
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  

 2022-12-05  

Kommunfullmäktige  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

Tid och plats Kl. 19:00 måndagen den 5 december 2022, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Michael Rubbestad (SD), Ordförande 

Ulf Winberg (M), 1:e vice ordförande 

Fredrik Anderstedt (S), 2:e vice ordförande 

Agneta Hägglund (S) 

Pyry Niemi (S) 

Helene Cranser (S) 

Carolina Cranser (S) 

Lars-Göran Bromander (S) 

Inger Wallin (S) 

Christer Persson (S) 

Eva Staake (S) 

Sven Erkert (S) 

Maria Annell (S) 

Owe Fröjd (Båp) 

Sjunne Green (Båp) 

Peter Björkman (Båp) 

Helene Zeland Bodin (C) 

Susanna Kraftelid (HD) 

Rasmus Kraftelid (HD) 

Fred Rydberg (KD) 

Tony Klaesson (KD) 

Somir Sinha Ray (L) 

Anna Söder Rytterholm (MP) 

Catherine Öhrqvist (M) 

Stefan Häggmark (M) 

Roger von Walden (M) 

Christian Nordberg (M) 

Nils-Åke Mårheden (M) 

Carl-Johan Torstenson (M) 

Anders Thonfors (M) 

Tommy Lövgren (SD) 

Zinaida Belonoshko (SD) 

Petri Piiroinen (SD) 

Paul Ohvanainen (SD) 

Daniel Rumack (SD) 

Alexander Slussnäs (SD) 

Robin Jande (V) 

Övriga närvarande  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(57) 

 Sammanträdesdatum  

 2022-12-05  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Ersättare Solweig Lundkvist (S) 

Werner Schubert (S) 

Lisbeth Bolin (C), ersättare för Per Widén (C) 
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SKR valkongress) Linda Apelqvist, kommunsekreterare, Jessica Thorsell, 
kommunsekreterare. 

  

Justering  
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21.23 (paus). 
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§ 161 Dnr 2022/01604  

Mötets öppnande 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser Tommy Lövgren (SD) och Christian Nordberg 
(M) till justerare av dagens protokoll. 

2. Kommunfullmäktige fastställer dagordningen och konstaterar att 
kungörelse skett i laga ordning.  

Sammanfattning  

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

Tillägg:  

Entledigande av ledamot i Kommunfullmäktige samt begäran om ny 
sammanräkning. 

Interpellation till Håbohus ordförande 

Ändringar:  

Val av ledamot och ersättare till gemensam nämnd för kunskapsstyrning 
utgår. 

Val av gode män till Lantmäteriförrättning utgår.      

Beslutsunderlag 

Föreliggande dagordning.      

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.          
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§ 162 Dnr 2022/01572  

Mål- och budget för Håbo kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer driftbudgetramar 2023, totalt 1 420 317 
tkr till nämnder och styrelser enligt följande: 

Kommunfullmäktige   1 983 
Stöd till politiska partier   1 149 
Valnämnd    37 
Revision (enligt fullmäktiges presidiums förslag)  1 500 
Räddningstjänst    23 100 
Kommunstyrelse    79 965 
Kommunstyrelse samhällsbyggnadsförvaltning  118 006 
Kultur- och fritidsnämnd   61 746 
Socialnämnd    227 344 
Bygg- och miljönämnd   13 473 
Barn- och utbildningsnämnd   640 938 
Vård- och omsorgsnämnd   248 759 
Överförmyndarnämnd   2 318 
 

2. Kommunfullmäktige fastställer totalbudget för följande stora 
investeringsprojekt totalt 1 170 735 tkr enligt följande: 

Viby skola (barn- och utbildningsnämnd)   250 000 
Slottsskolan (barn- och utbildningsnämnd)   85 000 
Gröna Dalen idrottshall (kultur- och fritidsnämnd)  147 000 
Kraftleden (KS samhällsbyggnad)   19 033 
Driftlokaler (KS samhällsbyggnad)   20 000 
VA överföringsledning Skokloster-Bålsta,   120 000  
(KS samhällsbyggnad)    
VA nytt vattenverk Bålsta (KS samhällsbyggnad)  230 000 
VA uppgradera RV Bålsta 2070 (KS samhällsbyggnad)  280 000 
Avfall projekt och utbyggnad ÅVC   19 702 
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3. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 2023, totalt 603 453 
tkr enligt följande: 

Kommunstyrelsen   2 300 
Kommunstyrelsen, samhällsbyggnad skattefinansierat  301 535 
Kommunstyrelsen, samhällsbyggnad VA   158 100 
Kommunstyrelsen, samhällsbyggnad Avfall   4 400     
Kultur- och fritidsnämnden   6 300 
Socialnämnden    1900 
Barn- och utbildningsnämnd   15 493 
Vård- och omsorgsnämnd   1 100 
Exploateringsinvesteringar inklusive ökning av  
omsättningstillgångar   112 325 
 

4. Kommunfullmäktige fastställer finansiella mål 

5. Kommunfullmäktige fastställer ekonomistyrprinciperna 

6. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2023 har rätt att 
omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som 
förfaller till betalning under året och vid omförhandling/ omplacering av 
kommunens befintliga lån, mellan olika kreditinstitutioner. 

7. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att under år 
2023 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder med 462,7 miljoner 
kronor. 

8. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Håbohus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om           
1 240,0 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

9. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Räddningstjänsten Enköping-Håbos låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 7 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader 

10. Kommunfullmäktige beslutar att ta ut borgensavgift av Håbohus AB 
enligt lagstiftningen om allmännyttan 

11. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att bemyndiga 
kommundirektören att besluta om eventuella korrigeringar av budget mellan 
socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden, med anledning av 
omorganisationen. 

12. Kommunfullmäktige fastställer fyra målområden med tillhörande 
strategier på kommunfullmäktiges nivå, vilka beskrivs i avsnitt 4.2 
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13. Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges tidigare beslutade 
fokusområden (10 december 2018, §177) med tillhörande mål (6 maj 2019 
§82) utgår. 

14. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till nämnder och styrelse att 
anta budget och verksamhetsplan för 2023, plan 2024-2025, senast 28 
februari 2023 med anledning av fullmäktiges nya övergripande mål.   

Sammanfattning  

Processen 

Enligt kommunallagens kapitel 11 ska kommunfullmäktige varje år 
fastställa budget för kommande år och en plan för de två följande åren. 
Budgeten ska innehålla skattesats och anslagen för driftbudget och 
investeringsbudget för verksamheten. Det ska framgå hur verksamheten ska 
finansieras och finansiella mål för en god ekonomisk hushållning ska anges. 
Budgeten ska även innehålla en plan för verksamheten och planen ska 
innehålla mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen före oktober månads 
utgång och fastställas i november. Om det finns särskilda skäl får 
budgetförslaget upprättas i november månad och budgeten får fastställas i 
december. Även om budgetförslaget inte upprättas förrän i november måste 
dock skattesatsen för följande år föreslås redan i oktober. De år när val av 
fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda 
fullmäktige (KL 11:10) 

Kommunstyrelsen antog i juni inriktningsramar för drift- och 
investeringsbudget för nämnderna. På budgetdagen 20 september 
presenterades aktuella ekonomiska förutsättningar samt nämndernas 
yttrande angående budgetramarna. 

Efter inriktningsramarnas antagande har vissa förändringar gjorts i 
nämndernas driftbudgetramar vilket framgår i avsnitt 11.3. 

Kommunstyrelsen antog Budget 2023, plan 2024-2025, den 24 oktober 
2022 (KS§279), utifrån ett tjänstemannaförslag. Nu föreslås den ersättas 
med en budget från Håboalliansen i avsnitt 2. Håboalliansen har också tagit 
fram övergripande mål för god ekonomisk hushållning under 
mandatperioden. 

Budget 2023 

Budgeten innebär att årets resultat för 2023 uppgår till cirka 800 000 kronor 
i överskott. Det utgör 0,1 procent av skatte- och statsbidragsintäkterna. 

Totalt ökar nämndernas ramar med 77,2 miljoner kronor från år 2022 till 
2023, en ökning med 5,7 procent. 
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Den totala investeringsbudgeten för år 2023 är 491,1 miljoner kronor 
exklusive exploateringsinvesteringar, varav 162,5 miljoner kronor avser 
taxefinansierad verksamhet. Nio nya fleråriga projekt startar år 2023 med 
totalbudget om 1 170,7 miljoner kronor, varav 649,7 miljoner kronor avser 
taxefinansierad verksamhet. 

Investeringarna innebär att nyupplåningsbehovet uppgår till 462,7 miljoner 
kronor år 2023.   

Beslutsunderlag 

– Budget 2023, plan 2024-2025, daterat 2022-10-31 

– Budgetsamråd för räddningstjänsten 

– Protokoll KomSam 2022-11-15. Signerat 

– Synpunkter budget 2023 LR LF 

– Protokoll KLF Sam 2022-11-15. signerat   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Helene Zeland Bodin (C), Carl-Johan Torstensson (M), Roger von Walden 
(M), Fred Rydberg (KD), Tony Klaesson (KD), Lisbeth Bolin (C), Christian 
Nordberg (M) och Catherine Öhrqvist (M) yrkar bifall till HåboAlliansens 
förslag till budget.  

Agneta Hägglund (S), Somir Sinha Ray (L), Owe Fröjd (Båp), Fredrik 
Anderstedt (S) och Anna Söder Rytterholm yrkar avslag till förslag till 
beslut i punkt 1.       

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta att fastställa 
budgetramar för 2023 i enlighet med pt. 1 och finner att så är fallet.   

Votering begärs avseende pt. 1.  

Med 24 ja-röster, 16, nej-röster och 1 som avstår bifaller 
Kommunfullmäktige pt. 1 och fastställer budgetramarna för 2023. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bifalla pt. 2- 14 och finner 
att så är fallet.          

Omröstningsresultat 

Ja för att bifalla förslag till budgetramar, nej för att avslå densamma.  

Ja-röst lämnas av: Catherine Öhrqvist (M), Stefan Häggmark (M), Roger 
von Walden (M), Christian Nordberg (M), Nils-Åke Mårheden (M), Carl-
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Johan Torstensson (M), Ulf Winberg (M), Anders Thonfors (M), Björn 
Hedö (M), Helene Zeland Bodin (C), Lisbeth Bolin (C), Fred Rydberg 
(KD), Tony Klaesson (KD), Tommy Lövgren (SD), Michael Rubbestad 
(SD), Zinaida Belonoshko (SD), Petri Piiroinen (SD), Paul Ohvanainen 
(SD), Daniel Rumack (SD), Alexandre Slussnäs (SD), Staffan Wetterberg 
(SD), Susanna Kraftelid (HD), Rasmus Kraftelid (HD), Rickard Dahlin 
(HD).   

Nej-röst lämnas av: Somir Sinha Ray (L), Agneta Hägglund (S), Pyry Niemi 
(S), Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Carolina Cranser (S), Lars-
Göran Bromander (S), Inger Wallin (S), Christer Persson (S), Eva Staake 
(S), Sven Erkert (S), Maria Annell (S), Anna Söder Rytterholm (MP), Owe 
Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman (Båp).  

Avstår: Robin Jande (V).      

Protokollsanteckning 

Protokollsanteckning från Sverigedemokraterna.  

”Sverigedemokraterna i Håbo är ett parti i opposition, men vi har ett avtal 
med Moderaterna där en avgörande del för avtalet bygger på en fungerande 
dialog kring budgeten för hela mandatperioden. 

Kommunfullmäktige är den arenan som vi politiker har för frågor, farhågor 
men även kritik. Denna kritik kan ibland vara vass, men det är också en del 
av hur det politiska spelet fungerar. Vi har här möjligheten att peka på de 
skillnader som finns mellan oss de andra partierna, ge valuta till våra väljare 
för att de valt att lägga sin röst på just oss, samt för att visa att vi inte går i 
någons ledband utan alltid kommer att agera på det vis som vi tror är bäst 
för Håbo och dess invånare. 

Vissa partier väljer att dryfta sin kritik på sociala medier, istället eller som 
ett komplement, men det gör inte vi. Vi menar att kommunfullmäktige är 
den avsatta arena vi har för detta. Sociala medier kommer vi använda för att 
nå ut med Vår politik, vad Vi tycker. Aldrig vad något annat parti tycker, 
tänker, gör eller kanske borde göra. 

Med det sagt så var vi på kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 
5 december mycket tydliga med att vi inte ansåg att avtalet om vår möjlighet 
att påverka budgeten för 2023 fullt ut hade efterlevts. Samtidigt uttryckte vi 
även en förståelse för att omständigheterna inte varit optimala, för varken 
oss eller Moderaterna eller övriga alliansen. Detta på grund av att ett 
formaliserat styre kommit på plats i ett senare skede än när arbetet med 
budgeten var tvunget att påbörjas. 

Uppsala Nya Tidning, UNT, slår på stora trumman och väljer att rapportera 
att avtalet är nära att falla och att budgeten var nära att inte få en majoritet. 
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Det är en övertolkning och väldigt långt ifrån sanningen. Man har dessutom 
inte haft någon som helst dialog med oss i Sverigedemokraterna kring detta. 

Våra inspel i talarstolen var en önskan om förändring, förbättrade rutiner 
och förtydligade samarbetsformer, men också nyttjande av kritik i det forum 
som våra ,väljare gett oss mandat att föra fram den. 

I händelse av att Sverigedemokraterna skulle vilja avbryta avtalet skulle 
något sådant inte meddelas från talarstolen utan att först ha meddelats och 
förankrats hos de styrande partierna. Inte heller hade det skett utan försök 
till samtal, dialog eller kompromiss. Avtalet stipulerar tydligt att bägge 
parter har rätt att avbryta samarbetet, men i sådana fall ska det ske skriftligt 
och med en viss framförhållning. Från Sverigedemokraternas sida är det 
dock inte aktuellt att i dagsläget avsluta samarbetet. Vi tror att Håbo 
kommun behöver den stabilitet och långsiktighet som Håboavtalet erbjuder. 

Att vi är kritiska innebär inte att vi avser avvika från det som är avtalat, det 
är en önskan om förbättring. Vi kommer att fortsätta granska makten och 
vara kritiska i talarstolen, och vi förväntar oss Moderaterna gör detsamma 
mot oss. Vi är olika partier idag och ska fortsätta vara det även i morgon. 

Håboavtalet ligger fast och det finns ingen anledning till oro, men det som 
är bra kan alltid bli bättre. 

Sverigedemokraterna i Håbo” 

     

______________ 

Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder och styrelser 
Håbohus AB 
Räddningstjänsten 
Revisionen 
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§ 163 Dnr 2022/01633  

Val till nämnder och styrelse  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ordförandeplatser i nämnder och styrelse 
går till styret och vice ordförandeplatser till oppositionen, där vice 
ordförande i vård- och omsorgsnämnden redan är avtalat med 
Sverigedemokraterna, under mandatperioden 2023-2026.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har föreslagit ordning för val till nämnder och styrelse.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.          
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§ 164 Dnr 2022/01356  

Val av gruppledare i kommunfullmäktige för 
mandatperioden 2023-01-01 - 2026-10-15 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser följande gruppledare i kommunfullmäktige för 
mandatperioden 2023-01-01- 2026-10-15:  

Agneta Hägglund (S) 
Catherine Öhrqvist (M) 
Tommy Lövgren (SD) 
Owe Fröjd (Båp) 
Susanna Kraftelid (HD) 
Helene Zeland Bodin (C) 
Tony Klaesson (KD) 
Somir Sinha Ray (L) 
Robin Jande (V) 
Anna Söder Rytterholm (MP) 
  

Sammanfattning  

Enligt nu gällande uppdragsbeskrivning för kommunalråd, oppositionsråd 
och gruppledare ska gruppledare utses för varje parti som är representerat i 
fullmäktige med undantag för de partier som antingen utsett kommunalråd 
eller oppositionsråd. Gruppledare utses av det egna partiet.   

Beslutsunderlag 

Uppdragsbeskrivning för kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens ordförande Fred Rydberg (KD) nominerar gruppledare.  

Beslutsgång 

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

______________ 

Beslutet skickas till: 
Valda  
Förtroendemannaregister 
Löneavdelningen 
Säkerhetschef 
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§ 165 Dnr 2022/01578  

Entledigande från uppdraget som gruppledare för 
Liberalerna samt fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Kjell Dufvenberg (L) från uppdraget som 
gruppledare för Liberalerna.  

2. Kommunfullmäktige utser Somir Sinha Ray (L) till ny gruppledare för 
resterande del av mandatperioden i Kjell Dufvenbergs (L) ställe.    

Sammanfattning  

Kjell Dufvenberg (L) har begärt entledigande från uppdraget som 
gruppledare för Liberalerna. Ny gruppledare ska utses för resterande del av 
mandatperioden.    

Beslutsunderlag 

Avsägelse   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Somir Sinha Ray (L) nominerar sig själva till gruppledare för resterande del 
av mandatperioden.      

Beslutsgång 

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

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kjell Dufvenberg (L) 
Somir Sinha Ray (L) 
Förtroendemannaregister 
Löneavdelningen 
Säkerhetschef 
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§ 166 Dnr 2022/01653  

Entledigande som ledamot i kommunfullmäktige samt 
begäran om ny sammanräkning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Stefan Reinerdahl (SD) från uppdrag som 
ledamot i Kommunfullmäktige.  

2- Kommunfullmäktige hemställer hos länsstyrelsen om ny sammanräkning 
utifrån 2022 års allmänna val för att utse en ny ersättare i 
kommunfullmäktige i Stefan Reinerdahls (SD) ställe.      

Sammanfattning  

Stefan Reinerdahl (SD) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot 
i Kommunfullmäktige.     

Beslutsunderlag 

Avsägelse   

Beslutsgång 

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

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Stefan Reinerdahl (SD) 
Förtroendemannaregister 
Länsstyrelsen 
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§ 167 Dnr 2022/01323  

Förkortad mandatperiod för socialnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige förkortar mandatperioden för nuvarande socialnämnd 
till 2022-12-11. Tillträde för ny socialnämnd sker 2022-12-12.     

Sammanfattning  

Enligt kommunallagen 5 kap 30 § får nyvalda fullmäktige, det år val har 
förrättats i hela landet, besluta att ändra mandattiden för en nämnd utan 
föregående beredning. 

För att den tillträdande socialnämnden ska hinna reglera den 
jourtjänstgöring som åligger nämndens ledamöter inför årsskiftet med jul- 
och nyårshelger efterfrågar socialförvaltningen en förkortad mandatperiod 
för nuvarande socialnämnd. För att erforderliga beslut ska kunna fattas inför 
årsskiftet kommer den nya socialnämnden, förutsatt att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med förslaget, att sammanträda den 11 december.   

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunfullmäktige förkortar 
mandatperioden för socialnämnden i enlighet med socialförvaltningens 
önskemål och att den nya socialnämnden därmed tillträder den 12 december 
2022   

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Socialnämnden   

Beslutsgång 

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

______________ 

Beslutet skickas till: 
Socialnämnden 
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§ 168 Dnr 2022/01544  

Val av ledamöter och ersättare i Socialnämnden för 
mandatperioden 2022-12-12- 2026-12-31 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser följande ledamöter i Socialnämnden för 
mandatperioden 2022-12-12- 2026-12-31. 

Sara Sarnes (M) 
Kristina Pettersson (SD) 
Eva Staake (S) 
Helen Embretsén (KD) 
Farid Chibout (Båp) 
 
2. Kommunfullmäktige utser följande ersättare i Socialnämnden för 
mandatperioden 2022-12-12- 2026-12-31. 

Stefan Häggmark (M) 
Marie Roos (S) 
Per-Inge Andersson (KD) 
 
3. Kommunfullmäktige utser Roger von Walden (M) till ordförande i 
Socialnämnden för mandatperioden 2022-12-12- 2026-12-31. 

4. Kommunfullmäktige utser Gunilla Gustavsson (S) till vice ordförande i 
Socialnämnden för mandatperioden 2022-12-12- 2026-12-31.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige fattade i § 163 beslut om formerna för val till nämnder 
och styrelse.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens vice ordförande Pyry Niemi nominerar ledamöter, 
ersättare, ordförande och vice ordförande.      

Beslutsgång 

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

Beslutet skickas till: 
Valda  
Socialnämnden 
Förtroendemannaregister 
Löneavdelningen 
Säkerhetschef 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(57) 

 Sammanträdesdatum  

 2022-12-05  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 169 Dnr 2022/01330  

Val av ledamöter och ersättare i Barn- och 
utbildningsnämnden för mandatperioden 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser följande ledamöter i Barn- och 
utbildningsnämnden för mandatperioden 2023-01-01 – 2026-12-31:  

Helene Zeland Bodin (C) 
Mikaela Klaesson (KD) 
Stefan Petrusson (S) 
Alexandre Slussnäs (SD) 
Maria Annell (S) 
Björn Green (M) 
Somir Sinha Ray (L) 
Zinaida Belonoshko (SD) 
Rickard Dahlin (HD) 
 
2. Kommunfullmäktige utser följande ersättare i Barn- och 
utbildningsnämnden för mandatperioden 2023-01-01 – 2026-12-31:  

Björn Hedö (M) 
Anna Söder Rytterholm (MP) 
Ulrika Adolfsson (C) 
Daniel Iseskog (L) 
Kristina Pettersson (SD) 
 
3. Kommunfullmäktige utser Carl-Johan Torstensson (M) till ordförande i 
Barn- och utbildningsnämnden för mandatperioden 2023-01-01 – 2026-12-
31.  

4. Kommunfullmäktige utser Helene Cranser (S) till vice ordförande i Barn- 
och utbildningsnämnden för mandatperioden 2023-01-01 – 2026-12-31.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige fattade i § 163 beslut om formerna för val till nämnder 
och styrelse.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens ordförande Fred Rydberg nominerar ledamöter, ersättare, 
ordförande och vice ordförande.      

Beslutsgång 

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

Beslutet skickas till: 
Valda  
Barn- och utbildningsnämnden 
Förtroendemannaregister 
Löneavdelningen 
Säkerhetschef 
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§ 170 Dnr 2022/01331  

Val av ledamöter och ersättare i Bygg- och 
miljönämnden för mandatperioden 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser följande ledamöter i Bygg- och miljönämnden 
för mandatperioden 2023-01-01 – 2026-12-31:  

Sven-Eric Svensson (C) 
Max Örell (SD) 
Robert Kohlström (Båp) 
 
2. Kommunfullmäktige utser följande ersättare i Bygg- och miljönämnden 
för mandatperioden 2023-01-01 – 2026-12-31:  

Nils-Åke Mårheden (M) 
Jonny Eklund (S) 
Sven Svanström (SD) 
 
3. Kommunfullmäktige utser Christian Nordberg (M) till ordförande i Bygg- 
och miljönämnden för mandatperioden 2023-01-01 – 2026-12-31.  

4. Kommunfullmäktige utser Sven Erkert (S) till vice ordförande i Bygg- 
och miljönämnden för mandatperioden 2023-01-01 – 2026-12-31     

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige fattade i § 163 beslut om formerna för val till nämnder 
och styrelse.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens vice ordförande Pyry Niemi nominerar ledamöter, 
ersättare, ordförande och vice ordförande.      

Beslutsgång 

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

Beslutet skickas till: 
Valda  
Bygg- och miljönämnden 
Förtroendemannaregister 
Löneavdelningen 
Säkerhetschef 
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§ 171 Dnr 2022/01332  

Val av ledamöter och ersättare i Kultur- och 
fritidsnämnden för mandatperioden 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser följande ledamöter i Kultur- och 
fritidsnämnden för mandatperioden 2023-01-01 – 2026-12-31:  

Stefan Häggmark (M) 
Tiina Fransson (SD) 
Carolina Cranser (S) 
 
2. Kommunfullmäktige utser följande ersättare i Kultur- och fritidsnämnden 
2023-01-01 – 2026-12-31:  

Tony Klaesson (KD) 
Gunilla Nordqvist Paulsson (V) 
Jörgen Ahlstedt (C) 
 
3. Kommunfullmäktige utser Per Widén (C) till ordförande i Kultur- och 
fritidsnämnden för mandatperioden 2023-01-01 – 2026-12-31.  

4. Kommunfullmäktige utser Christer Persson (S) till vice ordförande i 
Kultur- och fritidsnämnden för mandatperioden 2023-01-01 – 2026-12-31     

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige fattade i § 163 beslut om formerna för val till nämnder 
och styrelse.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens ordförande Fred Rydberg nominerar ledamöter, ersättare, 
ordförande och vice ordförande.   

Beslutsgång 

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

Beslutet skickas till: 
Valda  
Kultur- och fritidsnämnden 
Förtroendemannaregister 
Löneavdelningen 
Säkerhetschef 
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§ 172 Dnr 2022/01333  

Val av ledamöter och ersättare i Vård- och 
omsorgsnämnden för mandatperioden 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser följande ledamöter i Vård- och 
omsorgsnämnden för mandatperioden 2023-01-01 – 2026-12-31:  

Carolina Cranser (S) 
Lisbeth Bolin (C) 
Inger Wallin (S) 
Per-Arne Öhman (M) 
Birgitta Green (Båp) 
 
2. Kommunfullmäktige utser följande ersättare i Vård- och 
omsorgsnämnden 2023-01-01 – 2026-12-31:  

Helene Plahn (M) 
Lilly-Ann Strömberg (S) 
Siv Johnsson (C) 
 
3. Kommunfullmäktige utser Fred Rydberg (KD) till ordförande i Vård- och 
omsorgsnämnden för mandatperioden 2023-01-01 – 2026-12-31.  

4. Kommunfullmäktige utser Paul Ohvanainen till vice ordförande i Vård- 
och omsorgsnämnden för mandatperioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

Sammanfattning  

  Kommunfullmäktige fattade i § 163 beslut om formerna för val till 
nämnder och styrelse.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens vice ordförande Pyry Niemi nominerar ledamöter, 
ersättare, ordförande och vice ordförande.      

Beslutsgång 

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

 

______________ 
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Beslutet skickas till: 
Valda  
Vård- och omsorgsnämnden 
Förtroendemannaregister 
Löneavdelningen 
Säkerhetschef 
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§ 173 Dnr 2022/01334  

Val av ledamöter och ersättare i Valnämnden för 
mandatperioden 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser följande ledamöter i Valnämnden för 
mandatperioden 2023-01-01 – 2026-12-31:  

Michael Rubbestad (SD) 
Carl Adam Embretsén (KD) 
Owe Fröjd (Båp) 
 
2. Kommunfullmäktige utser följande ersättare i Valnämnden 2023-01-01 – 
2026-12-31:  

Lisbeth Bolin (C) 
Christer Persson (S) 
Björn Fredriksson (M) 
 
3. Kommunfullmäktige utser Christian Nordberg (M) till ordförande i 
Valnämnden för mandatperioden 2023-01-01 – 2026-12-31.  

4. Kommunfullmäktige utser Helene Cranser (S) till vice ordförande i 
Valnämnden för mandatperioden 2023-01-01 – 2026-12-31 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige fattade i § 163 beslut om formerna för val till nämnder 
och styrelse.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens ordförande Fred Rydberg nominerar ledamöter, ersättare, 
ordförande och vice ordförande.     

Beslutsgång 

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

 

______________ 
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Beslutet skickas till: 
Valda  
Valnämnden 
Förtroendemannaregister 
Löneavdelningen 
Säkerhetschef 
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§ 174 Dnr 2022/01335  

Val av ledamot och ersättare till den gemensamma 
överförmyndarnämnden i Uppsala län för 
mandatperioden 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser Christian Nordberg (M) till Håbo kommuns 
ledamot i den gemensamma överförmyndarnämnden i Uppsala län för 
mandatperioden 2023-01-01 - 2026-12-31.  

2. Kommunfullmäktige utser Solweig Lundkvist (S) till Håbo kommuns 
ersättare i den gemensamma överförmyndarnämnden i Uppsala län för 
mandatperioden 2023-01-01 - 2026-12-31. 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige fattade i § 163 beslut om formerna för val till nämnder 
och styrelse.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens vice ordförande Pyry Niemi nominerar ledamot och 
ersättare.       

Beslutsgång 

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

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Valda  
Överförmyndarnämnden 
Förtroendemannaregister 
Löneavdelningen 
Säkerhetschef 
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§ 175 Dnr 2022/01336  

Val av ledamot och ersättare till gemensamma 
Lönenämnden för mandatperioden 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser Catherine Öhrqvist (M) till ledamot i med 
Trosa kommun gemensam lönenämnd för mandatperioden 2023-01-01 – 
2026-12-31.  

2. Kommunfullmäktige utser Agneta Hägglund (S) till ersättare i med Trosa 
kommun gemensam lönenämnd för mandatperioden 2023-01-01 – 2026-12-
31. 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige fattade i § 163 beslut om formerna för val till nämnder 
och styrelse.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens ordförande Fred Rydberg nominerar ledamot och ersättare.     

Beslutsgång 

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

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Valda  
Lönenämnden 
Förtroendemannaregister 
Löneavdelningen 
Säkerhetschef 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34(57) 

 Sammanträdesdatum  

 2022-12-05  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 176 Dnr 2022/01337  

Val av ledamot och ersättare i styrelsen för Håbohus 
AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2023 till dess 
att motsvarande bolagsstämma hålls 2027 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser följande ledamöter i styrelsen för Håbohus AB 
för tiden från ordinarie bolagsstämma 2023 till dess att motsvarande 
bolagsstämma hålls 2027:  

Ulf Winberg (M) 
Tommy Lövgren (SD) 
Owe Fröjd (Båp) 
 
2. Kommunfullmäktige utser följande ersättare i styrelsen för Håbohus AB 
för tiden från ordinarie bolagsstämma 2023 till dess att motsvarande 
bolagsstämma hålls 2027:  

Björn Erling (M) 
Peter Björkman (Båp) 
Sven Rosendahl (KD) 
 
3. Kommunfullmäktige utser Stefan Bodin (C) till ordförande i styrelsen för 
Håbohus AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2023 till dess att 
motsvarande bolagsstämma hålls 2027.  

4. Kommunfullmäktige utser Fredrik Anderstedt (S) till vice ordförande i 
styrelsen för Håbohus AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2023 till 
dess att motsvarande bolagsstämma hålls 2027. 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige fattade i § 163 beslut om formerna för val till nämnder 
och styrelse.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens vice ordförande Pyry Niemi nominerar ledamöter, 
ersättare, ordförande och vice ordförande.     

Beslutsgång 

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

 

______________ 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35(57) 

 Sammanträdesdatum  

 2022-12-05  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutet skickas till: 
Valda  
Håbohus AB 
Förtroendemannaregister 
Löneavdelningen 
Säkerhetschef 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36(57) 

 Sammanträdesdatum  

 2022-12-05  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 177 Dnr 2022/01345  

Val av ombud och ersättare till Håbohus AB 
bolagsstämmor för mandatperioden  2023-01-01- 2026-
12-31 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser Catherine Öhrqvist (M) till stämmoombud till 
Håbohus AB bolagsstämmor för mandatperioden 2023-01-01- 2026-12-31.  

2. Kommunfullmäktige utser Agneta Hägglund (S) till ersättare för 
stämmoombud till Håbohus AB bolagsstämmor för mandatperioden 2023-
01-01- 2026-12-31.   

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige ska utse ett (1) ombud och en (1) ersättare till Håbohus 
AB bolagsstämmor inför mandatperioden 2023-01-01 – 2026-12-31.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens ordförande Fred Rydberg nominerar ombud och ersättare.       

Beslutsgång 

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

______________ 

Beslutet skickas till: 
Valda  
Håbohus AB 
Förtroendemannaregister 
Löneavdelningen 
Säkerhetschef 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37(57) 

 Sammanträdesdatum  

 2022-12-05  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 178 Dnr 2022/01339  

Val av lekmannarevisorer och ersättare i Håbohus AB 
för tiden från ordinarie bolagsstämma 2023 till dess att 
motsvarande stämma hålls 2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser Ann-Sofie Borg (HD) till lekmannarevisor 
(ledamot) för Håbohus AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2023 till 
dess att motsvarande stämma hålls 2026.  

2. Kommunfullmäktige utser Karl Axel Boström (M) till lekmannarevisor 
(ersättare) för Håbohus AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2023 till 
dess att motsvarande stämma hålls 2026   

Sammanfattning  

Enligt bolagsordningen för Håbohus AB ska kommunfullmäktige utse två 
(2) lekmannarevisorer för samma mandatperiod som gäller för bolagets 
styrelse.    

Beslutsunderlag 

Bolagsordning Håbohus AB (bifogas ej)     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens vice ordförande Pyry Niemi nominerar lekmannarevisorer.      

Beslutsgång 

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

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Valda  
Håbohus AB 
Förtroendemannaregister 
Löneavdelningen 
Säkerhetschef 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38(57) 

 Sammanträdesdatum  

 2022-12-05  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 179 Dnr 2022/01338  

Val av ledamot och ersättare i styrelsen för E.ON 
Mälarkraft Värme AB för tiden från ordinarie 
bolagsstämma 2023 till des att motsvarande stämma 
hålls 2027 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser Catherine Öhrqvist (M) till ledamot i styrelsen 
för E.ON Mälarkraft Värme AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2023 
till dess att motsvarande stämma hålls 2027. 

2. Kommunfullmäktige utser Agneta Hägglund (S) till ersättare i styrelsen 
för E.ON Mälarkraft Värme AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2023 
till dess att motsvarande stämma hålls 2027   

Sammanfattning  

Håbo kommun representeras i styrelsen för E.ON Mälarkraft Värme AB av 
en ledamot och en ersättare.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens ordförande Fred Rydberg nominerar ledamot och ersättare.         

Beslutsgång 

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

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Valda  
Eon Mälarkraft värme AB 
Förtroendemannaregister 
Löneavdelningen 
Säkerhetschef 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39(57) 

 Sammanträdesdatum  

 2022-12-05  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 180 Dnr 2022/01340  

Val av ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen 
för kommunförbundet Räddningstjänsten Enköping-
Håbo för mandatperioden 2023-01-01- 2026-12-31 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser följande ledamöter i förbundsdirektionen för 
kommunförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo för mandatperioden 
2023-01-01- 2026-12-31:  

Tommy Rosenkvist (M) 
Owe Fröjd (Båp) 
Ulf Winberg (M) 
 
2. Kommunfullmäktige utser följande ersättare i förbundsdirektionen för 
kommunförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo för mandatperioden 
2023-01-01- 2026-12-31 

Petri Piiroinen (SD) 
Werner Schubert (S) 
Anders Thonfors (M) 
 

Sammanfattning  

Av förbundsordningen (§ 4) för kommunförbundet Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo framgår att förbundsdirektionen består av sex ledamöter 
och sex ersättare. Kommunfullmäktige i Enköping och Håbo utser vardera 
tre ledamöter och att varje ledamot ska ha en ersättare.   

Beslutsunderlag 

Förbundsordning kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo 
(bifogas ej)   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens vice ordförande Pyry Niemi nominerar ledamöter och 
ersättare.      

Beslutsgång 

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

 

______________ 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40(57) 

 Sammanträdesdatum  

 2022-12-05  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutet skickas till: 
Valda  
Kommunförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo 
Förtroendemannaregister 
Löneavdelningen 
Säkerhetschef 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41(57) 

 Sammanträdesdatum  

 2022-12-05  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 181 Dnr 2022/01341  

Val av revisorer i kommunförbundet 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo för 
mandatperioden 2023-01-01- 2026-12-31 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser följande lekmannarevisorer i 
förbundsdirektionen för kommunförbundet Räddningstjänsten Enköping-
Håbo för mandatperioden 2023-01-01- 2026- 12-31:  

Lars Berglund (S) 

Ulrika Ulander (C)   

Sammanfattning  

Av förbundsordningen för kommunförbundet Räddningstjänsten Enköping 
Håbo framgår att det ska finnas fyra revisorer. Kommunfullmäktige för 
respektive medlemskommun utser två revisorer vardera.   

Beslutsunderlag 

Förbundsordning (bifogas ej)   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens ordförande Fred Rydberg nominerar revisorer.      

Beslutsgång 

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

______________ 

Beslutet skickas till: 
Valda  
Kommunförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo 
Förtroendemannaregister 
Löneavdelningen 
Säkerhetschef 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 42(57) 

 Sammanträdesdatum  

 2022-12-05  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 182 Dnr 2022/01342  

Val av revisor i socialsamfonden för mandatperioden 
2023-01-01- 2026-12-31 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Ann-Sofi Borg (HD) till revisor i 
socialsamfonden för mandatperioden 2023-01-01- 2026-12-31.    

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har att utse en revisor till socialsamfonden i Håbo 
kommun.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens vice ordförande Pyry Niemi nominerar revisorer.      

Beslutsgång 

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

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Valda  
Socialnämnden 
Redovisningsansvarig  
Förtroendemannaregister 
Löneavdelningen 
Säkerhetschef 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 43(57) 

 Sammanträdesdatum  

 2022-12-05  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 183 Dnr 2022/01343  

Val av revisor i skolsamfonden för mandatperioden 
2023-01-01- 2026-12-31 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Ann-Sofi Borg (HD) till revisor i skolsamfonden 
för mandatperioden 2023-01-01- 2026-12-31.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har att utse en revisor till skolsamfonden i Håbo 
kommun.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens ordförande Fred Rydberg nominerar revisorer.      

Beslutsgång 

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

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Valda  
Barn- och utbildningsnämnden 
Redovisningsansvarig 
Förtroendemannaregister 
Löneavdelningen 
Säkerhetschef 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 44(57) 

 Sammanträdesdatum  

 2022-12-05  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 184 Dnr 2022/01344  

Val av begravningsombud för perioden 2023-01-01 - 
2026-12-31 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige nominerar Carin Rubbestad (SD) till 
begravningsombud för perioden 2023-01-01- 2026-12-31.   

Sammanfattning  

Länsstyrelsen i Stockholms län utser begravningsombud som ska följa 
begravningsverksamheten och bevaka frågor och tillvarata intressen för dem 
som inte tillhör Svenska Kyrkan. Kommunfullmäktige har att nominera 
ombud för beslut av Länsstyrelsen.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens vice ordförande Pyry Niemi nominerar 
begravningsombud.      

Beslutsgång 

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

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Valda  
Länsstyrelsen i Stockholms län 
Förtroendemannaregister 
Löneavdelningen 
Säkerhetschef 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 45(57) 

 Sammanträdesdatum  

 2022-12-05  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 185 Dnr 2022/01346  

Val av stämmoombud till Kommuninvest ekonomiska 
förenings stämmor under mandatperioden 2023-01-01- 
2026-12-31 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser Catherine Öhrqvist (M) till stämmoombud till 
Kommuninvests föreningsstämma, för mandatperioden 2023-01-01- 2026-
12-31. 

2. Kommunfullmäktige utser Agneta Hägglund (S) till ersättare för 
stämmoombud till Kommuninvests föreningsstämma, för mandatperioden 
2023-01-01- 2026-12-31.   

Sammanfattning  

Håbo kommun är medlem i föreningen Kommuninvest Sverige AB och ska 
därmed utse kommunens representation till föreningens stämmor under 
innevarande mandatperiod. 

Kommuninvest har även bjudit in medlemmarna att nominera ledamöter till 
styrelsen. Inbjudan avseende detta biläggs denna tjänsteskrivelse för det fall 
fullmäktige även vill göra en sådan nominering.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens ordförande Fred Rydberg nominerar ombud och ersättare.      

Beslutsgång 

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

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Valda  
Kommuninvest ekonomiska förening 
Förtroendemannaregister 
Löneavdelningen 
Säkerhetschef 

 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 46(57) 

 Sammanträdesdatum  

 2022-12-05  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 186 Dnr 2022/01545  

Val av stämoombud till Mälarens vattenvårdsförbund 
mandatperioden 2023-01-01- 2026-12-31 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser Tommy Rosenqvist (M) till stämmoombud i 
Mälarens vattenvårdsförbund för mandatperioden 2023-01-01- 2026-12-31.  

2. Kommunfullmäktige utser Fredrik Anderstedt (S) till ersättare för 
stämmoombud i Mälarens vattenvårdsförbund för mandatperioden 2023-01-
01- 2026-12-31.  

Sammanfattning  

Håbo kommun är medlem i Mälarens vattenvårdsförbund och har att utse 
stämmoombud samt ersättare till förbundet.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens vice ordförande Pyry Niemi nominerar ledamot och 
ersättare.      

Beslutsgång 

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

______________ 

Beslutet skickas till: 
Valda  
Mälarens vattenvårdsförbund 
Förtroendemannaregister 
Löneavdelningen 
Säkerhetschef 

 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 47(57) 

 Sammanträdesdatum  

 2022-12-05  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 187 Dnr 2022/01347  

Val av ombud till Östra Sveriges luftvårdsförbund för 
mandatperioden 2023-01-01- 2026-12-31 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser Christian Nordberg (M) till Håbo kommuns 
ombud i Östra Sveriges luftvårdsförbund för mandatperioden 2023-01-01- 
2026-12-31. 

2. Kommunfullmäktige utser Werner Schubert (S) till ersättare för Håbo 
kommuns ombud i Östra Sveriges luftvårdsförbund för mandatperioden 
2023-01-01- 2026-12-31.   

Sammanfattning  

Håbo kommun är medlem i Östra Sveriges luftvårdsförbund och 
kommunfullmäktige har att utse ombud för mandatperioden.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens ordförande Fred Rydberg nominerar ombud och ersättare.      

Beslutsgång 

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

______________ 

Beslutet skickas till: 
Valda  
Östra Sveriges luftvårdsförbund 
Förtroendemannaregister 
Löneavdelningen 
Säkerhetschef 

 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 48(57) 

 Sammanträdesdatum  

 2022-12-05  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 188 Dnr 2022/01349  

Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen för 
mandatperioden 2023-01-01- 2026-12-31 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser följande personer till gode män enligt 
fastighetsbildningslagen för mandatperioden 2023-01-01- 2026-12-31:  

Sven-Eric Svensson (C) 
Göran Eriksson (C) 
Tommy Rosenqvist (M) 
Sven Erkert (S) 
Fredrik Anderstedt (S) 
Birgitta Green (Båp) 
  

Sammanfattning  

Enligt fastighetsbildningslagens 4 kap 2 § ska gode män utses genom val av 
kommunfullmäktige. God man ska vara valbar till nämndeman i tingsrätt 
(vara folkbokförd i kommunen, inte vara underårig eller ha förvaltare). God 
man ska vidare ha erfarenhet i fråga om tätortsförhållanden eller vara 
kunnig i jordbruks- eller skogsbruksfrågor.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens vice ordförande Pyry Niemi nominerar gode män.      

Beslutsgång 

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

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Valda  
Lantmäteriet i Uppsala 
Förtroendemannaregister 
Löneavdelningen 
Säkerhetschef 

 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 49(57) 

 Sammanträdesdatum  

 2022-12-05  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 189 Dnr 2022/01350  

Val av ledamot och ersättare till regionalt forum för 
mandatperioden 2023-01-01- 2026-12-31 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser Catherine Öhrqvist (M) till Håbo kommuns 
ledamot i regionalt forum för mandatperioden 2023-01-01- 2023-12-31. 

2. Kommunfullmäktige utser Agneta Hägglund (S) till Håbo kommuns 
ersättare i regionalt forum för mandatperioden 2023-01-01- 2026-12-31.   

Sammanfattning  

I samband med regionbildningen överenskoms att inom Region Uppsala 
inrätta ett regionalt forum för att säkerställa ett fortsatt kommunalt 
inflytande i regionala utvecklingsfrågor och frågor med kommunal 
anknytning. Enligt överenskommelsen om samverkansstrukturen för detta 
regionala forum ska varje kommun utse en ledamot och en ersättare för 
deltagande i forumet.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens ordförande Fred Rydberg nominerar ledamot och ersättare.      

Beslutsgång 

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

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Valda  
Region Uppsala 
Förtroendemannaregister 
Löneavdelningen 
Säkerhetschef 

 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 50(57) 

 Sammanträdesdatum  

 2022-12-05  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 190 Dnr 2022/01351  

Val av representant till regionalt samråd för hälsa, 
stöd, vård och omsorg för mandatperioden 2023-01-01- 
2026-12-31 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Fred Rydberg (KD) och Helene Cranser (S) till 
Håbo kommuns representant i regionalt samråd för hälsa, vård och omsorg 
för mandatperioden 2023-01-01- 2026-12-31.   

Sammanfattning  

Regionalt forum har inrättat ett regionalt samråd för hälsa, vård och omsorg. 
Till detta samråd behöver Håbo kommun utse en kommunal representant.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens vice ordförande Pyry Niemi nominerar ledamöter.      

Beslutsgång 

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

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Valda  
Region Uppsala 
Förtroendemannaregister 
Löneavdelningen 
Säkerhetschef 

 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 51(57) 

 Sammanträdesdatum  

 2022-12-05  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 191 Dnr 2022/01352  

Val av representant till regionalt samråd för 
kulturområdet för mandatperioden 2023-01-01- 2026-
12-31 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Per Widén (C) till Håbo kommuns representant i 
regionalt samråd för kulturområdet för mandatperioden 2023-01-01- 2026-
12-31   

Sammanfattning  

Inom regionalt forum finns ett regionalt samråd för kulturområdet. Till detta 
samråd behöver Håbo kommun utse en kommunal representant.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens ordförande Fred Rydberg nominerar representant.      

Beslutsgång 

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

______________ 

Beslutet skickas till: 
Valda  
Region Uppsala 
Förtroendemannaregister 
Löneavdelningen 
Säkerhetschef 

 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 52(57) 

 Sammanträdesdatum  

 2022-12-05  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 192 Dnr 2022/01353  

Val av ledamot och ersättare till samordningsförbundet 
Uppsala läns styrelse för mandatperioden 2023-04-01- 
2027-03-31 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser Catherine Öhrqvist (M) till ledamot i styrelsen 
för samordningsförbundet Uppsala län för mandatperioden 2023-04-01- 
2027-03-31. 

2. Kommunfullmäktige utser Helene Cranser (S) till ersättare i styrelsen för 
samordningsförbundet Uppsala län för 2023-04-01- 2027-03-31   

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige ska utse ledamot och ersättare till 
samordningsförbundet Uppsala läns styrelse. Ledamöter och ersättare väljs 
för fyra år räknat från och med 1 april året efter det att val av fullmäktige i 
region och kommuner ägt rum.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens vice ordförande Pyry Niemi nominerar ledamot och 
ersättare.      

Beslutsgång 

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

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Valda  
Samordningsförbundet Uppsala län 
Förtroendemannaregister 
Löneavdelningen 
Säkerhetschef 

 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 53(57) 

 Sammanträdesdatum  

 2022-12-05  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 193 Dnr 2022/01354  

Val av ledamot och ersättare till styrelsen för stiftelsen 
Nordens Biskops Arnö för mandatperioden 2023-01-01- 
2026-12-31 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser Sven-Eric Svensson (C) till Håbo kommuns 
ledamot i styrelsen för stiftelsen Nordens Biskops-Arnö för mandatperioden 
2023-01-01- 2026-12-31. 

2. Kommunfullmäktige utser Helene Cranser (S) till Håbo kommuns 
ersättare i styrelsen för stiftelsen Nordens Biskops-Arnö för mandatperioden 
2023-01-01- 2026-12-31.   

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har att utse en ledamot och en ersättare till styrelsen 
för stiftelsen Nordens Biskops-Arnö.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens ordförande Fred Rydberg nominerar ledamot och ersättare.      

Beslutsgång 

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

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Valda  
Stiftelsen Nordens Biskops Arnö 
Förtroendemannaregister 
Löneavdelningen 
Säkerhetschef 

 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 54(57) 

 Sammanträdesdatum  

 2022-12-05  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 194 Dnr 2022/01357  

Val av ledamöter och ersättare i Mälardalsrådet för 
mandatperioden 2023-01-01- 2026-12-31 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser följande ledamöter i Mälardalsrådet för 
mandatperioden 2023-01-01- 2026-12-31. 

Catherine Öhrqvist (M) 
Pyry Niemi (S) 
 
2. Kommunfullmäktige utser följande ersättare i Mälardalsrådet för 
mandatperioden 2023-01-01- 2026-12-31. 

Helene Zeland Bodin (C) 
Fredrik Anderstedt (S)   

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige ska utse ledamöter och ersättare i Mälardalsrådet inför 
kommande mandatperiod.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens ordförande Fred Rydberg nominerar ledamöter och 
ersättare.      

Beslutsgång 

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

______________ 

Beslutet skickas till: 
Valda  
Mälardalsrådet 
Förtroendemannaregister 
Löneavdelningen 
Säkerhetschef 

 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 55(57) 

 Sammanträdesdatum  

 2022-12-05  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 195 Dnr 2022/01547  

Val av huvudmän i Sparbanken i Enköping 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att för en period till och med sparbankens 
årsstämma år 2026 utse följande 7 personer till huvudmän i sparbanken i 
Enköping: 

Catherine Öhrqvist (M) 
Helene Cranser (S) 
Wello Roo (M) 
Werner Schubert (S) 
Helene Zeland Bodin (C) 
Sjunne Green (Båp) 
Zinaida Belonoshko (SD)      

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har att utse 7 nya huvudmän som representanter för 
insättarna i banken under fyra år, till och med sparbankens årsstämma år 
2026.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens vice ordförande Pyry Niemi nominerar huvudmän.      

Beslutsgång 

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

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Valda  
Avgående huvudmän 
Sparbanken Enköping 
Förtroendemannaregister 
Löneavdelningen 
Säkerhetschef 

 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 56(57) 

 Sammanträdesdatum  

 2022-12-05  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 196 Dnr 2022/01616  

Interpellation till Håbohus Ordförande 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

2. Kommunfullmäktige bordlägger frågan till kommande sammanträde.   

Sammanfattning  

Fredrik Anderstedt (S) ställer en interpellation till Håbohus ordförande 
Christian Nordberg (M).       

Beslutsunderlag 

Interpellation   

Beslutsgång 

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

 
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 57(57) 

 Sammanträdesdatum  

 2022-12-05  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 197 Dnr 2022/01656  

Protokollsanteckning: val av ombud till SKR 
valkongress 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att dagens val av ombud till SKR valkongress 
ska anses innehålla 41 giltiga röster.       

Sammanfattning  

I samband med dagens kommunfullmäktige hölls val av ombud till Sveriges 
kommuner och regioners valkongress varpå tjänstgörande ledamöter valde 
representanter. Vid rösträkning meddelades att två röster skulle underkännas 
på grund av vikt valsedel och avsaknad av kuvert. Efter påpekande av 
ledamot går Kommunfullmäktige igenom den information som har skickats 
till ledamöterna i förväg och konstaterar att uppgift om att valsedel måste 
ligga i kuvert inte finns. Fullmäktige beslutar att ange en proto-
kollsanteckning där det ska framgå att fullmäktige beslutar att dagens val 
ska anses innehålla 41 giltiga röster.        

Beslutsgång 

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

 

 
 
 


