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Tid och plats Kl. 17:00 tisdagen den 16 november 2021, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Helene Zeland Bodin (C), Ordförande 

Catherine Öhrqvist (M), 1:e vice ordförande 

Per-Arne Öhman (M) 

Fred Rydberg (KD) 

Agneta Hägglund (S) 

Helene Cranser (S), distans 

Fredrik Anderstedt (S) 

Owe Fröjd (Båp) 

Michael Rubbestad (SD), distans 

Thomas  Moore (SD) 

Christian Nordberg (-) 

Övriga närvarande  

Ersättare Björn Green (M), distans 

Mats Engelmark (C), distans 

Gunilla Alm (L), distans, tjänstgör för Kjell Dufvenberg (L) 

Eva Staake (S), distans, tjänstgör för Sven-Olov Dväring (S) 

Ann-Sofi Borg (SD) 

  

Tjänstemän Marie Lundqvist, t f kommundirektör, Johan Bergman, t f kanslichef, Mikael 

Mortensen, t f ekonomichef, Olle Forsmark, sekreterare 

 

  

Justering  

Justerare Fredrik Anderstedt (S), Catherine Öhrqvist (M) 

Tid och plats Fredagen den 19 november 2021, kommunhuset 

Justerade paragrafer §§ 297-301 

  

Ajournering - 

  

Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Olle Forsmark  

Ordförande 

 

 

 

 

 

  

Helene Zeland Bodin 
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Justerare 
 

 

Fredrik Anderstedt 

 
 

 

Catherine Öhrqvist 
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-11-16 

Datum för 

anslags uppsättande 2021-11-19 

Datum för 

anslags nedtagande 2021-12-11 

Förvaringsplats 

för protokollet Kommunstyrelsens kansli, Håbo kommun 

  

Underskrift 
  

 Olle Forsmark  
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§ 297 Dnr 2021/00001  

Mötets öppnande  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen utser Fredrik Anderstedt (S) och Catherine Öhrqvist 

(M) till justerare av dagens protokoll. 

2. Dagordningen fastställs med nedanstående ändringar/tillägg.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen låter kontrollera närvaron och utser två justerare att 

tillsammans med ordföranden justera protokollet. Dagordningen fastställs 

med följande ändringar/tillägg. 

Ändring: Ärende 4 (uppdrag att inrätta ett kommunalt naturreservat för 

Bålstaåsen-Lillsjön) utgår. 

Tillägg: Skrivelse till kommunen angående reservkraft, Christian Nordberg 

(-). 

Beslutsunderlag 

Föreliggande dagordning 

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 298 Dnr 2021/00471  

Skattesats år 2022 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa den 

kommunala skattesatsen för år 2022 till 21,09 kronor.     

Sammanfattning  

Enligt kommunallagen ska fullmäktige fastställa skattesatsen för det 

kommande året, före november månads utgång.  

Skattesatsen för år 2022 föreslås bli 21,09 kronor, vilket är oförändrat 

jämfört med år 2021. 

Beslutsunderlag 

   

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till 

beslut och finner att så är fallet.  

      

      

 

______________ 
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§ 299 Dnr 2021/00472  

Tilläggsbudget utökad skolmiljard 2021 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar om tilläggsbudget till barn- och 

utbildningsnämnden avseende utökad skolmiljard med 632 000 kronor 

endast för år 2021. 

Sammanfattning  

För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför, har 

regeringen beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 

miljard kronor 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda 

förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever 

får den utbildning de har rätt till, trots pandemin.   

Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-10 §63 om att Håbos andel av 

skolmiljarden, 2,5 miljoner kronor, skulle tillföras barn- och 

utbildningsnämnden i form av tilläggsbudget, endast för år 2021. 

Skolverket har nu beslutat om medel för utökad satsning med ytterligare 250 

miljoner kronor avseende det uppdrag om att fördela 1 miljard kronor som 

Skolverket beslutade om 2021-01-28 (dnr 2021:283). I övrigt är uppdraget 

och syftet med satsningen detsamma som vid det tidigare beslutet. Medel 

ska fördelas under 2021 och ska användas till insatser i kommunal och 

enskild verksamhet i skolväsendet. Håbo kommuns andel är denna gång 

631 931 kronor. 

Barn- och utbildningsnämnden har begärt 2021-10-06 § 140 att även denna 

utökning ska tillföras nämnden och att medlen används till insatser där 

rektor, under ledning av respektive verksamhetschef, konstaterat att den 

garanterade undervisningen inte genomförts alternativt till insatser där 

distansutbildningen skapat svårigheter för elevers tillägnande av 

undervisningen. 

Det noteras att kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas 

efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser 

till den egna verksamheten av motsvarande slag.    

Beslutsunderlag 

– Beslut BOU § 140 (2021-10-06) Förslag gällande utökad skolmiljard 

- Beslut Skolverket    
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till 

beslut och finner att så är fallet.  

      

      

 

______________ 
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§ 300 Dnr 2021/00478  

Entledigande från uppdrag som ledamot i 
kommunstyrelsens arbetsutskott samt fyllnadsval 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen entledigar Christian Nordberg (-) från uppdrag som 

ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

2. Kommunstyrelsen utser Catherine Öhrqvist (M) till ny ledamot i 

kommunstyrelsens arbetsutskott i Christian Nordbergs (-) ställe.  

Sammanfattning  

Christian Nordberg (-) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i 

kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse      

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till 

beslut och utse Catherine Öhrqvist till ny ledamot av arbetsutskottet i 

Christian Nordbergs (-) ställe och finner att så är fallet.  

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Christian Nordberg (-) 

Vald 

Kansli 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Säkerhetssamordnare 
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§ 301 Dnr 2021/00481  

Erbjudande om tillhandahållande av reservkraft 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen lämnar skrivelsen till kommunledningsförvaltningens 

kansli för beredning.  

Sammanfattning  

En skrivelse från Håbohus har inkommit till Håbo kommun om erbjudande 

av reservkraft.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta att lämna skrivelsen 

till kommunledningsförvaltningens kansli för beredning och finner att så 

sker.  

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

T f kanslichef 

T f kommundirektör 

 

 

 


