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Tid och plats Kl. 09:00 måndagen den 8 februari 2021, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Liselotte Grahn Elg (M), Ordförande 

Helene Zeland Bodin (C), 1:e vice ordförande, deltar på distans 

Per-Arne Öhman (M), deltar på distans 

Fred Rydberg (KD), deltar på distans 

Agneta Hägglund (S), deltar på distans 

Helene Cranser (S), deltar på distans 

Fredrik Anderstedt (S), deltar på distans 

Sven-Olov Dväring (S), deltar på distans 

Owe Fröjd (Båp) 

Michael Rubbestad (SD), deltar på distans 

Thomas Moore (SD), deltar på distans 

Christian Nordberg (-), deltar på distans §§ 1-3, 5-19, 21-43 

Kjell Dufvenberg (L), deltar på distans 

Övriga närvarande  

Ersättare Björn Green (M), deltar på distans 

Mats Engelmark (C), deltar på distans 

Gunilla Alm (L), deltar på distans, tjänstgör för Christian Nordberg (MP) § 4, 
och § 20 

Lars-Göran Bromander (S), deltar på distans 

Eva Staake (S), deltar på distans 

Sven Erkert (S), deltar på distans 

Ann-Sofi Borg (SD), deltar på distans 

  
Tjänstemän Mattias Jonsgården, kommundirektör 

Jessica Boqvist, ledningssamordnare 

Caroline Löf, kanslichef, deltar på distans 

Krister Nilsson, VA-chef, deltar på distans §§ 1-3 

Mats Eriksson, samhällsbyggnadschef, deltar på distans 

Mats Ståhl Elgström, biträdande kommundirektör, deltar på distans 

Anna Atterlöf, tf. plan- och exploateringschef, deltar på distans  

Andreas Lagerström, planarkitekt §§ 1-18 

Annika Kieri, samhällsplanerare, §§ 5-18 

Anton Karlsson, planarkitekt, §§ 5-18 

Anna-Karin Bergvall, förvaltningschef § 15 

Stella Gudmundsdottir, supporttekniker 

Sara Widströmer, kommunsekreterare 
 

Övriga Mats Norrbrand, VD Håbohus, deltar på distans § 4 
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Christian Nordberg (MP), ordförande Håbohus, deltar på distans § 4 

Gustaf af Jochnick (M), ledamot Håbohus, deltar på distans § 4 

Michel Fatehnia, Kian properties, deltar på distans §§ 1-2 

David Madeling, Preservia, deltar på distans §§ 1-2 
  

Justering  

Justerare Owe Fröjd (Båp), Helene Zeland Bodin (C)  

Tid och plats Måndagen den 8 februari 2021, Kommunhuset Bålsta 

Justerade paragrafer § 22, § 40 

  

Ajournering § 4, 6 minuter för teknisk paus 

§ 19, 45 minuter för lunch 

§ 25, 2 minuter för partiöverläggningar 

§ 33, 2 minuter för partiöverläggningar 
  

Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Sara Widströmer  

Ordförande 
 

  

Liselotte Grahn Elg  

Justerare 
 

 

Owe Fröjd 

 
 

 

Helene Zeland Bodin 
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Underskrift   

 Sara Widströmer  
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§ 22 Dnr 2021/00026  

Kommunal medfinansiering av Leader Mälardalen 
2021-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att Håbo kommunen medfinansierar 
Leaderprojektet Mälardalen för åren 2021-2022 med 307 507 kr per år, 
under förutsättning att äskade medel från Leader Mälardalen beviljas av 
Jordbruksverket. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att medlen för medfinansiering av Leader 
projektet för år 2021 betalas ut under år 2021, efter rekvisition från Leader 
Mälardalen. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att medlen avsätts i den kommande budgeten 
för medfinansiering av Leader projektet för år 2022.  

4. Beslutet justeras omedelbart.  

Sammanfattning  

I oktober skickades ett brev till kommunen med information om fortsatt 
behov av kommunal medfinansiering av Leader Mälardalens verksamhet 
efter programperioden 2014-2020. Då det inte fanns beslut från regeringen 
om hur mycket medel det skulle röra sig om ställde sig kommunstyrelsen 
positivt till att anmäla Håbo kommuns intresse för deltagande i Leader 
Mälardalen under kommande programperiod 2021-2022, (2020-06-11 § 
154).  

I ett brev daterat 2021-01-13 från Leader Mälardalen framgår det att den 22 
december 2020 fattade regeringen beslut om en tvåårig förlängning (2021-
2022) inklusive utökad budget för Landsbygdsprogrammet, av vilket 
LEADER är en del. I förlängningsperioden kommer Leaderområdena kunna 
fortsätta att bedriva verksamhet i enlighet med nuvarande strategier och i 
nuvarande geografiska områden, men verksamheten ska finansieras med 
EU-medel budgeterade för kommande programperiod 2021-2027.  

Jordbruksverket har föreslagit samma budgetfördelning mellan 
Leaderområdena som för perioden 2014-2020 och det är samma krav som 
tidigare på 33 % offentlig medfinansiering.  

För Leader Mälardalen föreslår Jordbruksverket en totalbudget på  
12 992 367 kr för de två åren, inklusive 4 287 481 kr i offentlig 
medfinansiering. Det finns möjlighet att äska en högre budget, då vissa 
Leaderområden eventuellt inte har möjlighet att medfinansiera hela sin 
föreslagna andel av den nationella totalbudgeten för Leaderområdena. 
Under förutsättning att Leader Mälardalen kan få samma årliga 
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medfinansiering från kommunerna som under 2020 har Leader Mälardalen 
möjlighet att äska 13 787 200 kr i totalbudget för förlängningsåren 2021-
2022. För Håbo kommun innebär det 307 507 kr per år (15,40 kr per 
invånare i Leader Mälardalens område). 

I budgeten för år 2021 har kommunstyrelsen avsatt medel om 307 507 kr 
och har möjlighet att betala in dessa medel för medfinansiering av Leader 
projektet under året. För år 2022 får medlen för Leader projektet avsättas i 
den kommande budgeten av kommunstyrelsen. 

Då Leaderområdena förväntas äska budget för förlängningsåren senast 15 
februari skulle Leader Mälardalen behöva ett svar så snart som möjligt och 
senast den 8 februari 2021 från Håbo kommun.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2021-01-25 § 20 
Tjänsteskrivelse 
Skrivelse angående medfinansiering av Leader, förlängningsåren 

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.       

______________ 

Beslutet skickas till: 
Leader Mälardalen, Mia Lundqvist 
Kommundirektör 
Biträdande kommundirektör 
Ekonomichef 
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§ 40 Dnr 2021/00050  

Upptagning av nya lån år 2021  

Kommunstyrelsens förslag till 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.  

Kommunstyrelsens beslut 

2. Kommunstyrelsen beslutar, att ekonomichefen har rätt, att för 
kommunstyrelsens räkning under år 2021 uppta nya lån om 103,0 miljoner 
kronor. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att skuldebrev, som är beslutade med stöd av 
delegering, ska undertecknas två i förening enligt kommunstyrelsens beslut 
om firmateckning. 

4. Kommunstyrelsen beslutar att tillfälligt höja likviden på kommunens 
checkkredit med 100 miljoner kronor. Krediten gäller till och med 2021-04-
30. 

5. Beslutet justeras omedelbart.   

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 
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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. 

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 

Tjänsteskrivelse    

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.    

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 som exempelvis löneutbetalningar. 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 har 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 
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länge kända utgifter ska inte vara nödvändigt för en kommun i Sverige i 
modern tid. 

Sverigedemokraterna Håbo” 
    

______________ 

Beslutet skickas till: 
Tjänsteskrivelse 
 


