanfattning  

Gabriel Tidestav (S) har begärt entledigande från sina uppdrag i Håbo 

kommun.     

Beslutsunderlag 

Avsägelse        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller förslagen till beslut och 

finner att så är fallet.  

      

      

 

______________ 
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Beslutet skickas till: 

Gabriel Tidestav 

Agneta Hägglund 

Fredrik Anderstedt 

Barn- och utbildningsnämnden 

Östra Sveriges Luftvårdsförbund 

Länsstyrelsen 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Säkerhetssamordnare 
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§ 15 Dnr 2020/00461  

Informationsärende, Rapport från inspektion av 
Överförmyndarnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Sammanfattning  

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas 

överförmyndarverksamhet och ska inspektera verksamheten i kommunerna. 

Vid inspektionen ska Länsstyrelsen granska om överförmyndarens 

handläggning följer reglerna i föräldrabalken, förmynderskapsförordningen 

och även i övrigt sker på ett rättsäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska 

alltid kontrollera dels det av överförmyndaren förda registret över ärenden, 

dels stickprovsvis utvalda akter. 

Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten i kommunen 

(Håbo kommun ingår i den länsgemensamma överförmyndarnämnden för 

Uppsala län). Rapporten tillställs kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige, samt kommunrevisionen, för kännedom.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-01-25 § 27 

Tjänsteskrivelse 

Information om inspektionsrapport 

Rapport: Tillsyn Uppsala 2020      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

förslag till beslut och finner att så är fallet.  

      

     ______________ 
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§ 16 Dnr 2019/00449  

Informationsärende, Agenda 2030 för hållbar 
utveckling i Håbo kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar informationen.  

Sammanfattning  

Kommunledningen har tillsatt en beredningsgrupp för Agenda 2030 som har 

startat sitt arbete under 2020. På kommundirektörens och 

kommunledningsgruppens uppdrag ska beredningsgruppen prioritera, 

utveckla, initiera och säkerställa att Håbo kommuns hållbarhetsarbete utgår 

från Agenda 2030, att det genomsyrar och är en självklar del av samtliga 

verksamheter. Deltagare i beredningsgruppen är representanter från samtliga 

förvaltningar och bolag. För att stärka arbetet med hållbar utveckling deltar 

Håbo kommun i Glokala Sverige som är ett kommunikations- och 

utbildningsprojekt med syftet att sprida kunskap och engagemang kring 

Agenda 2030.  

Vid en utbildningsdag som Glokala Sverige anordnade i Håbo november 

2019 överlämnade Svenska FN-förbundet en stafettpinne för Agenda 2030 

och de globala målen till Håbo kommuns kommundirektör. Stafettpinnen 

uppmuntrar till att ta ansvar för agendan. För att uppmuntra och 

uppmärksamma det arbete som utförs internt och externt kopplat till Agenda 

2030 och de globala målen är planen att denna stafettpinne ska varandra 

vidare internt till kommunens förvaltningar och bolag men även externt till 

företag och organisationer. Syftet med att skicka runt en stafettpinne för 

Agenda 2030 och de globala målen är även att höja kunskapen hos 

kommunens anställda samt medborgare om Agenda 2030 och deras roll 

i att uppfylla målen.  

Under 2020 har ett förslag till hållbarhetsstrategi för Håbo kommun tagits 

fram. Dialog har skett under våren och remiss under hösten. Arbete för ett 

antagande av strategin under 2021 pågår. Strategin är tänkt att gälla för 

kommunen geografiskt, men även för kommunens organisation. Aktörer i 

kommunen har bjudits in till att ge synpunkter på förslaget. 

Hållbarhetsstrategin är en revidering av miljöstrategin från 2015. Nya 

underlag, som Agenda 2030, inkluderas och samtliga 

hållbarhetsdimensioner; ekologisk, social och ekonomisk finns med på ett 

tydligare sätt och strategin utgår från FN:s globala mål för hållbar 

utveckling. För att stärka och synliggöra genomförandet av kommunens 

miljö- och hållbarhetsarbete har kommunen som en aktör i länet valt att 

teckna hållbarhetslöften något som Länsstyrelsen i Uppsala län bjuder in 

aktörer i länet att göra.  
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Beslutsunderlag 

KSAU 2021-05-25 § 5 

Tjänsteskrivelse      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

förslag till beslut och finner att så är fallet.  

      

      

 

______________ 
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§ 17 Dnr 2020/00465  

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
SOL och LSS kvartal 3 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.  

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har inkommit med 

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

Socialtjänstlagen och 9 § Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade för kvartal 3 år 2020. Enligt dessa lagar ska sådan 

redovisning delges kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-01-25 § 30 

Tjänsteskrivelse 

Socialnämndens beslut med underlag 

Vård- och omsorgsnämndens beslut med underlag      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

förslag till beslut och finner att så är fallet.  

      

      

 

______________ 
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§ 18 Dnr 2021/00086  

Extra ärende, Anmälan av ny motion - 
kompensationsledighet 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning  

Agneta Hägglund (S) har lämnat in en motion om att kommunanställda till 

följd av pandemin borde erbjudas kompensationsledighet.  

Beslutsunderlag 

Motion      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning och finner att så är fallet.  

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Hemsida 

Uppdragslista 

Kommunstyrelsens kansli 
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§ 19 Dnr 2021/00087  

Extra ärende, Anmälan av ny motion - satsningar inom 
vård och omsorg 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning  

Agneta Hägglund (S) har överlämnat en motion om att göra satsningar inom 

vård och omsorg, bl a genom att heltid görs till norm i den offentligt 

finansierade välfärden.  

Beslutsunderlag 

Motion     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning och finner att så är fallet.  

           

______________ 

Beslutet skickas till: 
Hemsida 

Uppdragslista 

Kommunstyrelsens kansli 
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§ 20 Dnr 2021/00098  

Extra ärende, Anmälan av ny motion: Ljusförorening 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna i Håbo har lämnat in en motion om att man aktivt ska 

motverka ljusföroreningar i kommunen, bl a genom att ta fram en 

handlingsplan.  

Beslutsunderlag 

Motion      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning och finner att så är fallet.  

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 
Hemsida 

Uppdragslista 

Kommunstyrelsens kansli 
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§ 21 Dnr 2021/00099  

Extra ärende, Anmälan av ny motion: Föreningsbidrag 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna i Håbo har lämnat in en motion om att utbetalt 

föreningsbidrag enbart ska beräknas på antalet medlemmar folkbokförda i 

Håbo kommun.  

Beslutsunderlag 

Motion      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning och finner att så är fallet.  

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 
Hemsida 

Uppdragslista 

Kommunstyrelsens kansli 
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§ 22 Dnr 2021/00100  

Extra ärende, Anmälan av ny motion: Utveckla LOV i 
Håbo 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna i Håbo har lämnat in en motion om att utveckla LOV 

(lagen om valfrihet) inom äldreomsorgen och att behörig förvaltning utreder 

ekonomiska förutsättningar och konsekvenser.  

Beslutsunderlag 

Motion      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning och finner att så är fallet.  

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 
Hemsida 

Uppdragslista 

Kommunstyrelsens kansli 

 

 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 44(45) 

 Sammanträdesdatum  

 2021-02-22  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 23 Dnr 2021/00102  

Extra ärende, Anmälan av ny motion: Förskola i 
Krägga 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna i Håbo har lämnat in en motion om att utreda 

möjligheten att etablera  en mindre förskola i eller i nära anslutning till 

Krägga i privat och /eller kommunal regi.  

Beslutsunderlag 

Motion       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning och finner att så är fallet.  

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 
Hemsida 

Uppdragslista 

Kommunstyrelsens kansli 
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§ 24 Dnr 2021/00101  

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

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Carola Ramstedt (SD) från uppdrag som 

ersättare i kommunfullmäktige.  

2. Kommunfullmäktige hemställer hos Länsstyrelsen om en ny 

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

kommunfullmäktige i Carola Ramstedts (SD) ställe. .      

Sammanfattning  

Carola Ramstedt (SD) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige.     

Beslutsunderlag 

Avsägelse        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller förslagen till beslut och 

finner att så är fallet.  

      

     ______________ 

Beslutet skickas till: 

Carola Ramstedt 

Länsstyrelsen 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Säkerhetssamordnare 

 

 

 


