
rt'll HÅBO 
'-' KOMMUN 

KALLELSE 
DELS TILL 

KOMMUNSTYRELSENS 
ARBETSUTSKOTTS 

SAMMANTRÄDE 
2012-03-20 

OCH DELS TILL 
KOMMUNSTYRELSENS 

SAMMANTRÄDE 
2012-04-10 (Tisdag) 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ledamöter 

Agneta Häggiund (8), ordförande 
8junne Green (BAp) 
Christian Ghaemi (MP) 
Carina Lund (M) 
Tomas Alm (FP) 

KALLELSE 
Datum 
2012-03-14 

Ersättare 

Fredrik Anderstedt (8) 
Lars-Göran Bromander (8) 
Fred Rydberg (KD) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 

Tid Tisdagen den 20 mars 2012, kl. 08.30 

Plats Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta 

Ärenden 

l. Upprop 

2. Val av justerare 

3. Godkännande av dagordningen 

4. Eventuella informationer från ordförande, kommundirektören samt från ekonomichefen 

5. Beredning av samtliga ärenden som redovisats till kommnnstyrelsens kommande sam
manträde, 2012-04-10 

6. Övriga frågor 

Agneta Häggiund s) 
Ordförande 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Ledamöter 

Agneta HäggIund (S), ordförande 
Lars-Göran Bromander (S) 
Fredrik Anderstedt (S) 
Eva Staake (S) 
Sjunne Green (Båp) 
Christian Ghaemi (Mp) 
Carina Lund (M) 
Björn Allskog (M) 
Tomas Alm (FP) 
Fred Rydberg (KD) 
Göran Eriksson (C) 

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 

Tid Tisdagen den 10 april 2012, kl. 14.00 

Plats Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta 

Ärenden 

1. Upprop 

2. Val av justerare 

3. Godkännande av dagordningen 

KALLELSE 
Datum 

2012-03-14 

Ersättare 

Werner Schubert (S) 
Leif Lindqvist (V) 
Sven Svanström (Båp) 
Marie Nordberg (Mp) 
Cecilia Liden (M) 
Joachim WesterIund (M) 
Håkan Welin (FP) 

4. Informationer från kommunstyrelsens ordfårande och från kommundirektören 

5. Information om kommunens ekonomi 

6. Redovisning av delegationsbeslut 

7. Redovisningar av till styrelsen inkomna handlingar 

8. Årsredovisning 2011 får kommunstyrelsens verksamheter 

9. Årsredovisning för år 2011 Håbo kommun 

10. Redovisning av synpunkter i samband med årsbokslut 2011 

11. Fortsatt beredning av pågående översyn av den politiska organisationen 

12. Rapport - Håbo kommun till Stockholm län och landsting? - FörutsättningaT och konse
kvenser (delas vid sammanträdet) 

13. Förslag till investeringsbudget för färdigställande av konstgräsplan 



HÅBO KALLELSE 
Datum 

KOMMUN 2012-03-14 

Kommunstyrelsen 

14. Skolnämndens begäraL.m att få pengar, reserverade under kommunstyrelsen, for insatser 
inom nämndens verksamheter 2012 

15. Förslag om avtal för mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande, under år 2012 
och tillsvidare 

16. Förslag om att fårdtjänstberättigades medresenärer får medfolja fårdtjänst och riksfård
tjänst, utan kostnad 

17. Förslag till kommunstyrelsens plan for valfrihet och konkurrens åren 2012-2015 

18. Sommarjobb 2012 

19. Information om användning av pengar som beviljats av Delegationen for hållbara städer 

20. Förslag om att avbryta arbetet dels med planuppdrag och dels med intentionsavtal gällan
de Skipark 360 

21. Detaljplaneprogram för Bålsta centrum, smmåd samt utökat område 

22. Ändring av detaljplan for Väppeby 7:218, trygghetsboende Dalängen, beslut om samråd 

23. Redovisning av arbetsordning for progrmn och detaljplaner 

24. Samverkansavtal tryggm'e Uppsala län 

25. Redovisning av beredd motion om ändrad policy for ordforandeskap i demokratibered
ningen, motionärer: Tomas Alm (FP) och Lisbeth Bolin (C) 

26. Redovisning av beredd motion med forslag om en översyn av skolornas arbete mot mobb
nmgm, motionär: Anders Nil:fjord (FP) 

27. Äterrapportering av medborgarforslag om hundrastgårdar. 

28. Förslag till justering av gällande beslut om firmatecknare for dels kommunstyrelsens 
verksamheter och dels kOlmnunövergripande frågor 

29. Övriga frågor 

Övrigt 
Representanter for Regionforbundet Uppsala län medverkar för en dialog 
om Regional utvecklingsstrategi, Rus 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Agneta Häggiund (S) 
Ordförande 

KALLELSE 
Datum 

2012-03-14 



1(2) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum -

2012-03-07 
Vår beteckn,ing 

KS2012/6 nr 2012.712 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Caroline Uttergård, Registrator 
0171-52504 

caroline.uttergard@habo.se 

r' 

~ JJWMk.~ __ 
Redovisning av delegations beslut 

Sammanfattning 
Följande beslut för perioden 2011-11-21 - 2012-03-06, föreligger: 

Anställningsbeslut l Anställningsinformation inkomna tilllöneenheten-
• KommunstyrelsenlKS-stab, (inga nya anställnings beslut) 
• Miljö- och teknikförvaltningen, perioden 2012-01-19 - 2012-03 -06. 
• Skolkontoret, perioden 2011-12-22 - 2012-03-06. 
• Socialförvaltningen, perioden 2012-02-14 - 2012-03-05. 
• Bildningsfcirvaltningen, perioden 2011-11-21 - 2012-02-20. 

Enskilda beslut 
• Detaljplan för Kalmarsand- behovsbedömning av miljöbedömning, 

2012-02-20, PlanchefLina Wallenius 

Protokoll 
• Överenskommelse 2012-02-14, anställning för förvaltningschef 

skolförvaltningen 
• Sammanträdesprotokoll från Personal- och förhandlingsutskottet 2012-

02-13 
• Förhandlingsprotokoll, Parter: Sveriges Kommuner och Landsting samt 

Svenska Kommunalarbetarförbundet (Kommunal), Central 
tvisteförhandling angående uppsägning på grund av personliga skäl, 
2012-01-18 

• Förhandlingsprotokoll, 2011-11-15, Förhandling enligt MBL 11§
Avgift och indexjustering av pedagogisk måltid. 

Delegationsbesluten kan studeras individuellt i den pärm som finns med vid 
sanrmanträdet. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar notera delegationsbesluten, som delgivna. 



1 (1) F.ll HÅBO 
"-' KOMMUN 

Datum 

2012-03-07 
Vår beteckning 

KS2012/5 nr 2012.710 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
CarolinE~ Uttergård, Registrator 
0171-52504 
caroline.uttergard@habo.se 

Redovisning av inkomna handlingar till kommunstyrelsens 
sammanträde 2012-04-10 

Sammanfattning 
Anmälningsärenden är till exempel beslut och andra handlingar som 
inkommit till kommunen och som kan vara av intresse för ledamöterna i 
kommunstyrelsen. De presenteras i en sammanställning och kan studeras 
individuellt i den pärm som finns med vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
- Sammanställning avanmälningsärenden, 2012-03-07. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar notera handlingarna som delgivna. 

2 



Håbo kommun 

In 
Sammanträdesprotokoll Direktionen, 
Räddningstjänsten Enköping Håbo, 2012-
02-01., Räddnings~änsten Enköping Håbo 

In 
Cirkulär 12:06, Budgetfiirutsättningar for 
åren 2012-2016., Sberiges kommuner och 
landsting 

In 
Cryptosporidium i Östersund vintem 
201012011, konsekvenser och kostnader av 
ett stort vattenburet sjukdomsutbrott., 
Livsmedelsverket 

In 
Handlingar och protokoll 
Landstingsfullmäktiges sammanträde 
2011-11-21-22. Även infOlmation om att 
protokoll från Landstinget i Uppsala läns 
styrelser, nämnder och 
landstingsfullmäktige kommer att 
publiceras på www.lul.se., Landstinget 
Uppsala län 

In 
Protokoll fårt vid Kommunala 
pensionärsrådets arbetsutskott den 14 
februari 2012., Kommunala 
Pensionärsrådet 

In 
Kallelse till Mälardalsrådets rådsmöte den 
l juni 2012., Mälardalsrådet 

MEDDELANDEN (händelser) 
Kommunstyrelsen 2012-04-10 

Externa protokoll 20 12 

Caroline Uttergård 

Caroline Uttergård 

Caroline Uttergård 

Caroline Uttergård 

Caroline Uttergård 

Caroline Uttergård 

2012.478 
2012/3 KS 

2012.534 

2012.544 

2012.555 

2012.574 

2012.603 

KS 
2012-04-10 

KS 
2012-04-10 

KS 
2012-04-10 

KS 
2012-04-10 

KS 
2012-04-10 

KS 
2012-04-10 



rrd1 ~ HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Vipul Vithlani, Ekonomichef 
0171-52716 
vipul.vithlani@habo.se 

Datum 

2012-03-14 

Arsredovisning 2011 för kommunstyrelsens verksamheter 

Åreredovisning för år 2010 gällande kommunstyrelsens verksamheter, 
föreligger. 

Beslutsunderlag 

1 (1) 

Vår beteckning 

KS2012/36 nr 2012.822 

- Åreredovisning för år 2011 gällande kommunstyrelsens verksamheter. 

Kornmunkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar godkfuma årsredovisning för år 2011 gällande 
kommunstyrelsens verksamheter. 

Beslutsexpediering 
Ekonomichef 



1 (1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-03-14 
Vår beteckning 

KS2012/36 nr 2012.820 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomiavdelning 
Vipul Vithlani, Ekonomichef 
0171-52716 
vipul.vithlani@habo.se 

Arsredovisning 2011 samt ombudgeteringar av pågående 
investeringsprojekt 2011 till år 2012 

Sammanfattning 
Den kommunala redovisningslagen (KRL) reglerar extelmedovisning. I 
lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Kommunstyrelsen ansvarar 
enligt kommunallagen för årsredovisningen. 

Kommunen har upprättat årsredovisning för år 2011, samt förslag till 
ombudgetering avseende pågående investeringsprojekt till år 2012. 

Arets resultat för hela kOlmnunkoncernen blev 31,7 mkr, vilket var en klar 
förbättring från året innan. A v koncernens resultat fick kommunen, 
exklusive bolagen, ett resultat på 29,7 mkr vilket var 3,4 procent av skatte
intäkterna och dessutom drygt 18 mkr bättre än budgeterat. Ett par orsaker 
är högre skatteintäkter än väntat och lägre räntekostnader än beräknat. 
Nänmderna redovisade tillsammans ett underskott på 2,5 mkr varav miljö
och tekniknänmden hade det största relativa underskottet mot budget, 5,5 
procent. Orsaken till detta är främst ökade kostnader 

Förbrukningen av investeringsanslag uppgår till 98,5 mkr mot budgeterade 
ca 132,4 mkr. Ett överskott redovisas mot budgeten på 33,8 mkr, varav 
pågående investeringsprojekt på 33,6 mkr begärs ombudgeteras till år 2012 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning år 2011 
Nänmdsprotokoll 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att överlänma årsredovisningen för år 2011 till 
kommunens revisorer. 

2. Styrelsen överlänmar följande förslag till fullmäktige, för 
ställningstagande och beslut i samband med fullmäktiges behandling av 
årsredovisning för år 2011 

• Fullmäktige godkänner ombudgetering på 33 600 tkr av pågående 
investelingar till år 2012, enligt följande: , 

Kommunstyrelsen 7 393 tkr 
Skolnänmd 95 tkr 
Miljö- och tekniknänmden 18 452 tia 
Vattenverket 7 660 tkr 

i 



1 (1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-03-09 

Vår beteckning 

KS 2012/32 nr 2012.736 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Caroline Uttergård, Registrator 
0171-52504 

caroline.uttergard@habo.se 

Redovisning av synpunkter i samband med årsbokslut 2011 

Sammanfattning 
En enhetlig rutin har skapats för att säkerställa att alla de tankar om 
kommunens verksamheter som dagligen kommer in från kommmunvånarna 
tas tillvara. 

Eilligt beslut i kommunfullmäktige den 14 jm1i 2010 (§ 54) ska rapportering 
av inkomna synpm1kter, ideer och förslag och de åtgärder man genomfört 
ske två gånger om året. Dels i samband med delårsbokslutet och dels i 
samband med årsbokslutet. 

För att en möjliggöra en rappOliering som visar på totalt inkomna 
synpunkter per budgetår redovisas inkOlnna synpunkter, ideer och förslag 
från januari - augusti i samband med delårsbokslutet och från januari
december samtidigt med årsbokslutetlårsredovislungen. 

Synpunktshanteringen syftar också till att ge de politiska nämnderna en 
återkoppling på hur brukare och allmänhet reagerar på förändringar och 
beslut som görs under ett budgetår. InfOlmationen kan ligga till grund för 
diskussioner inför komnlande budgetår. 

Beslutsunderlag 
- Synpunktsrapport 2011-01-01 - 2011-12-31. 

Förslag till beslut 

1. Att kommmlstyrelsen godkäniler rappOlien. 



1 (1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-03-13 
Vår beteckning 

KS2012/12 nr 2012.792 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-52502 
hans.nordstedt@habo.se 

Förslag tillinvesteringsbudget för konstgräsplanen med mera 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslöt 2012-02-27, § 19 dels att fastställa en 
driftbudget för planen och dels att återremittera frågan fmansieringen av 
nödvändiga investeringar för ett fardigställande av anläggningen. 

Ärendet är berett av miljö- och tekniknämnden som i beslut 2012-01-23, § 
4, redovisar förslag till beslut som bland innebär förslag om att nämndens 
investeringsmedel för år 2012, utökas med 2 396 tkr, för ett fardigställande 
av konstgräsplanen. 

Återremitteringen föranleddes av vissa oklarheter i beslutsunderlaget. 

Nänmda brister i beslutsunderlaget är tillrättalagda. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-09-26, § l 02 
Kostnadskalkyl Gröna Dalen daterad 2012-01-11 
Miljö- och tekniknämndens förslag till beslut 2012-01-23, § 4 
Kommunstyrelsens beslut 2012-02-06, § 21 

- Kommunfullmäktiges beslut 2012-02-27, § 19. 

Inför utskottets och kommunstyrelsens hantering av ärendet ska även frågan 
om planens lokalisering och eventuella krav på bygglov, klargöras. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäk1ige beslutar att miljö- och tekniknämndens investeringsbudget 
för år 2012, utökas med 2396 tkr, för färdigställande av 
konstgräsplanen, Bålsta tätort. 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-01-23 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN §4 MTN 2012/1 

Drift- och investeringsbudget för konstgräsplan 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-26, §102, att Håbo kommun övertar 
ansvaret för den av Håbo FF anlagda konstgräsplanen i anslutning till Gröna 
Dalens IP. Dessutom fick milj ö- och tekniknämnden i uppdrag att utreda 
vidare och återkomma till fullmäktige med ett kostnadsförslag för 
färdigställandet av konstgräsplan där anläggningen är belägen idag (del av 
Väppeby 7 :218) altemativt att flytta konstgräs anläggningen till 
Skyddsvallen (Broby 2:1 och Eneby 1:61). 

Miljö- och teknikförvaltningen har utrett de båda altemativen och funnit att 
det ur ekonomisk och strategisk synpunkt bästa förslaget är att anläggningen 
får ligga kvar där den är belägen idag. Investeringskostnader på 
Skyddsvallen, san1t avvecklingskostnader för den anlagda planen vid Gröna 
Dalens lP, gör att altemativ Skyddsvallen totalt blir ca l mkr dyrare. 

Miljö- och teknikförvaltningen har tagit fram kosuladskalkyler som visar 
behovet av utökad budget för drift av anläggningen samt investeringsbehov 
för att färdigställa anläggningen och angränsande ytor intill 
Konstgräsplanen. 

I den utökade driftkosu1aden ingår att utöka personalen med O,S tjänst för 
drift och underhåll av planen så att den kan ntnyttj as året runt. Utöver detta 
tillkommer kosu1ader för bland annat årlig påfylhUng av granulat och 
energikostnader för belysning. Den utökade driftkostnaden konm1er att 
uppgå till4S3 000 kr per år från och med 2012. 

Investeringskostnadema kan iOrdelas över ett antal år. Förvaltningen anser 
att ca 2,4 mkr bör anslås till etapp ett under 2012 för att skapa en fungerade 
anläggning. I dessa investeringar ingår bland am1at reparation av planen 
1000 m2 (ca SOO tIcr), fårdigställande av sidoytor runt planen (ca 525 tkr) 
detaljplan och bygglov (ca 350 tIa). 

Investeringar för 2013-2015 är kostnadsberälmade till ca 6,7 mkr och avser 
bland annat iordningsställande av infartsväg (ca 525 tkr), parkeringar (ca 1,1 
mkr) och omklädningslUm (ca 3 mkr). 

Med tanke på anläggningens centrala placering och användning bör särskild 
vikt läggas vid platsens utfonnning och att färdigställandet sker inom den 
föreslagna tiden. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.140 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2012-01-23 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN §4 MTN 2012/1 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-01-11 
Protokoll från kommunfullmäktige 2011-09-26, § 1 02. 
Kostnadskalkyl Gröna Dalen daterad 2012-01-11, bilaga 1. 

Beslut 

1. Föreslå kommunfullmäktige att konstgräsplanen ska ligga kvar 
på nuvarande plats. 

2. Föreslå kommunfullmäktige att miljö- och teknikförvaltningens 
driftbudget utökas med 453 000 kr. 

3. Föreslå kommunfullmäktige att miljö- och teknikförvaltningens 
investeringsbudget utökas med 2396000 kr för investeringar 2012. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.140 



KONSTGRÄSPLAN GRÖNA DALEN BILAGA 1, sid 1 (2) 

Kostnadskalkyl drift och underhåll och investeringar 2012-01-23 
DRIFTKOSTNADER BEHOV PER AR FR O M 2012 enhet mängd a-pris kostnad 
Idrottsplatsvaktmästare st 0,5 450000 225000 kr 
Granulat, påfyllning/år ton 2 14000 28000 kr 
Djuprengöring av plan, 2ggr/år st 2 25000 50000 kr 
Bränsle (2 tim x 250 dgr x 10 liter) liter 5000 12 60000 kr 
El, belysning 45000 kr 
DagvaUentaxa O kr Uppgift saknas 
Ny traktor (-500.000kr), leasing mån 12 10000 120000 kr 

SUMMA: 528000 kr 

Intäkt för uthyrning av plan/år 75000 kr Uppskattat belopp 

SUMMA: 453000 kr 

INVESTERINGAR 2012 
Projektering st 1 100000 100000 kr 
Lagning av plan, ca 15m x 70m m' 1000 500 500000 kr 
Aterställninq av befintlig ge-väq (Centrumstigen)(150 Ipm x 3 m) m' 450 100 45000 kr 

C3; !J.ee.rustninq av byqqväg till underhållsväg (100 Ipm x 3 m) m' 300 100 30000 kr 
PMYllnina av qranulat som oloQats bort ton 14 14000 196000 kr 
Färdiaställande av sidoytor runt planen m' 3500 150 525000 kr 
FMt av iordmassor samt justerina och_ grässådd m' 3000 50 150000 kr 
Detaljplan st 1 100000 100000 kr 
Elygglov st 1 250000 250000 kr 
Nätstängsel och qrindar st 1 500000 500000 kr 

SUMMA: 2396000 kr 

INVESTERINGAR 2013-2015 
Infartsväg från Centrumieden + gångbana m' 700 750 525000 kr 
Parkeringsplatser för c:a 40 bilar m' 1500 700 1 050000 kr 
lordningsställande aventreyta ex. asfalt m' 2500 200 500000 kr 
Planterina och utsmvckninq av entre st 6 25000 150000 kr 
Rel}görinqsmaskin, traktorburen st 1 46700 46700 kr 
Förråd för nva maskiner samt material, kallförråd st 1 750000 750000 kr 
Resultattavla och klocka med elanslutning st 1 250000 250000 kr 
Avbvtarbås, fasta st 2 40000 80000 kr 
Ljudanläqqninq st 1 100000 100000 kr 
Omklädninasrum med kansli och kiosk st 1 3000000 3000000 kr 
AnsJutninq vatten och avlopp 1 200000 200000 kr Anslutningsavgift-om byggnad uppförs 

SUMMA: 6651 700 kr _. --------



KONSTGRÄSPLAN GRÖNA DALEN BILAGA 1, sid 2(2) 

Redskapsinvesteringar för drift och underhåll samt utförda arbeten 2011 
INVESTERINGAR UTFORDA 2011 enhet mängd a-pris kostnad 
Borste till traktor (för snörö"ninq) st 1 12400 12400 kr 
Harv till traktor för isrivninaJ st 1 30200 30200 kr 
Snöpfo tif{ traktor (för snörö"ninq) st 1 26000 26000 kr 

SUMMA: 68600 kr 

UTFOROA ARBETEN 2011 
Karterina inmätninq 25000 kr 
Justerina av trasiaa brunnar och inkopplin av dränerin 125000 kr 
Säkrinq av belvsnin sfundament, aiutnina 75000 kr 
Klätterskvdd till belvsn;no 25000 kr 

SUMMA: 250000 kr 

''''-
~ 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-02-27 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF § 19 KS 2012/12 

Beslut om drift- och investeringsbudget för konstgräsplan 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-26, § 1 02, att kommunen övertar 
ansvaret för den av Håbo FF anlagda konstgräsplanen i anslutning till Gröna 
Dalens lP. Miljö- och tekniknämnden nppdrogs vid samma tillfälle att 
utreda ett kostnadsfårslag för färdigställandet av konstgräsplan där 
anläggningen är belägen idag (del av Väppeby 7:218) altemativt att flytta 
konstgräsanläggningen till Skyddsvallen (Broby 2:1 och Eneby 1 :61). 

Miljö- och teknikförvaltningen har utrett de båda altemativen och funnit att 
det ur ekonomisk och strategisk synpunkt bästa fårslaget är att anläggningen 
får ligga kvar där den är belägen idag. 

Miljö- och teknikfårvaltningen har tagit fram kostnadskalkyler som visar 
behovet av utökad budget får drift av anläggningen samt investeringsbehov 
får att färdigställa anläggningen och angränsande ytor intill 
konstgräsplanen. 

I den utökade driftkostnaden ingår att utöka personalen med 0,5 tjänst för 
drift och underhåll av planen så att den kan utnyttjas året runt. Utöver detta 
tillkommer kostnader får bland annat årlig påfYllning av granulat och 
energikostnader får belysning. Den utökade driftkostnaden kommer att 
uppgå till 453 000 kr per år från och med 2012. 

Investeringskostnadema kan fördelas över ett antal år. Förvaltningen anser 
att ca 2,4 mkr bör anslås till etapp ett under 2012 för att skapa en fungerade 
anläggning. I dessa investeringar ingår bland armat reparation av planen 
1000 m2 (ca 500 tkr), färdigställande av sidoytor runt planen (ca 525 tkr) 
detaljplan och bygglov (ca 350 tkr). 

Investeringar får 2013-2015 är kostnadsberäknade till ca 6,7 mkr och avser 
bland armat iordningsställande av infatisväg (ca 525 tkr), pat'keringar (ca 1,1 
mkr) och omklädningsrum (ca 3 nm:). 

Med tanke på atlläggningens centrala placering och at1Vändning bör särskild 
vikt läggas vid platsens utfomming och att färdigställandet sker inom den 
fåreslagna tiden. 

Miljö- och tekniknämnden redovisat· 2012-01-23, § 4, förslag till får 
nämnden utökad drift- sanlt investeringsbudgetar med 453 tkr respektive 
2396 tkr. 

I~ 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTfRKNING Nr 2012.635 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-02-27 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF § 19 KS 2012/12 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Jäv 
Lemlart Carlsson (M) amnäler jäv i ärendet och deltar inte i ärendets 
handläggning. 

Yrkande 
Christian Ghaemi (MP) yrkar bifall till styrelsens förslag. 

Franlkommer felaktigheter i underlagen. 

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att besluta om driftsbudgeten 
samt att åten'emittera investerings budgeten. 

Yrkande 
Christian Ghaemi (MP) yrkar på att fullmäktige beslutar i ärendet under 
dagens sammanträde. 

Tomas Ahu (FP) yrkar att ta beslutet idag men att det kan justeras på nästa 
möte när de rätta siffrorna finns. 

Ordföranden prövar därefter framställda yrkanden om delåtenemiss, 
delbifall samt bifall till styrelsens förslag till beslut i sin helliet. Därefter 
konstaterar ordföranden att fullmäktige beslutar dels att anta föreslagen 
driftbudget med åtföljande förslag till finansiering, samt dels åtenemittera 
delförslagen om planens lokalisering och investeringsbudget. 

Beslutsunderlag 
Komrnunfulhnäktiges beslut 2011-09-26, §102 
Kostnadskalkyl Gröna Dalen daterad 2012-01-11 
Miljö- och tekniknärnndens förslag till beslut 2012-01-23, § 4 
Kommunstyrelsens beslut 2012-02-06, § 21. 

/3. 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.635 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-02-27 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF § 19 KS 2012/12 

Kommunfullmäktige beslut 

1. Fullmäktige beslutar att miljö- och tekniknämndens driftbudget 
utökas med 453 000 kr. 

2. Fullmäktige beslutar att anvisa följande finansiering: 
Bildningsnämndes konto för föreningsbidrag minskas med ISO tkr 
och 303 tkr anvisas ur kommunstyrelsens anslag till förfogande. 
Budgetramarna för år 2012 justeras på motsvarande sätt mellan 
berörda nänmder. 

Fullmäktige beslutar att återremittera följ ande punkter: 

l. Fullmäktige beslutar att konstgräsplanen ska ligga kvar 
på nuvarande plats. 

2. Fullmäktige beslutar att miljö- och tekniknämndens investeringsbudget 
utökas med 2 396 000 kr för investeringar under år 2012. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och tekniknämnden 

EXPEDIERAD 

)~. 
SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.635 



1 (2) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-03-12 
Vår beteckning 

KS2011/27 nr 2012.790 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-52502 
hans.nordstedt@habo.se 

Skolnämndens begäran om att erhålla pengar som är reserVe
rade under kommunstyrelsen för insatser inom skolnämndens 
verksamheter 

Sammanfattning 
I samband med fullmäktiges beslut om att fastställa budgeten for år 2012, 
reserverades medel for skolnämndens verksanl.heter under kOlllinunstyrel
sen. Syftet med detta var att skolnämnden, efter redovisning av hur pengar
na ska användas, ska kunna rekvirera dessa från styrelsen. 

Av skolnäl1mdens beslut 2012-02-20, § 5, framgår foljande: 

"Skolforvaltningen har i tjänsteskrivelse fi"ån den 11 oktober 2011 redogjort 
for förvaltningens behov av ekonomiska medel for att minska barn
gruppernas storlek i fritids- och forskoleverksanllieterna, leda projektet 
"Skollyftet" samt till att stärka insatser för barn i behov av särskilt stöd. Till 
tjänsteskrivelsen bifogades plan for satsningen under perioden 2011-2014. 

Förvaltningen föreslog i forsta hand att skolnänmden skulle besluta att äska 
4050 tkr ur medel ställda till kOllli11unstyrelsens disposition för 2012 för att 
bibehålla påböJjad nivå på satsning. 

I andra hand foreslog forvaItningen att skolnämnden skulle besluta om att 
äska medel om upp till ytterligare 3 950 tkr för att öka nivån på satsningen. 

Vid skolnämndens sanID1anträde den 7 november 2011 (§ 76) beslutade 
skolnämnden att återremittera forslaget om ytterligare satsning om upp till 
ytterligare 3 950 tkr. 

Mot bakgrund av kommunens ekonomiska läge gör skolforvaltningen be
dömningen att den ökade satsningen inte kan finansieras av kOlllinunstyrel
sen under 2012, varfdr äskandet om ytterligare upp till 3 950 tkr dfumed 
återtas." 

Skolnämnden har i ett tidigare beslut 2011-11-07, § 76, begärt att få ta del 
av 4 050 tkr som är reserverade under kommunstyrelsen. Detta for att bibe
hålla nivån på den satsning på delar av nm1111dens verksamheter som påbör
jades under år 2011. 

Beslutsunderlag < 

- Skolnämndens beslut 2012-02-20, § 5 

Jr; 



2(2) 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-03-12 
Vår beteckning 

KS2011/27 nr 2012.790 

Kommunkansliets forslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kormnunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att 4050 tkr av reserverade medel, överfors till skol
närmlden for bibehållande av nivån på den satsning på delar av nänm
dens verksamheter som påbörjades under år 2011. 

/6 
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HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-02-20 

Skolnämnden ;' IlO!Jll~i9:FOM" i'lU N .. 
. . iNrt6IX FÖRV'.( TNING 

JUSTERPSE 

I 2012 -03- O 1 
KSDr< 

I 2011 0:r RegN. 

.. ...:::::.::c..;."- _ I 1'2.." (,~ 

SKN §5 SKN 20111182 

Askande ur medel som disponeras av kommunstyrelsen 2012 

Sammanfattning 
SkoJf"drval1I!ingen har i tjänsteskrivelse från den 11 oktober 2011 redogjort 
för fdrval1I!ingens behov av ekonomiska medel för att minska bam
gruppernas storlek i fritids- och förskoleverksamheterna, leda projektet 
"Skollyftet" samt till att stärka insatser för barn i behov av särskilt stöd. Till 
t j änsteskrivelsen bifo gades plan fdr satsningen under perioden 2011-2014. 

Förvaltningen fdreslog i fdrsta hand att skolnämnden skulle besluta att äska 
4050 tkr ur medel ställda till ko=unstyrelsens disposition för 2012 fdr att 
bibehålla påbörj ad nivå på satsning. 

I andra hand fdreslog fdrval1I!ingen att skolnämnden skulle besluta om att 
äska medel om upp till ytterligare 3 950 tkr fdr att öka nivån på satsningen. 

Vid skolnämntlens sammanträde den 7 november 2011 (§ 76) beslutade 
skolnärnnden att återremittera förslaget om ytterligare satsning om upp till 
ytterligare 3 950 tkr. 

. . 
Mot bakgrund av ko=unens ekonomiska läge gilr skolförval1I!ingen 
bedömningen att den ökade satsningen inte kan fmansieras av 
ko=unstyrelsen under 2012, varför äskandet om ytterligare upp till 3 950 
tkr dänned återtas. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 7, 2012-02-08 
Tjänsteskrivelse, 2012-01-25 
Protokoll från skolnämndens sammanträde § 76, 2011-11-07 
Tjänsteskrivelse, 2011-10-11 

Beslut 

1. Skolnämnden återtar tidigare äskande om ytterligare upp till 3 950 tkr ur 
medel ställda till ko=unstyrelsens disposition avseende budgetåret 
2012. . 

Beslutsexpediering 
Ko=unstyrelsen 
SkoJf"drvaltningens lednings grupp 

HASO !<OMMUN 
hlr2012. 4 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-01-25 

Vår beteckning 

SKN2011/182 nr 2012.273 

Skolförvaltningen 
Skolkontoret 
Mats Ehrning, Ekonomichef 
0171-52616 
mats.ehrning@bildning.habo.se 

Äskande ur medel som disponeras av kommunstyrelsen 2012 

Sammanfattning 
Skolförvaltningen har i tjänsteskrivelse från den 11 oktober 2011 redogjort 
för förvaltningens behov av ekonomiska medel för att minska bam
gruppernas storlek i fritids- och förskoleverksamheterna, leda projektet 
"Skollyftet" samt till att stärka insatser för barn i behov av särskilt stöd. Till 
tjänsteskrivelsen bifogades plan för satsningen under perioden 2011-2014. 

Förvaltningen föreslog i första hand att skoInämnden skulle besluta att äska 
4 050 tkr ur medel ställda till kommunstyrelsens disposition för 2012 för att 
bibehålla påbörjad nivå på satsning. 

I andra hand föreslog förvaltningen att skoInämnden skulle besluta om att 
äska medel om upp till ytterligare 3 950 tkr för att öka nivån på satsningen. 

Vid skoInämndens sammanträde den 7 november 2011 (§ 76) beslutade 
skoInämnden att återremittera förslaget om ytterligare satsning om upp till 
ytterligare 3 950 tkr. 

Mot bakgrund av kommunens ekonomiska läge gör skolförvaltningen 
bedömningen att den ökade satsningen inte kan fmansieras av 
kommunstyrelsen under 2012, varför äskandet om ytterligare upp till 3 950 
tkr därmed återtas. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från skoInämndens sammanträde § 76, 2011-11-07 

- Tjänsteskrivelse, 2011-10-11 

Förslag till beslut 

1. SkoInämnden återtar tidigare äskande om ytterligare upp till 3 950 tkr ur 
medel ställda till kommunstyrelsens disposition avseende budgetåret 
2012. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Skolförvaltningens ledningsgrupp 

If;, 



HÅBO 
KOMMUN 

Skolnämnden 

SKN § 76 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 
Datum 

2011-11-07 

SKN 2011/182 

Äskande ur medel som disponeras av kommunstyrelsen 2012 

Sammanfattning 
Skolförvaltningen bar tidigare redogjort för hur medel som disponeras av 
kommunstyrelsen ska minska barngruppernas storlek i fritids- och 
förskoleverksamheterna, leda projektet "Skollyftet" och till att stärka 
insatser för barn i behov av särskilt stöd. Detta kan uppnås genom en 
långsiktig satsning med årlig ramökning. 

Efter att skolnämnden äskat medel som disponeras av kommunstyrelsen 
inför 2011, biföll kommunstyrelsen skolnämndens framställan, dock inte 
som ramökning utan som möjlighet att nyttja tillskjutna medel om 4 050 tkr. 
Dessa tillskjutna medel har under 2011 kommit berörda verksamheter inom 
skolnämnden till del genom ökat anslag och ökad peng. 

Eftersom medlen inte ingick i skolnämndens budgetram för 2012, ochatt 
skolförvaltningen utgår från långsiktig satsning, förutsätter förvaltningen i 
intembudget 2012 att den påbörjade satsningen bibehålls och att 
skolnämnden även under 2012 erhåller samma summa. Förvaltningen 
föreslår därför att skolnärnnden i första hand äskar 4 050 tkr ur medel ställda 
till kommunstyrelsens disposition fdr 2012 för att bibehålla påbörjad nivå på 
satsning. 

För att öka nivån på satsningen utifrån bifogad plan föreslår förvaltningen 
även att medel äskas fdr 2012 om upp till ytterligare 3 950 tkr fur att minska 
barngrupper på fritids (1 200 tkr), öka andelen högskoleutbildad personal på 
förskolorna (900 tkr) minska barngrupperna i förskoleverksamheten (1 100 
tkr) samt till barn i behov av särskilt stöd (750 tkr), eller del av detta. 

JUSTERARE 

Enligt bifogad plan inoebär satsningen fdr år: 

o 2011: 4 050 tkr 

• 2012: 8000 tkr 

• 2013: 11 950 tkr 

• 2014: 15 900 tkr 

• Totalt under perioden 2011-2014: 39 900 tkr. 

/q, 
EXPEDIERAD SIGNATUR 
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HÅBO 
KOMMUN 

Skolnämnden 

SKN § 76 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-11-07 

SKN 2011/182 

Äskande ur medel som disponeras av kommunstyrelsen 2012 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ord:fdranden Pyry Niemi (S) bifaller förslag till beslut 1; att skolnämnden 
äskar 4 050 tkr ur medel ställda till kommunstyrelsens disposition avseende 
budgetåret 2012, för att bibehålla nivån på den satsning som påbörjades 
2011. Vidare yrkar ordföranden att förslag till beslut 2 återremitteras får 
ytterligare utredning. 

Karl-Hemik Nanning (M) och Björn Hedö (M) yrkar avslag till förslaget på 
grund av dess kostnadsdrivande effekt. 

JUSTERARE 

Propositionsordning 1 
Ord:fdranden ställer proposition på om beslut 2 ska beslutas vid dagens 
sammanträde eller återremitteras. 

Ord:fdranden fmner att beslut 2 ska återremitteras. 

Propositionsordning 2 
Ord:fdranden ställer proposition på att godkänna förslag till beslut 1; att 
skolnämnden äskar 4 050 tkr ur medel ställda till kommunstyrelsens 
disposition avseende budgetåret 2012, för att bibehålla nivån på den 
satsning som påbörjades 2011, eller att avslå förslaget. 

Ord:fdranden finner att skolnämnden beslutar i enlighet med förslag till 
beslut 1. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2011-10-11 
Skol:förvaltringens behov ioför budgetår 2011-2014, 2011-10-19 
Protokoll från kommunfullmäktige § 72, 2011-06-13 
Tjänsteskrivelse, 2011-01-27 

Beslut 
1. Skolnämnden äskar 4 050 tkr ur medel ställda till kommunstyrelsens 

disposition avseende budgetåret 2012 för att bibehålla nivån på den 
satsning som påbörjades 2011. 

2. Skolnämnden återremitterar förslaget om att äska ytterligare upp till 
3 950 tkr ur medel ställda till kommunstyrelsens disposition 
avseende budgetåret 2012. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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rn1 HAs O 
__ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-11-07 

Skolnämnden 

JUSTEAARE 

SKN § 76 SKN 2011/182 

Äskande ur medel som disponeras av kommunstyrelsen 2012 

Reservationer 
Karl-Hemik Nanning (M) och Björn Hedö (M) reserverar sig mot beslutet 
med hänvisning till eget yttrande: 

Kommunens ekonorni kommer under 2012/2013, enligt prognos, att få 
minskade skatteintäkter och vi moderater anser då att det inte är acceptabelt 
att ansöka om denna insats som är klart kostnadsdrivande och leder till att vi 
inte kan arbeta enligt principen om god ekonomisk hushållning. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.4100 
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1(3) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-03-13 
Vår beteckning 

KS2012/20 nr 2012.803 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-52502 
hans.nordstedt@habo.se 

Förslag om att ingå avtal med Länsstyrelsen i Uppsala län om 
fortsatt mottagande av flyktingar och andra hjälpbehövande 

Sammanfattning 
Av socialnämndens beslut 2012-01-31, § 12, framgår bland annat följande: 

"Håbo kOllllnilllS nuvarande överenskommelse med Migrationsverket om 
mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande tecknades 2009-11-
26. Överenskommelsen fastslår ett åtagande för Håbo kommill1 att årligen ta 
emot 20 utlänningar varav samtliga anvisas plats genom Migrationsverkets 
försorg. 

Sedan första juli år 2010 har Länsstyrelsen öveliagit ansvaret att teckna 
överenskommelser med kommill1er om mottagning av nyanlända. Länssty
relsen har på olika sätt både år 2010 och år 2011 påtalat behovet av fler an
visningsbara platser i Uppsala läns kOlWnill1er. Håbo kommill1 har ombetts 
teckna ny överenskommelse med Länsstyrelsen som huvudman. 

Förvaltningen anser att Håbo kommill1 har till vissa delar goda förutsätt
ningar för ett kvalitetssäkrat mottagande. Flyktingsamordnare och socialsek
reterare är väl insatta i arbetsuppgifterna kring mottagandet. SFI klarar av att 
erbjuda 15 ill1dervisningstimmar per vecka (lagstadgat krav) och har bland 
annat resurser inom alfabetisering. Skolan har god vana att ta emot nyanlän
da elever i förberedelseklass och samarbetet fungerar väl mellanSFl, flyk
tingmottagning och övrig skola. Ä ven den lokala arbetsförmedlingen har ef
ter etableringsrefonnen snabbt utvecklat sin samverkan med kon111lill1en och 
arbetar aktivt med att fylla etableringsperioden för den enskilde med riktade 
etableringsinsatser. I och med den nya nätverksgluppen för flykting111otta
gande som bildades illlder år 20 l O och leds av flyktingsamordnaren finns 
också framöver ett viktigt forillll för nya initiativ i det fOlisatta integrations
arbetet med våra nyanlända i kommooen. 

Kvar finns dock frågan om bostäder, vilken inte räknas in i Länsstyrelsens 
föreslagna kon111lill1tal, men vilket förvaltningen ser, spelar en stor roll i de 
faktiska möjligheterna att ta emot nyanlända till kOnnllill1en. Utifrån lagen 
(200:1383) om kommilllernas bostadsförsörjningsansvar ser förvaltningen 
ett behov av att k011l111unfullmäktiges kommande riktlinjer för bostadsför
sörjning även ilmehåller 
en planering om nybyggnation där mottagandet av nyanlända är medtaget i 
beräkningama. 

Så länge bostadstillgången ser ut som idag bedömer förvaltningen Sa11l111an
fattningsvis att mottagandet är svårt att utöka nämnvfui. Arbetet kommer att 
fortsätta med att kvalitets säkra det befintliga mottagandet, men socialnärnn-



HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-03-13 

2(3) 

Vår beteckning t"~ 
KS2012/20 nr 2012.803 

den föreslås besluta att i ny överenskommelse med Länsstyrelsen enbart 
ange antalet anvisnings bara platser till 22 och maximalt, inklusive de med 
egen bosättning, till 25. 

Ett sådant avtal innebär att Håbo kommun uppfyller rekommenderad andel 
anvisningsbara platser i det lägsta kommuntalet (66 % av 33 = 22). Erfaren
heterna visar att enbart ett fåtal etablerar sig själva i kommunen, varför to
talsiffran inte föreslås vara 33 utan 25.En sådan överenskonnnelse innebär 
en mycket liten ökning j ämfölt med de senaste åren, vilket således beror på 
bostadssituationen. 

Socialförvaltningen anser att ett mottagande av nyanlända tillför kommunen 
en positiv mångkultur och är en naturlig följd av den nationella flyktingpoli
tiken. Storleken på mottagandet behöver dock bestännnas utifrån lokala för
utsättningar för den enskilde att få en tillfredsställande etablering på arbets
marknaden och inkludering i samhällslivet." 

I samband med kommunstyrelsens sarmnanträde 2012-02-05, info111lerades 
styrelsen om förutsättningama för ett fortsatt mottagande. Bland annat note
rades bristen på bostäder som en försvårande omständighet för att uppfylla 
ingångna och framtida mottagande. 

Av socialnämndens beredning av ärendet framgår att nänmden föreslår att 
kommunen tecknar avtal med Länsstyrelsen i Uppsala län om att kommunen 
kan ta emot 25 nyanlända varav högs 22 individer kan illwisas genom Ar
betsfö111ledlingens eller Migrationsverkets försorg. Det nu gällande avtalet 
med Migrationsverket ger en möjlighet för verket att anvisa 20 individer per 
år. 

Nu gällande avtal med "Migrationsverket om mottagande, är fattat av kom
munfullmäktige. Socialnänmden har i särskilt beslut 2012-02-28, § 25, före
slagit att det nu alctuella ärendet överlämnas till kOlllinunfullmäktige för be
slut. 

Beslutsunderlag 
Konnnunfullmäktiges beslut 2009-11-09, § 100. 
Socialnänmdens beslut 2012-01-31, § 12 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-12-27 
Förslag till avtal med Länsstyrelsen i Uppsala län 
Socialnäl=dens beslut 2012-02-08, § 25 
Kommunstyrelsens beslut 2012-03-05, § 42. 
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HÅBO Datum 

KOMMUN 2012-03-13 

3(3) ;; 

Vår beteckning I 
KS2012/20 nr 2012.803 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att teckna överenskOlmnelse med Länsstyrelsen i 
Uppsala län om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande. 

2. Fullmäktige beslutar att i överenskommelsen åta sig att årligen, från och 
med 2012 och tillsvidare, ta emot 25 nyanlända individer varav högst 22 
individer kan anvisas genom Arbetsförmedlingens eller Migrationsver
kets försorg. 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

"-.--_"_'.-".".C. -.-.-.-_-.-_--'--.- .• _-•• __ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2012-02-28 

201: -03- O S 
SN §25 SN 2012/6 

Beslut om att upphäva socialnämndens beslut 2012-01-31 § 12 

Sammanfattning 
Socialnämnden upphäver sitt beslut från den 2012-01-31 § 12 och överlämnar 
till ko=unfullmäktige att besluta om att teckna ny överenskommelse/avtal 
med länsstyrelsen i Uppsala län, om mottagande av flyktingar och andra 
skyddsbehövande. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden beslutade den 31 j aJ.1Uari om att teckna avtal om mottagande av 
25 nyanlända flyktingar från och med 2012. Högst 22 av dessa kan anvisas 
från arbetsfönnedlingen eller rnigrationsverket. 

Efter beslutet har fråga uppkommit om att beslutet skulle kunna strida mot 
ko=unens reglementen och att ett beslut om mottagande av flyktingar och 
andra skyddsbehövande ska fattas av ko=unfullmäktige som också är den 
instans som beslutade om det tidigare avtalet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-02-28, SN m 2012.570. 
Socialnärnndens beslut, 2012-01-31 §12. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-12-27, SN m 2011.3331. 
Beräkning, länstal till kommuntal, daterad 2011-08-25, SN nr 2011.3224. 
Alternativa ko=untal, SN nr 2011.3224. 
Förslag till överenskommelse/avtal, utkast. 
Ko=unful1mäktiges beslut, 2009-11-09 § 100. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att upphäva sitt beslut per den 31 januari 2012, 
§ 12, gällande att teckna överensko=else/avtal med länsstyrelsens i 
Uppsala län om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande. 

2. Socialnärnnden beslutar istället att överlänma till ko=unfullmäktige, att 
besluta om att teckna ny överensko=else/avtal med länsstyrelsen i 
Uppsala län, om mottagande av flyktingar och aJ.ldra skyddsbehövande för 
år 2012. 

Beslut expedieras till: 
Ko=unstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.590 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-02-28 
Vår beteckning 

SN nr 2012.570 

Socialförvaltningen 

Thomas Brandeli, socialchef 
0171-52579 
thomas. brandell@habo.se 

Förslag om att upphäva socialnämndens beslut den 31 januari 2012, § 
12, om mottagande av flyktingar och istället föreslå att beslutet fattas 
av kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden beslutar att upphäva beslut från den 31 januari 2012, § 12, 
. angående mottagande av flyktingar. 

2. Socialnäninden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att från och med 2012 teckna avtal med länsstyrelsen om 
att årligen ta emot 25 nyanlända varav högst 22 kan anvisas genom 
arbetsförmedlingens eller migrationsverkets försorg. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden beslutade den 31 januari om att teckna avtal om mottagande av 25 
nyanlända flyktingar från och med 2012. Högst 22 av dessa kan anvisas från 
arbetsförmedlingen eller migrationsverket. Efter beslutet har fråga uppkommit om 
att beslutet skulle kunna strida mot kommunens reglementen och att ett beslut om 
mottagande ska fattas av kommunfullmäktige som också är den instans som 
beslutade om det tidigare avtalet. 

Beslutsunderlag 
- Socialnämndens protokoll från den 31 januari 2012, §12 

Beslut expedieras till: 
lCommunstyrelsen 

Thomas Brandell 
socialchef 

jr; 



'--- --=-=.,---

HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-03-05 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS §42 KS 2012/20 

Förslag om överenskommelse för år 2012 om mottagande av 
flyktingar och andra skyddsbehövande 

Sammanfattning 
Sedan år 2009 har kommunen ett avtal om flyktingmottagande med Migra
tionsverket om att årligen ta emot tjugo personer. 

Länsstyrelsen har tagit över ansvaret för att teckna avtal om mottagande av 
nyanlända flyktingar och skyddsbehövande. 

Socialnämnden har beslutat att teckna ny överenskommelse med Länsstyrel
sen i Uppsala län om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande. 

Fråga har uppstått om var kommunens beslut om nytt avtal för ett fortsatt 
mottagande, ska fattas. 

Vid dagens sanunanträde infOlmerar företrädare för socialförvaltningen om 
fomtsättningarna för ett fortsatt mottagande av flyktingar och andra skydds
behövande. Bristen på lediga lägenheter inom kommunen är sedan lång tid 
tillbaka stor vilket försvårar möjlighetema att ta emot flyktingar i den ut
sträckning som uttrycks i avtalet. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens beslut 2012-01-31, § 12 
Tj änsteskrivelse 2011-12-27 
Tjänsteskrivelse 2011-12-27 
Arbetsutskottets beslut 2012-02-21, § 30. 

Utskottet överlänmar ärendet till styrelsen utan eget beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att återkOlmna till ärendet i samband med styrelsens 
kOlmnande sammanträde 2012-04-10. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTIRKNING Nr2012.73S 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 12 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-01-31 

SN 2012/6 

Överenskommelse för år 2012 om mottagande av flyktingar och andra 
skyddsbehövande 

Sammanfattning 
Håbo kommuns nuvarande överenskommelse med Migrationsverket om mottag-
~de av flyktingar och andra skyddsbehövande tecknades 2009-11-26. ~> 
Overenskommelsen fastslår ett åtagande för Håbo kommun att årligen ta emot 
20 utlänningar varav samtliga anvisas plats genom Migrationsverkets försorg. 

Sedan första juli år 2010 har Länsstyrelsen övertagit ansvaret att teckna överens
komlnelser med kommuner om mottagning av nyanlända. Länsstyrelsen har på 
olika sätt både år 2010 och år 2011 påtalat behovet av fler anvisningsbara platser i 
Uppsala läns kommuner. Håbo kommun har ombetts teckna ny överenskommelse 
med Länsstyrelsen som huvudman. 

Förvaltningen anser att Håbo kommun har till vissa delar goda fomtsättningar för 
ett kvalitetssäkrat mottagande. Flyktingsamordnare och socialsekreterare är väl 
insatta i arbetsuppgifterna kring mottagandet, SFI klarar av att erbjllda 15 under
visningstimmar per vecka (lagstadgat krav) och har bland annat resurser inom 
alfabetisering. Skolan har god vana att ta emot nyanlända elever i förberedeiseklass 
och samarbetet fungerar väl mellan SFI, flyktingmottagning och övrig skola. Även 
den lokala arbetsförmedlingen har efter etableringsreformen snabbt utvecklat sin 
samverkan med kommunen och arbetar aktivt med att fylla etableringsperioden för 
den enskilde med riktade etableringsinsatser. I och med den nya nätverksgruppen 
för flyktingmottagande som bildades under år 2010 och leds av 
flyktingsamordnaren fInns också framöver ett viktigt forum för nya initiativ i det 
fortsatta integrationsarbetet med våra nyanlända i kommlmen. 

Kvar fInns dock frågan om bostäder, vilken inte räknas in i Länsstyrelsens före
slagna kommuntal, men vilket förvaltningen ser, spelar en stor roll i,de faktiska 
möjligheterna att ta emot nyanlända till kommunen. Utifrån lagen (200:13 83) om 
kommunernas bostadsförsöJjningsansvar ser förvaltningen ett behov av att 
kommunfullmäktiges kommande riktlinjer för bostadsförsörjning även innehåller 
en planering om nybyggnation där mottagandet av nyanlända är medtaget i 
beräkningarna. 

Så länge bostadstillgången ser ut som idag bedömer förvaltningen sammanfatt
ningsvis att mottagandet är svårt att utöka nämnvärt. Arbetet kommer att fortsätta 
med att kvalitetssäkra det befmtliga mottagandet, men socialnämnden föreslås 
besluta att i ny överenskommelse med Länsstyrelsen enbart ange antalet anvis- ., 
ningsbara platser till 22 och maximalt, inklusive de med egen bosättning, ti1l25. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.359 
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HÅBO 
KOMMUN 

S.ocialnämnden 

SN § 12 

- - - - - --------=- --------------~--

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

2012-01-31 

SN 2012/6 

Ett sådant avtal innebär att HåbD kDmmun uppfyller rekDmmenderad andel anvis
ningsbara platser i det lägsta kDmmuntalet (66 % av 33 = 22). Erfarenheterna visar 
att enbart ett fåtal etablerar sig själva i kDmmunen, varför tDtalsiffran inte föreslås 
vara 33 utan 25.En sådan överenskDmmelse innebär en mycket liten ökning jämfört 
med de senaste åren, vilket således berDr på bDstadssituatiDnen. 

SDcialförvaltningen anser att ett mDttagande av nyanlända tillför kDmmunen en 
pDsitiv mångkultur .och är en naturlig följd av den natiDnella flyktingpDlitiken. 
Storleken på mDttagandet behöver dDck bestämmas utifrån IDkala förutsättningar 
för den enskilde att få en tillfredsställande etablering på arbetsmarknaden .och 
inkludering i samhällslivet. 

Beslutsunderlag 
Förslag till överenskDmmelse, utkast 
Beräkning länstal till kDmmuntal, daterad 2011-08-25 
Alternativa kDmmunal, ffi' SN 2011.3224 

Beslut 

1. S Dcia1nämnden beslutar att teckna ny överenskDmmelse med Länsstyrelsen i 
Uppsala län Dm mDttagande av flyktingar .och andra skyddsbehövande. 

2. SDcialnämnden beslutar att i ny överenskommelse åta sig att årligen, från .och 
med år 2012, ta emot 25 nyanlända varav högst 22 kan anvisas genDm Arbets
fcirmedlingens eller Migrationsverkets försorg. 

3. Socialnämnden beslutar att begära företräde inför kommunstyrelsen för att 
informera om den problematik som bostadsbristen i kommunen ger upphov tilL 

Beslut expedieras till: 
Länsstyrelsen i Uppsala län, Samhällsbyggnadsenheten 
Kommunfulbnäktige, för kätmedom 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr2012.359 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2011-12-27 
Vår beteckning 

SN nr 2011.3331 

Socialförvaltningen 
Myndighetsenheten 
Catrin Josephson, enhetschef 
0171-52781 
catrin.josephson@habo.se 

Förslag till ny överenskommelse om mottagande av flyktingar och 
andra skyddsbehövande 

Förslag till beslut 

l. Socialnämnden beslutar att teclma ny överenskommelse med Länsstyrelsen i 
Uppsala län. 

2.. Socialnämnden beslutar att i ny överenskommelse åta sig att årligen, från och 
med 2012, ta emot 25 nyanlända varav högst 22 kan anvisas genom 
Arbetsförmedlingens eller Migrationsverkets försorg. 

Ärendebeskrivning 
Håbo kommuns nuvarande överenskommelse om mottagande av flyktingar och 
andra skyddsbehövande tecknades mellan kommunen och Migrationsverket 2009-
11-26. Den fastslår ett åtagande från kommunen att årligen, från och med 2009, ta 
emot "20 utlänningar varav samtliga anvisas plats genom Migrationsverkets 
försorg." 

I samband med etableringsreformen som genomfördes 20 l O har ansvars
fördelningen förändrats mellan kommun och arbetsförmedling, samt mellan 
Länsstyrelserna och Migrationsverket. Sedan första juli 20 l O har Länsstyrelsen 
övertagit ansvaret att teckna överenskommelser med kommuner om mottagning av 
nyanlända. Länsstyrelsen har på olika sätt både 20 l O och 20 Il påtalat behovet av 
fler anvisningsbara platser i Uppsala läns kommuner. Håbo kommun har ombetts 
teckna ny överenskommelse med Länsstyrelsen som huvudrnsn samt, i samband 
med detta och helst innan årsskiftet 201112012, ge ett besked kring storleken på 
kommunens framtida mottagande. Länsstyrelsen är informerad om att frågan i 
januari 2012 ska tas upp i Socialnämnden, som enligt reglementet är beslutande 
instans för det kommunala flyktingmottagandet. 

Kommuntal 
I enlighet med Förordning (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa 
nyanlända invandrare ska arbetsförmedlingen, efter samråd med länsstyrelserna och 
Migrationsverket, fastställa en fördelning av mottagningsbehovet i vruje län - så 
kallade "länstal". Både vid fastställande av' länstalen och i länsstyrelsernas och 
kommunernas överenskommelser om mottagande - så kallade "kommuntal" är det 
enligt förordningen förutsättningruua till förvärvsarbete som ska vru'a främsta 
utgångspunkten. 

Länstalet för Uppsala län beräknas för 2012 till 560 individer per år. Två olika 
kommuntal finns framräknade för rekonnnenderad storlek på mottagandet i länets 
kommuner. Den ena beräkningen baseras enb81i på folkmängden medan den andm 
beräkningen i hög utsträckning även väger in arbetslösheten i kommunen. För Håbo 

~V. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(4) 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2011-12-27 
Vår beteckning 

SN nr 2011.3331 

innebär den första beräkningen ett konnnuntal på 33 personer, medan den andra 
innebär ett kommuntal på 79 personer. Beräkningarna bifogas detta dokument. 

En genomlysning av de senaste årens mottagande visar att Håbo konnnun 
förhållandevis väl nått upp till sin överenskonnnelse med 20 mottagna individer per 
år. Under åren 2009 och 2010 togs totalt 37 personer emot och 2011 totalt 20 
personer. Samtliga har dock inte, som överenskonnnelsen fastslår "anvisats plats 
genom Migrationsverkets försorg" utan totalt fem personer har under dessa år 
själva bosatt sig i konnnunen, antingen utifrån anknytning eller så kallade "eget 
boendeIEBO". Även om dessa individer inte medräknas har Håbo konnnun tagit 
emot 85 % av överenskonnnet antal, vilket är den högsta kvoten i Uppsala län. 

I de överenskonnnelser som nu tecknas mellan Länsstyrelser och konnnuner 
rekommenderas att 66 % av det totala antalet i överenskonnnelsen är direkt 
anvisningsbara platser. Om Håbo konnnun fortsatt har ambitionen att ta mot 20 
individer genom anvisningar från Arbetsförmedlingen och Migrationsverket kan 
alltså det totala antalet i överenskommelsen utökas till 30. Eftersom Håbo inte visat 
sig vara en kommun där många nyanlända skulle bosätta sig på egen hand, skulle 
en sådan överenskonnnelse i realiteten sannolikt inte innebära att mottagande om 
3 O personer p er år. 

Utmaningar 
Den största utmaningen för mottagandet i Håbo kommun är bristen på bostäder. Ett 
nyligen antaget ägardirektiv i Håbo hus AB möjliggör för kommunen att framöver i 
vissa särskilda fall erhålla lägenheter från bostadsföretaget. Detta kan dock utifrån 
den allmänna bostadsbristen sannolikt inte innebära mer än ett fåtal lägenheter till 
förmån för flyktingmottagandet. Hur socialförvalhlingens flyktil1gmottagning för 
övrigt ska lösa bostadstillgången för de nyanlända fillIlS idag inga svar på. 

För att ytterligare komplicera bostadsfrågan består, enligt Migrationsverkets egna 
siffror, ungefär 72 % av de nyanlända av el1samhushåll. Flyktingmottagningen i 
Håbo har utifrån bostadssituationen särskilt önskat att få ta emot familjer, vilka 
alltså är sällsynta. Flyktingmottagningen har därför också under de senaste åren 
tackat ja till totalt tre anvisningar av familjer som är så kallade "kvotflyktingar" 
som UNHCR gett flyktingstatus och som kommer till Sverige från något av FN:s 
flyktingläger. Dessa personer står oftast längre ifrån arbetsmarknaden än den 
genomsnittlige nyanlände och kommer därför sannolikt under en längre period vara 
beroende av försörjningsstöd från socialtjänsten när rätten till försäkringskassans 
tvååriga etableringsersättning löpt ut. 

Som en följd av att flyktingmottagningen främst tar emot familjer umebär 
mottagandet också en utmaning för redan fullbelagda förskolor och grundskolans 
förberedelseklasser. De nyanlända som tagits emot av Håbo kommun de senaste tre 
åren har kommit från totalt tio olika länder och minst sex olika språkgrupper, vilket 
irllleburit en rikare mångfald i kommunen, men också en uhnaning i mottagandet. 
Som exempel kan nänmas att skolan, på grund av ekonomiska resurser, kräver att 
minst fem barn tillhör sanuna språkgrupp innan hemspråksundervisning kan 

erbjudas. S { , 
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TJÄNSTESKRIVELSE 3(4) HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2011-12-27 
Vår beteckning 

SN nr 2011.3331 

Etableringsresultat 
Migrationsverkets nationella statistik visar att det i genomsnitt tar sju år innan en 
nyanländ person blir helt självförsörjande. Även i Håbo har den nyanlände ofta en 
lång väg ut på arbetsmarknaden. Trots den i övrigt låga arbetslösheten i Håbo 
kommun visar förvaltningens utredning att 74 % av de individer som togs emot i 
Håbo kommun åren 2006-2008 fortfarande uppbär någon form av försörjningsstöd 
från socialtjänsten. 

Den nationella etableringsreformen syftar till att göra vägen ut i egen försörjning 
snabbare för den enskilde, men det kommer att behövas samarbete mellan kommun 
och arbetsförmedling för att få detta till stånd. En lokal överenskommelse som slår 
fast de olika ansvarsområdena kommer inom kort att undertecknas av kommun och 
arbetsförmedling. Flyktingmottagningen har dock också fått i uppdrag från 
kommunstyrelsen att återkomma med konununala riktlinjer som innehåller en 
kostnads- och ansvarsfördelning inom kommunen för mottagandet. Arbetet med 
dessa riktlinjer har inte slutförts, men när de läggs fram kommer de med 
nödvändighet att behöva innehålla en ambition att underlätta arbetsförmedlingens 
etablerings arbete genom till exempel snabbt erbjudande om bamomsorgsplats eller 
flexibelt upplägg av SFI- undervisning och samhällsorientering, Såväl den enskilde 
nyanlände som Håbo kommun har ju behov av att etableringen på arbetsmarknaden 
framöver går snabbare än vad den hittills har gjort. 

Förvaltningens bedömning 
Ett mottagande av nyanlända tillför konununen en positiv mångkultur och är en 
naturlig följd av den nationella flyktingpolitiken. Storleken på mottagandet behöver 
dock bestännnas utifrån lokala förutsättningar för den enskilde att få en 
tillfredsställande etablering på arbetsmarknaden och inkludering i samhällslivet. 

Håbo kommun har till vissa delar goda fdmtsättningar för ett kvalitetsäkrat 
mottagande. Flyktingsamordnare och social sekreterare är väl insatta i 
arbetsuppgiftema kring mottagandet, SFl klarar av att erbjuda 15 
undervisningstinunar per vecka (lagstadgat krav) och har bland annat resurser inom 
alfabetisering. Skolan har god vana att ta emot nyanlända elever iförberedelseklass 
och samarbetet fungerar väl mellan SFI, flyktingmottagning och övrig skola. Även 
den lokala arbetsfdrmedlingen har efter etableringsreformen snabbt utvecklat sin 
samverkan med kommunen och arbetar aktivt med att fYlla etableringsperioden för 
den enskilde med riktade etableringsinsatser. l och med den nya nätverksgruppen 
för flyktingmottagande som bildades under 2010 och leds av flyktingsamordnaren 
finas också framöver ett viktigt fomm för nya initiativ i det fortsatta 
integrationsarbetet med våra nyanlända i kommunen. När även de egna riktlinjema 
finns utarbetade och fastslagna framöver kommer arbetsgången vara än mer 
välorganiserad. 

Kvar finns dock frågan om bostäder, vilken inte räknas in i Länsstyrelsens 
föreslagna kommnntal, men vilket förvaltningen ser spelar en stor roll i de faktiska 
möjligheterna att ta emot nyanlända till kommnnen. Utifi'ån lagen (200:1383) om 
kommunernas bostadsförsörjningsansvar ser förvaltningen ett behov av att 
kommnnfullmäktiges kommande riktlinj er för bostadsförsörjning även innehåller 

3Z 
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TJÄNSTESKRiVELSE 4(4) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2011-12-27 

Vår beteckning 
SN nr 2011.3331 

en planering om nybyggnation där mottagandet av nyanlända är medtaget 1 

beräkningarna. 

Så länge bostadstillgången ser ut som idag bedömer förvaltningen 
sammanfattl1ingsvis att mottagandet är svårt att utöka nämnvärt. Arbetet med att 
kvalitets säkra det befintliga mottagandet kommer att fortsätta, men Socialnämnden 
föreslås besluta att i ny överenskommelse med Länsstyrelsen enbart ange antalet 
anvisnings bara platser till 22 och maximalt, inklusive de med egen bosättning, till 
25. Ett sådant avtal il1llebär att Håbo kommun uppfyller rekommenderad andel 
anvisningsbara platser i det lägsta kommuntalet. (66 % av 33 = 22) Erfarenheterna 
visar att enbart ett fåtal etablerar sig sj älva i kommunen, varför totalsiffran inte 
föreslås vara 33, utan 25. En sådant överenskommelse innebär en mycket liten 
ökning j ämfört med de senaste årel1, vilket således beror på bostadssituationen. 

Se bifogat förslag på överenskommelse. 

Beslutsunderlag 
Kommuntal 
Överenskommelse (arbetsmaterial) 

Beslut expedieras till: 
Länsstyrelsen i Uppsala län, Samhällsbyggnadsenheten 
Kommunfullmäktige, för käl1lledom 
Socialförvaltningens mYl1dighetsenhet 

Thomas BrandeIl 
socialchef 

Catrin Josephson 
enhetschef 
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HABOKOMMUN 
SOCIALFÖRVALTNINGEN 

Ank. 

Onr 

Länstall till kommuntaJ. Proportionell fOrdelning efter folkmängd 

Kommun Invånarantal Länstal 2012 Antal platser Antal 
2011-06-30 5602 iÖK3 anvisnings-

bara platser 
Enköping 39914 66 
Heby 13 398 22 36 ? 
Håbo 19658 33 
Knivsta 14850 25 
Tierp 20121 33 
Uppsala 198 109 329 
Älvkarleby 9076 15 30 20 
Östhammar 21420 36 50 30 
Summa 336546 559 367 

Andelen anvisningsbara platser bör vara 66 % av det totala antalet. Anvisning görs av 
Arbetsf6=edlingen av personer som bott i anläggningsboende under asyltiden och som 
begärt hjälp med bostadsanskaffuing. Arbetsförmedlingen ska även anvisa bostad till den som 
haft eget boende under asyltiden och inom sex månader efter att uppehållstillstånd givits 
begär hjälp med bostadsaIlBkaffning. Migrationsverket bosätter kvotflyktingarna. 

Ca 40 % av antalet nyanlända flyktingar är under 18 år. Fram t.o.m. juni 2011 var 72 % av de 
nyanlända ensamhushålL Uppskattningsvis skulle det innebära ett behov av ca 230 mindre 
lägen heter och 50 större. 

I Se Prop. 2009/10:60, kap. 12 Nyanländas bosättning 
2 1,66 nyanlända flyktingar per tusen invånare. Länsstalet är ännu preliminärt. 
3 Ny överensko=else efter etableringsrefonnen 2010-12-01. 



Alternativa kommuntal 

Antal elatser att fördela 

- -,. ____ r. __ • ___ _ 

HABOKOMMUN 
SOC1ALFÖRVi\LTNINGEt-I 

An., 2011 ~ 12~ 2 3 

Dnr 2DI2.k l\. 3UY 
I 

j··:<.::;::;W:'i!)":·'s60'1 224 Platser fördelade enligt arbetslöshet 
336 Platser fördelade enligt befolkning 

Uppsala 
Enköping 
Heby 
Håbo 
Knivsta 
Tierp 
Uppsala 
Älvkarleby 
Östhammar 

Önskad 
viktning 
Arbetslöshet 
Befolkning 

Arbetslösa 
10% 
10% 

4% 
7% 

12% 
9% 

11% 
8% 

.:i;'f;~t;~ljL4Q % 
.. ;~ :;::;.~·l~~:.;:~nJ3.o % 

100% 

2,9% 
3,4% 
8,7% 
6,4% 
0,8% 
3,7% 
2,0% 
5,1% 

33,0% 

Platser 
Platser Befolkning Platser totalt 

20 39759 40 59 
23 13382 13 36 
59 19629 20 79 
44 14724 15 58 

5 20125 20 25 
25 197787 198 223 
14 9103 9 23 
34 21373 21 56 

224 335882 336 560 

---------------- -
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HÅBO 
KOMMUN 

Överenskommelse om mottagande av flyktingar och 
andra skyddsbehövande 

DelUla överenskommelse bygger på vad riksdagen och regeringen förordnat! om 
mottagning av vissa nyanlända invandrare, och är tecknad mellan 

Håbokommun 

74680 BALSTA 
Kontaktperson: Thomas BrandelI 
telefon: 9171-52579 

Parternas åtaganden 

Staten genom 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
751 86 UPPSALA 
Kontaktperson: Anders Forslnnd 
telefon: 018-19 52 31 

1. Båbo komm1lll åtar sig att årligen ta emot 25 nyanlända varav 

omkring 3 beräknas bosätta sig på egen hand, och 
högst 22 anvisas plats genom Arbetsförmedlingens eller Migrationsverkets 
försorg 

2. Staten genom Migrationsverket betalar 1lllder den period som överenskommel
sen gäller årligen till kOlUill1lllen ut glundersättning enligt 9 § förordningen 
(2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. 

Datum .............................. . 
Båbo komm1lll 

Xxxxxx 
Xxxxxx 

Datum .................................. . 
Länsstyrelsen i Uppsala län 

Christer Segerström 
T. f. länsråd 

l Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare samt förordningen 
(2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare, förordningen (20 I 0:408) om mottagande 
för bosättning av vissa nyanlända invandrare, förordningen (2010:409) om etableringssamtal och 
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och förordningen (2010: 1122) om statlig ersätt
ning för insatser för vissa utlänningar. 

/5 



HÅBO 
KOMMUN 

Om förberedelser 
3. Länsstyrelsen ska i samverkan med ArbetsfOrmedlingen och Migrationsverket 
återkommande under året hålla kommunen underrättad om förändringar i det för
väntade behovet av platser. 

4. Kommunen ska under den överenskomna perioden planera och ha beredskap 
för mottagande enligt punkt 1, samt utifrån vad som övrigt är känt. 

5. Kommunen ska kontinuerligt tillhandahålla aktuell infonnation om kommunens 
förutsättningar för mottagande, samt annan information som ur en nyanländs per
spektiv behövs för att kunna fatta beslut om bosättning i kommunen. 

Om mottagande 
6. Migrationsverket och Arbetsförmedlingen ska sarnråda med kommunen om 
mottagande och tidpunkt samt läuma nödvändig information om den nyanlände. 

7. Kommunen ska vara beredd att ta emot nyanlända med särskilda behov, med 
ringa eller ingen prestationsfönnåga. 

8. Kommunen får inte exkludera personer eller grupper på osaklig grund, enligt 
vad som fInns fdreskrivet i diskrimineringslagen 1 kap. § § 1 och 4 samt 2 kap. § 
17. 

9. Partema äger rätt att uppta förhandlingar om förutsättningarna för mottagningen 
ändras väsentligt. 

Om tider mm 
10. Denna överenskomnle1se gäller fr.o.m. 2012-01-01 och tills vidare. Uppsäg
ning kan ske av någondera parten per den 31 december. Uppsägning ska ske 
skriftligt senast tre månader innan aktuellt årsskifte. 

Denna överenskommelse ersätter den tidigare överenskommelsen mellan Migra
tionsverket och Håbo kommun med diarienummer NRK 22-2009-35940. 

11. Överenskonnne1sen är upprättad i två exemplar varav partema tagit var sitt. 

12. Länsstyrelsen ansvarar fdr att kopia av denna överenskommelse skickas till 
Arbetsfånnedlingen resp. Migrationsverket. 

Definitioner 
13. Nyanländ 
Med nyanländ avses i överenskommelsen en person som omfattas av lagen 
(2010: 197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandral"e, dock utan be
gränsning till viss ålder (1§ bosättningsförordningen, 2010:408). 
I överenskommelsen görs en uppdelning, dels i nyanländ som enligt ovan anvisas 
kommunplats genom Arbetsfdrmedlingens eller Migrationsverkets fdrsorg, dels i 
nyanländ som bosätter sig på egen hand. 3. r 
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HÅBO 
KOMMUN 

Med nyanländ avses inte person som efter avslag på sin asylansökan har sökt och 
fått uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl, eller som fått uppehållstillstånd på 
andra grunder än vad som anges i etableringslagen (2010:197). 

14. Bosättning på egen hand 
Med bosättning på egen hand avses: 
- Nyanländ som efter uppehållstillstånd ordnar sitt boende på egen hand, eller 

våljer att bo kvar i den kommun där denne har varit bosatt under asyltiden. 
- Anknytning, enligt 2 § etableringslagen (2010:197), som bosätter sig hos den 

först anlände. 
- Ensamkommande barn, som anvisades plats i en kommun redan under asylti

den enligt särskild överenskommelse, och som sedan fått uppehållstillstånd. 

Om myndighetsuppgifter och ersättningar 
15. Vissa statliga myndigheters uppgifter rörande nyanländas bosättning 

enligt bosättningsfdrordningen (2010:408) 
Länsstyrelsen ska träffa överenskommelser med kommuner inom länet om mot
tagande för bosättning av nyanlända (kommuntal). Länsstyrelsen ska också hålla 
Arbetsförmedlingen och Migrationsverket underrättade om kommuntalen. 

Arbetsförmedlingen fattar, efter samråd med länsstyrelserna och Migrationsver
ket, beslut om fördelning av mottagningsbehovet i varje län (länstal). 
Arbetsförmedlingen ska också vid behov anvisa kommunplats åt hushåll med en 
eller flera nyanlända personer som har rätt eller kan ha rätt till en etableringsplan 
enligt etableringslagen (2010:197). Vid anvisning ska Arbetsförmedlingen utgå 
ifrån vad som framkommit vid etableringssamtalen, och förutsäfulingarna för ar
bete inom pendlingsavstånd. Anmälan om behov av kommunplats kan göras av 
den nyanlände senast inom sex månader efter uppehållstillstånd. 

Migrationsverket ska beräkna hur många nyanlända som har behov av bosättrllng 
(mottagningsbehov). Migrationsverket ska också anvisa kOlrmlunplats för kvot
flyktingar samt, vid behov, för nyanlända som inte ska anvisas kommunplats av 
Arbetsförmedlingen. 

16. Statliga ersättningar till kommuner enligt ersättningsfårordningen 
(2010:1122) 
En kommun som har tagit emot nyanlända har bland armat rätt till 
- schablonersättning, 
- ersäfuling för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd, samt 
- ersäfuung för ekonomiskt bistånd, stöd och service samt hälso- och sjukvård 

En kommun som har träffat en överenskommelse om mottagande för bosättning 
av nyanlända har dessutom rätt till en årlig grundersättrUng. 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § iDO 

Datum 

2009-11-09 

KS 2007/95 

Beslut om flyktingmottagande under perioden 2009 - 2D10 

Kommunen har sedan år 2006, genom avtal med dåvarande Integrationsver
ket, tagit emot ett antal flyktingar. 

Inför ett fortsatt mottagrulde fick kommunkansliet följande uppdrag enligt 
beslut i kommunstyrelsen 2008-04-14, § 57: 

1. Styrelsen beslutar att uppdra till kOl11munkrulsliet att utreda de ekono
miska konsekvenserna fcir komlllunen av ett fortsatt flyktingmottagande 
och då särskilt för berörda verksruuheter inom socialtjänsten och skol
verksamheten. Utredrllilgen ska fcireligga innan nytt avtal om flykting
mottagande ingås. 

2. Styrelsen ställer sig positiv till ett fortsatt flyktingrnottagande. 

I sanlband med kODJlllunst)'Telsens återupptagna behandling av ärendet, 
2009-04-20, § 51, förelåg utredningen. Styrelsen beslöt då att uppdra till 
kommunkansliet att redovisa fcirslag till avtal med Migrationsverket om 
flyktingmottagrulde och med en avtalstid på cirka fyra år. 

Föreligger fcirslag till av1almed Migrationsverket som bl.a. lmlebär att 
kOlIIDlilllen förbinder sig att illlder avtals tiden, 2009 - 2010, ta emot ca20 
persbner per år. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2008-04-14, § 57 

- Utredrlllg avseende fortsatt flyktingmottagande under perioden 2008-
2009, daterad 2009-04-20 
Arbetsutskottets protokollsutch-ag 2009-04-17, § 60. 
Konllllilllstyrelsens beslut 2009-04-20, § 51. 
Förslag till avtal med Migrationsverket, Länsstyrelsen i Uppsala län 
samt Räbo kommun. 
Tjänsteskrivelse 2009-1 Q-OS. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2009-10-12, § 135_ 
KOllllllunstyrelsens förslag till beslut 2009-10-26, § 149. 

Styrelsen tillstyrker föreliggrulde avtalsförslag. 

KOlllmunfullmäktiges behruld1ing av ärendet: 

Yrkande 
Kru'l-HelJ1ik Nanning (M) , Pyry Nielll (Mr), Fred Rydberg (KD), Christian 
Ghaemi (MJ'), Leif Lindqvist (V) och Berit Skiöld (FP) yrkar bifall till sty
relsens förslag om flyktiglllottagande. 

I/~/ 
V 

UTDRAGSBESTYRKNING JUSTEPJ\RE 0)'1 

I 
~> -, t 'I 

.('1' dl- . 'r-
L- vI 

EXPEDIERAD SIGNATUR Nr 2009.3115 



HÄBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 100 

(forts.) 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2009-11-09 

KS 2007195 

Sven Svanström (Båp), yrkar avslag till styrelsens förslag och at! ko=u
nen i stället avtalar med :Migrationsvel'ket om att ta emot tre ensarnkom
maode bam per ål: under en fyraårsperiod. 

Christian Ghaemi (MP) redovisar följande til1äggsyrkaode: 
"Konununfullmäktige föreslås besluta at! anta "Hå bo Intemationella Kvin
nofdrenmg" där både svenska och invandrarkvinnor deltar, som remissin
stans i integrationsfi:ågor, fadderskap, utanförskap m.m." 

Propositionsordning 
Ordföranden noterar att två förslag till beslut föreligger och föreslår att des
sa ska prövas mot varandra. Därefter ska Ghaemis (MP) tilläggsyrkande 
prövas. Fullmäktige godkänner ordningen. 

Efter propositionsförfarande konstaterar ordföranden att fullmäktige beslutar 
enligt styrelsens fdrslag till beslut. Ordföranden konstaterar at! det av Gha
emi (MP) framställda tilläggsyrkandet bör överlä=as till socialnämnden 
för ställningstagande. Fullmäktige illstämmer i och bifaller dels ordföran
dens förslag samt Ghaemis justerade yrkande. 

Emot beslutet, gällande flyk1igmottagande reserverar sig Sjunne Green 
(Båp) till fdrmån för Svanströms (Båp) yrkande. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att teckna avtal för perioden 2009 - 2010 med Mi
grationsverket om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande, 
enligt föreliggande förslag. KOl1lll1unen förbinder sig därmed att ta emot 
ca 20 personer per år under perioden. 

2. Fullmäktige beslutar att till socialnämnden överlfumla följande förslag 
för ställningstagande: "At! Håbo Intemationella KvimlOförening dfu' både 
svenska och invandrarkvinnor deltar, ska vam remissinstans i integra
tionsfrågor, fadderskap, utanfdrskap nUll." 

Beslutsexpediering 
Socialnänmden 
KOl1lll1uudirektör 

UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2009.:3115 



1 (1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-03-14 

Vår beteckning 
KS2012/33 nr2012.832 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-52502 
hans.nordstedt@habo . .l'" 

Förslag om att färdtjänstberättigads medresenär får medfölja, 
färdtjänstberättigad, utan kostnad 

Sammanfattning 
Socialnämnden föreslår i samband med genomförd översyn av riktlinjema 
för färdtjänst och riksfårdtjänst, att fårdtjänstberättigads medresenär får 
medfölj a, utan avgift. Enligt gällande ordning får medresenär betala SaIlllna 
avgift som den färd1j änstberättigade, nämligen 25 % av taxameterbeloppet. 

Beslutsunderlag 
- Socialnänmdens beslut 2012-02-28, § 21. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullnläktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att en fårdtjänstberättigad person får ta med en (l) 
medresenär på resan utan kostnad för denoe, att börja gälla från och med 
2012-06-01. 

ifl 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

, SN § 21 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2012-02-28 

SN 2012/11 

Uppdaterade riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst, förändrad 
avgift gällande medresenär 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade 2011-11-01 att öka området för kommunens fard
tjänst från två (2) mil till sex (6) mil utanför kommungränsen. Samtidigt 
beslutades att ändra avgiften för fardtjänst så att resor utanför kommunen, 
men inom den givna sexmilsradien, inte ska överstiga avgifter som gäller för 
motsvarande resor enligt lag om riksfardtjänst. I de nya uppdaterade 
riktlinjema är förändring gjord endast på det som berörs av, dels den 
geografiska förändringen och dels förändringen i avgiften gällande 
medresenär. I övrigt är riktlinjerna oförändrade. 

Tidigare riktlinjer 
Medresenär betalar samma avgift som denfärdtjänstberättigade och ska resa 
samma sträcka som denfärdtjänstberättigade. 

Uppdaterade riktlinjer 
Medresenär får följa med utan någon kostnadför denne, men eventuellt 
ytterligare medresenärer betalar samma avgift som denfärdtjänstberättigade. 

Beslutsunderlag 
lliktlinjer, daterad 2012-02-06, nr SN 2012.371. 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-02-08, nr SN 2012.401. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna uppdaterade riktlinjer för Hi.rdtjänst 
och riksfardtjänst, att börja gälla från och med 2012-03-01., med undantag 
för den delen som gäller avgift för medresenär. 

2. Socialnämnden beslutar att godkänna uppdaterade riktlinjer för fardijänst 
och riksfardtjänst i den delen som gäller avgift för medresenär, att gälla 
från och med 2012-06-01, under förutsättning att kommunfullmäktige 
beslutar enligt socialnämndens förslag till beslut i beslutspunkt tre (3). 

3. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta, att en 
fardtjänstberättigad person får ta med en (1) medresenär på resan, utan 
kostnad för denne, att bÖlja gälla från och med 2012-06-01. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Enl1etschef, myndighetsenl1eten 
Kommunala Pensionärsrådet 
Kommunala Handikapprådet 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.5B2 

/b 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-02-08 
Vår beteckning 

SN nr 2012.401 

Socialförvaltningen 
Myndighetsenheten 
Catrin Josephson, enhetschef 
0171-52781 
catrin.josephson@habo.se 

Förslag till nya riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens uppdaterade riktlinjer för 
fardtjänst och riksfardtjänst, att gälla från och med 2012-03-01 och tills vidare. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden beslutade 2011-11-01 att öka området f6r kommunens fardtjänst 
från två (2) mil till sex (6) mil utanför ko=ungränsen. Samtidigt beslutades att 
ändra avgiften för fardij änst så att resor utanför ko=unen, men inom den givna 
sexrnilsradien, inte ska överstiga avgifter som gäller för motsvarande resor enligt 
lag om riksfardtj änst. Socialnämnden beslutade också att förvaltningen senast till 
socialnämnden i februari år 2012 skulle redovisa uppdaterade riktlinjer för 
fardtjänst och riksfardtjänst, att gälla från och med 2012-03-01 och tills vidare. 

Förvaltningen har uppdaterat tidigare riktlinjer utifrån socialnämndens beslut om 
förändrat regelverk. Inga övriga förändringar är gjorda i riktlinjema än det som 
berörs . av den geografiska förändringen och förändringen av avgiften. 
Förvaltningens handläggare är redo att börja använda de nya riktlinjel11El från och 
med första mars 2012. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens beslut 2011-11-01, SN § 117 

- lliktlinjer för fardtjänst och riksfardijänst 

Beslut expedieras till: 
Socialförvaltuingen 
Ko=unfullmäktige 
Kommunala Pensionärsrådet 
Kommunala Handikapprådet 

Thomas Brandell 
Socialchef 

.r 

~ .................. -_ .... "' ... "' .. ." .. = ... -.~ 
Catrin Josephson 
enhetschef 

Ib 



1 (2) 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-02-01 
Vår beteckning 

KS2008127 nr 2012.258 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Clas Jansson, Utvecklingsstrateg 
0171-52516 
clas.jansson@habo.se 

Kommunstyrelsens plan för valfrihet och konkurrens åren 2012-
2015 

Kommunfullmäktige beslöt 2008-04-28, §40, att varje nämnd ska ha en 
treårig plan över vilka verksamheter som ska prövas i konkurrens och hur 
valfriheten i egemegiverksaJ.llheten ska utvecklas. Inriktningen ska vara att 
all verksaJ.nhet som katl effektiviseras genom konkurrens ska omfattas, med 
undantag av myndighetsutövning, strategiska funktioner och vad som enligt 
lag eller fOrordning måste utfOras av kommunen. 

I kommunstyrelsens plan för valfrihet och konkurrens 2009-2012 har 
funktionerna för personal, utredningar, upphatldling samt kommunstyrelsens 
stab ansetts vara av strategisk aJ.t och dänned ej lämpade för att lägga ut på 
entreprenad. Lönefunktionen har undatltagits med hänsyn till att 
verksaJ.nheten bedrivs i form av gemensaJ.ll nämnd med Trosa kommun. 

Enligt plaJ.len skulle beslut om konkurrensutsättning av IT, vaktmästeri och 
växel ske under 2009. Kommunstyrelsen beslöt 2010-10-18 att inte 
genomföra upphaJ.ldling av telefonväxel, vaktmästeri och cafeverksamhet. 
Beslutet motiverades bland annat med pågående arbete med inrättatldet av 
ett medborgarkontor. 

Från den tidigare p1atlen kvarstår att avgöra om IT-verksamheten ska 
upphaJ.ldlas. Några nya verksaJ.nheter där upphatldling bör prövas har inte 
identifierats. 

IT -verksaJ.l1heten är i ett skede där det sker stora förändringaJ.· i infrastruktur 
och verksaJ.nhetssystem. Att i nuläget konkurrensutsätta IT-verksalnheten 
kan iImebära att pågående aJ.·bete fördröj s. 

Med hänsyn till detta föreslås att konkurrensutsättniIlg av kommunens IT
verksaJ.nhet får aJ.lstå under p1atleringsperioden. 

Kommunstyrelsen föreslås mot demla bakgrund att inte genomföra någon 
konkurrensutsättning under perioden under 2012 till 2015. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens platl för valfrihet och konkmrens 2009-2012 
Beslut om utmaJ.Ii.ng gällaJ.lde cafeverksaJ.nhet, telefonväxel och 
vaktmästeri KS 2010-10-18 § 142 

r 



HÅBO 
KOMMUN 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Datum 
2012-02-01 

l. Kommunstyrelsen planerar inte att genomföra någon 
konkunensutsättning av verksamheten 2012-2015. 

Beslutsexpediering 
BÖlja skriv här ... 

if-
2(2) 

Vår beteckning 

KS2008/27 nr 2012.268 



~HÅBO 
., KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2010-10-18 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 142 KS 2009/74 

Beslut om utmaning gällande cafeverksamhet, telefonväxel och 
vaktmästeri, samtliga verksamheter i kommun huset 

Av skrivelse från Svensk KommunTjänst AB framgår att företaget utmanar 
Caf6 i Bildningscentrum Jan Fridegård, Caf6 Kommunhuset, vaktmästeri
funktion och telefonväxel i Håbo kommun. Företaget vill överta hela vakt
mästerifunktionen inklusive Caf6 Håbo, som idag sköts av personal från 
Serviceeuheten inom Personalavdelningen. 

Detta svar behandlar endast verksaruheterna som tillhör Kommunstyrelsens 
verksaruhetsområde, dvs. Caf6 Håbo Kommunhuset, vaktmästerifunktion 
och telefonväxel. Utmaningen av caf6 vid Bildningscentrum Jan Fridegård 
bereds av Bildningsförvaltningen. 

En tidigare utmaning avseende kopiering och tryckeri har enligt beslut i 
kommunstyrelsen 2009-11-30 (KS 2009/34) inte gått vidare till upphand
ling. Den delen har inte utretts på nytt. 

Växel och receptionen är föremål för pågående arbete gällande inrättande av 
medborgarkontor enligt beslut av Kommunstyrelsen 2010-02-08 
(KS2009/98). Dessa verksamheter ingår eventuellt i det kommande med
borgarkontoret. 

Caf6 Håbos framtida lokalisering och verksarn11et kommer att påverkas av 
de ombyggnationsplaner och arbete som pågår avseende tillgänglighets
anpassning av kommunhusets entre'plan och imättande av medborgarkontor 
och central för krisledning i kommunen. 

Övriga verksaruheter inom vaktmästerifunktionen är posthantering i kom
munhuset, leverans av post till och från kommunhuset och övriga verksam
heter i kommunen, leverens av mat till skolor och förskolor samt övrig ser
vice. 

Posthantering utanför konununhuset samt leverens av mat omfattar cirka 88 
% aven heltidstj änst dvs. cirka 7 tinlmar per dag. Lönekostnaden för verk
saruheten är cirka 285 tkr inklusive arbetsgivaravgifter. Fordonet, en WW 
Transport Crafter skåp från år 2009, har ett beräknat värde av cirka 223 tkr 
exklusive moms. Omkostnade1na för fordon per år är ca 62 tkr och det in
kluderar drift och avskrivning. OH-kostnaden utgör ca 10 tkr per år. 

Leverens av mat och utkörningen av fårdigsorterad post kan utföras även 
utanför kommuuhuset, exempelvis i en extern leverantörs egna lokaler i 
form av personalutrynunen och garage med mera. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 201 0.2475 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2010-10-18 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 142 KS 2009/74 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2009-06-12 och 2009-08-25 från Svensk KonnnunTjänst AB. 
Tj änsteskrivelse daterad 2010-07 -O 1. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2010-10-04, § 117. 

Utskottet redovisar två förslag till beslut. 

Konnnunstvrelsens behandling av ärendet: 

Yrkanden 
Agneta Häggiund (S) yrkar avslag till Svensk KonnnunTjänst:s framställan i 
sin helhet. 

Carina Lund (M) yrkar bifall till den del av förslaget som gäller matleveran
ser och posthantering, under förutsättning av att fackliga förhandlingar 
genomförs. Vidare bifall till avslag gällande övriga delar av företagets fram
ställan. 

Propositionsordning 
Efter avslutad överläggning konstaterar ordföranden att två förslag till beslut 
föreligger och föreslår att dessa ska prövas mot varan. Efter prövning finner 
ordföranden att styrelsen beslutar avslå företagets framställan i sin helhet. 

Emot beslutet reserverar sig Erik Hickman (M), Carina Lund (M), Nina 
Lagh (M) och Tomas Alm (FP). 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att avslå utmaningen från Svensk KonnnunTjänst AB 
i sin helhet. 

Beslutsexpediering 
Personalchef 
Svensk Konnnun Tjänst 

EXPEDIERAD ~ 7- SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN1NG 

Ir 

Nr 201 0.2475 



!-IABO KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens kansli 
Clas Jansson, 0171-52516 
clas.jansson@habo.se 

Datum 

2008-10-21 

Kommunstyrelsen 

Hidnummer 

KS 2008.2181 

Förslag till plan för valfrihet och konkurrens för åren 2009-2012 avseende kommunstyrelseförvaltningen 

Bakgrund 

1 (1) 
Diarienummer 

KS 2008/27 

FUllmäktige beslöt 2008-04-28, §40, att varje nämnd ska ha en treårig plan över vilka verksamheter som ska prövas i konkurrens och hur valfriheten i 
egenregiverksamheten ska utvecklas. Planen ska revideras årligen och följas upp i samband med delårsbokslut och bokslut. 
Inriktningen ska vara att all verksamhet som kan effektiviseras genom konkurrens ska omfattas, med undantag av myndighetsutövning, strategiska 
funktioner' och vad som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunen. 

Ärendet 
~I nedanstående förslag till plan för kommunstyrelsens arbete med valfrihet och konkurrens har angivits när en förstudie ska vara klar avseende 
.s& eventuell entreprenadupphandling. Vidare kommenteras varför övrig verksamhet inte bör konkurrensutsättas. 

Verksamhet Ja Nej Kanske Tidplan Kommentar 

Löner Nej Gemensam nämnd med Trosa kommun 
Övrig personalfunktion Nej Strate[:lisk funktion 
Utredning, statistik, Nej Strategisk funktion 
kommunikationer 
Ekonomi Nej Strategisk funktion 
IT Ja 2009 Förstudie påqår. ... -
Vaktmästeri Ja 2009 Utredning om samlad vaktmästeriorganisationpågår 
Växel Ja 2009 Ev i samverkan med Håbohus 
Upphandling NeL Strategisk funktion 
Stab Nej Strategisk funktion 

Utöver ovanstående åtgärder har kommunstyrelsen i sin ledningsfunktion att samordna, följa upp och informera om kommunens arbete med valfrihet 
och konkurrens. Detta sker löpande. 

Förslag till beslut 
. 1. Kommunstyrelsen fastställer plan för valfrihet och konkurrens för åren 2009-2011 

---l
~ 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Håkan Bertilsson, 
0171-53842 
hakan.bertilsson@habo.se 

Sommarjobb 2012 

Bakgrund 

Datum 
2012-02-23 

Inför so=aren 2010 sökte 295 ungdomar so=arjobb hos Håbo konunun. 
Av dessa erbjöds 120 ungdomar arbete. Lönekostnaden för dessa ungdomar 
blev 797 191 sek inkl personalomkostnader. 

Sommaren 2011 sökte 293 ungdomar so=mjobb. Av dessa erbjöds 145 
ungdomar arbete. Lönekostnaden för dessa ungdomar blev 921 396 sek ink! 
personalomkostnader. 

Antalet sökande är konstant medan antalet ungdomm· som kunde erbjudas 
sommarjobb 2011 har ökats med 20 %. Inberäknat 
sOlmnarlovsentreprenörema blev ökningen i antal 46 stycken vilket 
motsvarar en ökning på 35 %. 

V mje förvaltning har mlsvarat för sina egna sonunmjobb. V mje förvaltning 
har också ansvarat för egna handledare till dessa sonunmjobb. 

Sonunarjobben administreras av Desiree Gustavsson på 
bildningsförvaltningen. Förvaltningarnas sOlmnarjobb och handledare 
anmäls till Desiree som sedan mlsvarar för placering av ungdomar. SaJ.lltliga 
sökande ungdomar registreras i ett för ändmnålet avsett dataprogram. Innan 
lottning kan ske reserveras jobb för ungdomar i samråd med 
socialförvaltningen. Vidare så identifieras jobb som innehåller vissa 
kvalifikationer och kompetenser och som då med nödvändighet måste 
erbjudas till ungdomm· som uppfYller dessa krav. So=m·orkestem och 
kassaansvariga i sommarkioskerna är exempel. 

Intresserade ungdomm· får fr·ån slutet av mars och fraJ.ll till slutet på april 
anmäla sitt intresse till sommarjobb. Sonunmjobben fördelas sedml ut i 
månadsskiftet maj/juni. 

Va.J.je sommmjobb omfattar 80 tinnnm' som fördelas över två veckor, 
Arbetsperioden ska infalla under sommm'lovet. Varje förvaltning avgör själv 
när so=arjobb kan erbjudas inom delma period, På vmje arbetsplats utses 
det en hmldledm'e som hm' till uppgift att infollnera och handleda 
sOlmnmjobbaren men även ansvara för tidrapporterna och kontakten med 
löneavdelningen, 

Ersättningsnivån är 83 :29 sek per tinune vilket ger en total kostnad på 
6663:20 sekper sommmjobbm·e, Varje förvaltning står för sina kostnader. 

1(3) 

Vår beteckning 

KS nr 2012.586 



HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-02-23 

Utöver kommunens forvaltningar har Håbo marknad under 2011 erbjudit ~I 
stycken ungdomar möjligheten att delta i sommarlovsentreprenörema. 
Kommunen bidrog med 110 000 sek. 

Beslutsunderlag 
Det är av vikt att Håbo kommun fortsätter att erbjuda sina ungdomar 
sommarjobb. Huruvida alla som önskar ska erbjudas sommarjobb beror mer 
på de tillgängliga jobbens innehåll än på den ökade kostnaden Samtliga 
forvaltningar uppger att det råder svårigheter redan idag att finna 
meningsfulla sommarjobb och vid en alltfor stor öJaung fU111S risken att en 
negativ bild sprids av llilgdomar som upplever sitt sommarjobb som 
meningslöst. 

Vid en forfi:ågan till forvaltningama hur många sonnnarjobb de kan erbjuda 
blir svaret en öJaUng av antalet enligt fdljande: 
Miljö- och teknikforvaltningen 
Bildningsforvaltningen 
Skolforvaltningen 
Socialforvaltningen 
Konnl1unstyrelsens förvaltning 
Håbo marknad 

65 st 
35 st 
25 st 
35 st 

5 st 
30 st 

Totalt fdreslagna sonnl1arjobb 195 st 
Det blir en öJaUng motsvarande 18 %. 
Detta beskrivs som den gräns man kan uppnå for att kurnla erbjuda 
meningsfulla sommaljobb idag. 

AdnUnistrationen av sommarjobben ligger kval' inom Bildnings
forvaltningens ansvar. 

Åldergruppen utökas med 18-åringar då kontanthmteringen i sommar
kioskema kräver den åldergruppen. Behovet av antalet 18-åringar behöver 
presenteras i Sil1l1balld med sökning av sOlllil1arjobb. SOlllinaIjobb är sökbart 
fdr dem som fyllt eller fyller IS år innm jobbet startar. Översatt i årskurser 
så blir det årskurs 8 och 9 i grundskolm Salnt alla årskurser i g)'lllilasiet. 
Dätmed så foljer kommunen Arbetsnliljöverkets regler om åtta tilllil1al's 
arbetsdag och om minst fyra veckors sommal·lov. 

Tidsperioden for sOlmnarjobb är hela sOlmnal·lovet. Varje plats ska OInfatta 
80 tilmnar som fordelas över två veckor. Arbetsuppgifterna ska Val'a av 
enklare slag men upplevas som melungsfulla. Ingen erbjuds mer än en 
tvåveckors-period. 

Ersättlungsnivån är den Sillnnla som 2011. Valje forvaltnillg SVal'al' for sina 
egna kostnader. 

Håbo konnnun fOlisätter att ekononuskt stödja Håbo Mal'knad l deras 
engagemang med sommarlovsentreprenörerna, 

5?J 

Vår beteckning 

KS nr 2012.586 



HÅBO Datum 

KOMMUN 2012-02-23 

Förslag till beslut 

1. att Håbo kommun erbjuder 195 SOlllinar jobb till åldersgruppen 15 år 
tom 18 år och under de förutsättningar som ovan redovisats 

2. att Håbo Marknad erbjuder 3 O platser till ungdomar i Håbo konnnun 
som sommarlovsentreprenörer. Håbo konnnun bidrar med 150 000 sek 
till Håbo Marknad. 

~ 
Håkan Beliilsson 
KOlllinunstyrelsens förvaltning 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
KOlllinunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Bildningsnämnden 
Bildningsförvaltningen 
Miljö- och tekniknämoden 
Miljö- och teknikförvaltningen 
Skolnämnden 
Skolförvaltningen 
Socialnänmden 
Socialförvaltningen 
Bildningskontoret 

Dl 

3(3) 

Vår beteckning 

KS nr 2012.586 

try; 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-03-05 

Kommunstyrelsen 

KS § 36 KS 2012/18 

Beslut om godkännande avemottagande av ekonomiskt bidrag 
från Delegationen för hållbara städer 

Sammanfattning 
Efter ansökan från Håbo kommun via milj ö- och tekniknäml1den beslutade 
Delegationen för hållbara städer att tilldela Håbo kommun 150 000 kronor i 
bidrag för att kommunen ska göra en "studie av kreativa parkeringslösningar 
för ett minskat parkeringsbehov" i samband med arbetet med planprogram
met för Bålsta centrum. 

Håbo kommun har antagit målet att bli en fossilbränslefri komnlun till år 
2050. En stor utmaning för att nå målet är att minska utsläppen från trans
porter. Ett viktigt led i detta arbete äT att göra det mer attraktivt att gå, cykla 
och åka kollektivt och därigenom minska antalet vardagsresor med bil. 

Syftet med projektet är att förankTa en planering som främjar grönt vardags
resande hos medborgarna och därigenom minska parkeringsbehovet. En för
ankring är tänkt att ske genom s.k. mobility-management-åtgärder som in
nebär att valet av transportmedel påverkas itman resan påböljas. Dessa åt
gärder syftar till en ökad medvetenhet om den gemensamma miljön och bi
dra ett ökat engagemang bland medborgarna för en hållbarare miljö. Projek
tet ska genomföras i samverkan med skolor, näringsliv, konununer och 
forskare. 

Studien kOlmner att smmnmlställas i ett str'ategidokument som ska ingå i un
derlaget för planprogrmmnet för Bålsta centr\Ull. 

Stödet från Delegationen ska utgöra högst 30 procent av den faktiska kost
naden av planeringsprojektet. KOlmnunen bidrar med resterande 70 procent 
av kostnaden. 

Beslutsunderlag 
Beslut från Delegationen för Hållbara städer, daterat 2011-12-08 
Tjänsteskrivelse 2012-02-06 
Arbetsutskottets förslag till beslut 20112-02-21, § 28. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar dels att notera informationen och dels godkäJma att ta 
emot bidraget. 

1/ 2. Styrelsen beslutar att förvaltningen uppdras att i smnband med sammml-
V trädet 2012-04-10, infornlera om hm beviljade medel ska m1VäJldas. 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.724 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Klas Ljungberg, 
0171-52532 
klas.ljungberg@habo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2012-03-09 

,r 

o~.2{) 

Förslag till beslut om att avbryta arbetet dels med planuppdrag 
samt dels med intentionsavtal avseende Skipark 360 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat dels med att sammanställa ett för
slag till intentionsavtal gällande mellan kommunen och Skipark 360, samt 
dels med att upprätta två altemativa detaljplaneprogram för markOlmådet 
Dragelund. Ett fOr verksamheter såsom industri, handel och kontor (Altema
tiv l) och ett för inomhusskidanläggning med kompletterade verksamheter 
(Altemativ 2), KS 2010/§160 samt KS 2011/§ 19. 

I samband med KS 2012-03-05, § 24, noterades att Skipark 360 ansökt om 
frivillig likvidation och att en ny affarsplan inte har presenterats. 

Med den bakgrunden är det fOrvaltningens uppfattning att det inte längre 
fInns fOmtsättningar för att arbeta vidm'e vare sig med delar av, eller projek
tet i sin helhet. 

Förvaltningen föreslår därför att arbetet med intentionsavtalet och detaljpla
neprogrm11l11et, med alternativet inornlmsskidanläggning med kompletterml
de verksmnheter (Alternativ 2), avbryts. Förvaltningen föreslår att det ska 
arbetas vidare med ett detaljplmleprogrmu för verksamheter såsom industri, 
handel och kontor (Alternativ l). 

Beslutsunderlag 
KS 2010/§ 160 

- KS 20ll/§19 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att avbryta m'betet med detaljplaneprogrmnmet fOr 
markområdet Dragelund, för en inornlmsskidanläggning med komplette
rande verksanlheter (Altemativ 2) och dänued upphäva del av tidigare 
fattat beslut 2011-02-07 KS § 19. 

2. Styrelsen beslutar att fortsätta m'betet med att upprätta detaljplanepro
grarmnet för markområdet Dragelund, för verksarnlleter såsom industri, 
haJ.ldel och kontor (Altemativ 1). 

3. Styrelsen beslutar att avsluta arbetet med att sannnaJ.lställa och teckna ett 
intentionsavtal mellan konU1lunen och Skipm'k 360 och därmed upphäva 
tidigare fattat beslut 2011-05-23, KS § 78. 

1(1) 

Vår beteckning 
KS nr 2012.728 



FÖRSLAG 1 (2) 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-03-05 
Vår beteckning 

KS2011/107 nr 2012.663 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Planeringsavdelningen 
Anna Nilsson, Planarkitekt 
0171-52535 
anna.m.nilsson@habo.se 

Detaljplaneprogram för Bålsta centrum - samråd samt utökning 
av programområdet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 mars 2008 att ge förvaltningen i 
uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplaneprogram för Bålsta centrum. 

PIanOlmådet är placerat utmed Stockholmsvägen i centrala Bålsta och är ca 
30 ha. 

Bålsta centrum är kommunens hjärta. Här fimls ett utbud av offentlig och 
kommersiell service, kultur och fritidsaktiviteter. Området är idag relativt 
lågt exploaterat men med stora byggnader som centrumbyggnaden och 
ishallen med tillhörande markparkeringar. I Bålsta pendlar ca en tredjedel av 
de boende dagligen vilket iooebär att många människor rör sig i Olmådet, 
franliörallt kring busstorget och järnvägsstationen. Inom pianområdet fioos 
det endast ett fåtal bostäder vilket gör att det blir relativt folktomt på kvällar. 
Delar av området saknar idag gällande detaljplaner. 

Programförslaget för "Bålsta centrum fi"ån tätort till stad" föreslår en ny 
markindelning för stadsbebyggelse. Den nya strukturen möjliggör en 
väsentligt intensifierad markanvändning i Olmådet och ger plats för torg och 
parker samt ett stOlt antal nya bostäder, butiker, kontorslokaler samt andra 
typer av verksamheter. Jämvägsstationen och busstorget föreslås få en ny 
utfonnning med ett resecentrum och nytt entretorg. Programförslaget har en 
fimnaskig gatustrulctur som ger ökad tillgänglighet till centrum och 
stationen. 

Det finns flera skäl till att fÖltäta centrumet. Här finns plats för ett stort antal 
bostäder i ett mycket attraktivt läge, nära till centrum och kollektivtrafik. Ett 
viktigt dehnål med tillskapandet av nya bostäder i området är att göra det till 
ett mer levande och tryggare centrum vid alla dygnets timmar. Därtill 
möjliggör en tät bebyggelse i centrumnära läge, med tillgång till service och 
kollektivttrafik inom gångavstånd, en hållbar stadsutveckling med minskat 
bilberoende och effektivt nyttjande av mark som till stora delar redan är 
ianspråktagen. 

Detaljplaneförslaget stämmer övelTens med den fördjupade översiktsplanen 
för Bålsta, antagen 2010, som anger förtätning med bostäder i Olmådet. 

I samband med beslut om smmåd föreslås även avgränsningen för 
plmlonn'ådet att utökas med fastigheterna Bålsta 1:543 smnt del av Bålsta 
l :614 där det idag filUlS en bank smnt en fårghmldel. Fastigheterna 



FÖRSLAG 2(2) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-03-05 
Vår beteckning 

KS2011/107 nr 2012.663 

angränsar till stationsrondellen och utfonnas med fördel i samband med 
detaljplaneprogrammet för Bålsta centrum. 

Beslutsunderlag 
Detaljplaneprogram för Bålsta centrum från tätort till stad, daterat mars 
2012. 
Flygfoto med förslag till avgränsning av detaljplaneprogram för Bålsta 
centrum, daterat 2012-03-05. 

Förslag till beslut 

1. Uppdra till förvaltningen att samråda förslag till detaljplaneprogranl för 
Bålsta centrum. 

2. Godkänna den utökade avgränsningen av planområdet för 
detaljplaneprogranll1let för Bålsta centrum. 

Beslutsexpediering 
Planavdelningen 



FÖRSLAG 1(2) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-03-05 

Vår beteckning 

KS2012111 nr 2012.664 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Planeringsavdelningen 
Sara Lindh, Planarkitekt 
0171-52535 
sara.lindh@habo.se 

Ändring av Detaljplan för Väppeby 7:218, Trygghetsboende 
Dalängen - beslut om samråd 

Sammanfattning 
Syftet med ändringen av detaljplanen är att göra det möjligt att bygga 
serviceboende i tre våningar. Gällande detaljplan tillåter endast två 
våningar. 

Kommunstyrelsens ordförande i Håbo kommun har på delegation för 
kOlmnunstyrelsen2012-01-27 beslutat att planarbete för rubricerad 
planändring får påbörj as. 

Detaljplaneområdet är delvis utbyggt med äldreboendena Dalängen och 
Solängen. Det fInns kvar obebyggd planlagd mark söder om äldreboendena, 
på denna del föreslås planändringen gälla. 

Gällande detaljplan heter detaljplan för Väppeby 7:218, Äldreboende 
Dalängen. Detaljplanen tillåter markanvändningen bostäder och skola. Det 
högsta tillåtna våningsantalet är två. Detaljplanen omfattar fastigheterna 
Väppeby 7:221, 7:222, 7:223, 7:229. 

DetaljplaneOlmådet har svåra geotekniska förutsättningar. Ytterligare en 
våning bedöms inte påverka marken. Bedömningen har skett i samråd med 
en geoteknisk expert. Planavdelnillgen bedömer att trevåningshus inte 
kOlmner att påverka landskapsbilden negativt. Plallavdelningens förslag till 
beslut är att godkärma att förslaget skickas ut på samråd. 

Ändringen av detaljplanen är liten och handläggs med enkelt planförfarande, 
genom tillägg till befIntlig detaljplan. Detaljplaneändringen fInansieras av 
beställaren. 

Beslutsunderlag 
KaJ.ia över onu'åde som berörs av förslaget på ändring, daterad 2012-02-
08 
Förslag på ändring av detaljplaJ.l för Väppeby 7 :218, Äldreboende 
Dalängen 
Utdrag ur gällande detaljplaJ.l, laga kraft 2005-08-08 

Förslag till beslut 

1. Förslaget på ändring av detaljplan för Väppeby 7:218, Äldreboende 
Dalängen godkmms för saJ.måd. 



HÅBO 
KOMMUN 

Beslutsexpediering 
Planavdelningen 

FÖRSLAG 
Datum 

2012-03-05 

2(2) 

Vår beteckning 

KS2012/11 nr 2012.664 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-03-05 
Vår beteckning 

KS2010/87 nr 2012.665 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Lina Wallenius, PIanchef 
0171-52835 
lina.wallenius@habo.se 

Redovisning av arbetsordning för detaljplaner 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade om ny policy får prioritering av detaljplaner 
den 5 mars 2012. 

Planavdelningen redovisar fårändringar i arbetsordningen för 
kommunstyrelsen. Detaljplanen får Hjalmars väg flyttas till vilande planer. 
Ärendet kommer att tas upp till kommunstyrelsen får avstämning. Tillägg 
till detaljplan får Dalängen har flyttats till de aktiva planema. 

Beslutsunderlag 
- Arbetsordning daterad 2012-03-05 

Förslag till beslut 

l. Föreslå kommunstyrelsen att godkänna arbetsordningen får detaljplaner 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecklingsavdelningen 



lTll ~ HÄBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Charlotta Bjälkebring Carlsson, Barn- och 
ungdomskoordinator 
072-2212116 
charlotta.carlsson@habo.se 

Datum 

2012-02-15 

Samverkansavtal mellan Tryggare Uppsala Län och Håbo 
kommun 

Sammanfattning 
Tryggare Uppsala län syftar till att samordna det lokala brottsförebyggande 
och brottsofferstödjande arbetet i länet och möjliggöra reell samverkan 
mellan olika aktörer. 

Visionen är att människor och företag skall vilja etablera sig, stanna, 
utvecklas och trivas här. 

Det övergripande målet med Tryggare Uppsala län är att minska 
brottsligheten och öka tryggheten i länet och säkerställa att de som utsatts 
för brott får relevant stöd, hjälp och skydd. 

Syftet med konceptet: 
o tydliggöra roller, mandat och befogenheter i det trygghetsskapande 

arbetet mellan myndigheter och mellan ideella organisationer och 
andra aktörer i lokalsamhället 

• samla det brottsförebyggande och brottsofferstödjande arbetet utifrån 
kunskapen om brottens beskaffenhet 

• kraftsamla länets resurser och rikta dessa mot vissa strategiska brott 

Åtagandena i detta avtal ilillebär att: 
- bidra med 30 000 kronor per år till konceptets budget 
- medverka i styrgrupp och sprida information om konceptet 

Beslutsunderlag 
Samverkansavtal Tryggare Uppsala Län 

Förslag till beslut 

1. styrelsen godkänner att ett samverkansavtal mellan kOlllmunen och 
Tryggare Uppsala Län npprättas 

2. att kommunalrådet lilldertecknar avtalet 

3. att kostnaden belastar medlemskontot 

1 (1) 

Vår beteckning 
KS nr 2012.454 



~------~~---'-- ~----~~~~------~-~--'--'~- -~.- _. -~-----_ .. 

HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-11-29 

Kommunfullmäktiges demokratiberedning ~ 

A~,2S __ _ 

JUSTERARE 

KDB § 37 KS 2011/83 

Redovisning av beredd motion om ändrad policy för ordföran
deskap i demokratiberedningen, motionärer: Tomas Alm (FP) 
och Lisbeth Bolin (e) 

Fullmäktige överlämnade 2011-06-13, § 89, följande motion till beredning
en för utredning: "Demokratiberedningen har bland annat till uppgift att ut
veckla fullmäktiges arbetsfonner samt följa och driva demokratiutveckling
en. 

I Håbo kOlnmun har ordförande hämtats från ett pmii i gällande majoritet. 
Hos mldra kommuner och inte minst i riksdag och hos SKL är det opposi
tionen som tillsätter ordfOrande i motsvarmlde organ. Vi har också sanuna 
system när det gäller lekmannarevisorer i kommunen. 

Genom att ha ordförmlde tillsatt från ett parti i opposition säkerställs den 
demokratiska ordningen på ett mer tillfredsställande sätt och beredningen 
skulle också kunna ha en granskmlde uppgift motsvarmlde riksdagens kon
stitutionsutskott. 

Folkpartiet Liberalerna och Centerpartiet yrkar därför; 

att kommunfullmäktige uppdrar åt demokratiberedningen att bereda frågan 
om hur policyn skall vara vad gäller ordförmldeskapet i beredningen 

att demokratiberedningen ska granska hur den politiska makten utövas." 

Kommunkmlsliets yttrande med förslag till beslut 

Beredningen har i särskilt ärende att ta ställning till ett förslag om direktiv 
för beredningens uppdrag och inriktning. Av förslaget franlgår att bered
ningens uppdrag ska vm·a inriktat mot att vitalisera och bidra till utveckling
en av kommunfullmäktiges funktioner och arbetssätt smnt att i övrigt ut
veckla demokrati, medborgardialog och inflytmlde. 

Fullmäktiges revisorer har enligt regleringen i kommunallagen, till uppgift 
att årligen granska all verksarnllet som bedrivs inom nämndernas verksmn
hets områden. Revisorerna prövar om verksmnheterna sköts på ett ändmnåls
enligt sätt, om räkenskapema är rättvismlde och om den interna kontrollen 
som görs inom nfumldema fu· tillräcklig. 

Enskilda ledmnöter och alhnfulhet kan genom direktkontakt med revisorer
na, påpeka de fel och brister inom nämndernas och fullmäktiges verksamhe
ter. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.31 82 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2011-11-29 

Kommunfullmäktiges demokratiberedning 

JUSTERARE 

KDS § 37 KS 2011/83 

Förvaltningen bedömer därför, mot bakgrund av detta, att det inte föreligger 
behov aven tillkommande granskningsinstans då en sådan inte har lagligt 
stöd för en kontrollverksamhet. 

Förvaltning redovisar inte synpnnkter på vilken del av politiken som ska ut
öva ordförandeskapet i beredningen då detta bör vara en fråga för diskussio
ner och bedömningar inom politiken. 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Altl: Beredningen beslutar att tillstyrka motionens förslag 

Alt 2: Beredningen beslutar att avstyrka motionens förslag 

Alt 3: Beredningen beslutar att överlämna motionen, att beaktas inom ran1en 
för översynen av kommunens politiska organisation .. 

Beslutsunderlag 
Motion 2011-06-01 
Konnnunfullmäktiges beslut 2011-06-13, § 89 
Tjänsteskrivelse 2011-11-21. 

Demokratiberedningens beslut 

1. Beredningen beslutar att överlänma ärendet till kommunstyrelsen, utan 
eget förslag till beslut. 

Beslutsexpediering 
Konmml1styrelsen 

EXPEDIERAD bO SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

-

Nr 2011.3182 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-06-13 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF § 89 KS 2011/83 

Motion om ändrad policy för ordförandeskap i demokratibered
ningen, motionärer: Tomas Alm (FP) och Lisbeth Bolin (G) 

Följande motion föreligger: "Demokratiberedningen har bland annat till 
uppgift att utveckla fullmäktiges arbetsformer samt följa och driva demokra
tiutvecklingen. 

I Håbo kommun har ordförande hämtats från ett parti i gällande majoritet. 
Hos andra kommuner och inte minst i riksdag och hos SKL är det opposi
tionen som tillsätter ordförande i motsvarande organ. Vi har också salruna 
system när det gäller lekmannarevisorer i kommunen. 

Genom att ha ordförande tillsatt från ett parti i opposition säkerställs den 
demokratiska ordningen på ett mer tillfi"edsställande sätt och beredningen 
sknlle också knnna ha en granskande nppgift motsvarande riksdagens kon
stitntions utskott. 

Folkpartiet Liberalerna och Centerpartiet yrkar därför; 

att kommunfullmäktige uppdrar åt demokratiberedningen att bereda frågan 
om hur policyn skall vara vad gäller ordförandeskapet i beredningen 

att demokratiberedningen ska granska hur den politiska makten utövas." 

Beslutsunderlag 
- Motion 2011-06-01. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar överlämna motionen till demokratiberedningen för 
utredning. 

Beslutsexpediering 
Demokratiberedningen 

EXPEDIERAD b I SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.1552 



Folkpartiet Liberalerna 

HÄBO KOMMUN 
KOI&IflJNSlYRaSENS fORVA!. TNlNG 

INKOM 

2011 -06- O 7 l;! . , .. 
KS D!li" I!B\IJI" 

a.O\l!'i13 I d,o(l • ,'['ig 
CEN-TE.RPARTIET 

Motion om ändrad policy för ordförandeskap i demokratiberedningen. 

Demokratiberedningen har bland annat till uppgift att utveckla·fullmäktiges 
arbetsformer samt följa och driva demokratiutvecklingen. 

I Håbo kommun har ordförande hämtats från ett parti i gällande majoritet. 
Hos andra kommuner och inte minst i riksdag och hos SKL är det oppositionen 
som tillsätter ordförande i motsvarande organ. Vi har också samma system när 
det gäller lekmannarevisorer i kommunen. 

Genom att ha ordförande tillsatt fr~n ett parti i opposition säkerställs den 
demokratiska ordningen på ett mer tillfredsställande sätt och beredningen skulle 
också kunna ha en granskande uppgift motsvarande riksdagens konstitutions
utskott. 

Folkpartiet Liberalerna och Centerpartiet yrkar därför: 

att kommunfullmäktige uppdrar åt demokratiberedningen att bereda frågan 
om hur policyn skall vara vad gäller ordförandeskapet i beredningen 

att kommunfullmäktige ger beredningen i uppgift att vara det organ inom 
politiken i Håbo som har motsvarande uppgift som konstitutionsutskottet 
har för riksdagen 

Sålsta 2011-06-01 

För Folkpartiet Liberalerna För Centerpartiet 
Representanter i demokratiberedningen och dess arbetsgrupp. 

Tomas Alm Lisbeth Bolin 



1(3) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-03-13 

Vår beteckning 

KS2011/152 nr 2012.801 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekr~terare 
(1171-52502 
hans.nordstedt@habo.se 

Redovisning av beredd motion med förslag om en översyn av 
skolornas arbete mot mobbing, motionär: Anders Nilfjord (FP) 

Sammanfattning 
Motionären fareslår att 

"Kommunfullmäktige beslutar: 

• att Skolnämnden och Bildningsnämnden ges i uppdrag att göra en 
översyn av antimobbningsarbetet for att säkerställa att det vilar på 
vetenskapliga metoder. 

• att Skolnänmden och Bildningsnämnden återkommer med en 
kartläggning sanlt med forslag på åtgärder." 

Fullmäktig överlämnade 2011-09-26, § 107, motionen dels till 
bildl1.ingsnänmden och dels till skolnänmden, for beredning. 

Av bildningsnänmdens yttrande 2012-02-21, § 3, framgår bland annat 
foljande: 

"Sammanfattning av bildningsnämndens yttrande 
Skolverkets kritik riktar sig mot skolors användning av programkoncept mot 
mobbning, ofta fi:arntagna utan vetenskaplig gr=d. 

Gymnasiet och vuxenutbildningen i Håbo kommun använder inga sådana 
metoder i sitt arbete for likabehandling och mot kränkande behandling. 
Enheten bygger, så som skolverket rekommenderar, sitt arbete på lagar och 
förordningar, skolverkets allmmma råd och den systematiska Handlingsplan 
för säkerställande aven kvalitativprocess for framtagande av 
likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling f ör 
bildningsfärvaltningen, som vår forvaltnings policy- och styrdokument i 
frågan. 

I början av varje år genomfors en elevenkät i enlighet med handlingsplanen 
där samtliga ungdolllselever tillfrågas om hur de upplever likabehandling 
och eventuella kränklJ..ingar i sin skolvardag. Delma enkät m' en del av 
utvärdering och uppdatering av skolans systematiska arbete for 
likabehandling och mot kränkande behandling. 

I svaren från kvalitetsenkäten i årskurs 2 år 2011 uppgav 74,2% aveleverna. 
att de instm11l11er helt med påståendet att de kmmer sig trygga på sin skola. 
21,3 % instmruner i huvudsak med påståendet, 4,5 % instännner delvis och 
O % instännner inte alls llled påståendet. 
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2(3) 26 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-03-13 
Vår beteckning 

KS2011/152 nr 2012.801 

En ny kvalitetsenkät har just genomfcilis för 2012. Svaren är vid nämndens 
sammanträde ännu inte sannnanställda." 

Av skolnämndens yttrande 2012-02-21, § 3, framgår bland annat följande: 

"I och med skollagens nya skrivningar, gällande från och med 1juli 2011, 
har skolförvaltningen konstaterat att man behöver göra en översyn av 
skolförvaltningens nuvarande mall för arbetet mot diskriminering, 
kränkande behandling, mobbning och trakasserier -likabehandlingsplan. 
Skrivningarna kring personals anmälningsplikt och huvudm81mens 
(skolnämndens) skyldighet att skyndsamt utreda och vidta åtgärder måste då 
även beaktas. 

På S8111lna sätt som då nuvarande gemensamma mall 81"betades fram 
k01111l1er man vid utarbetandet av nya riktlinjer att utgå från den vägledning 
och de metoder som Skolverket rekommenderar att m811 använder för att nå 
bästa möjliga resultat i arbetet mot mobbning och kränkande behandling. Ett 
exempel är att använda det webbaserade verktyg som Skolverket, 
tillsa1111l1ans med Diskrimineringsombudsmannen, reko1111l1ender81' som stöd 
för ett systematiskt arbete mot kränkande beh811dling. 

Skolförvaltningen vill understryka att det är skolnämnden, som fullgör 
huvudmannens uppdrag för förskole- och skolverksamheten, som är 
ansvarig för att verksamheterna lever upp till lagens krav i arbetet mot 
kränkande beh811dling. 

Skolförvaltningen föreslår därför att skolnänmden ger förvaltningen i 
uppill'ag att göra en översyn av skolförvaltningens arbete mot kränkande 
behandling. De nya, gemens81runa riktlinj erna k01111l1er att delges kommun
fullmäktige för kännedom. 

För att ge skomänmden kontinuerlig återkoppling, både på enskilda ärenden 
kring kränkande behandling som amnälts av personal men också på att 
verks81nhetema lokalt lever upp till lagens krav om årligt upprättade 
handlingsplaner och uppföljningar, konnner skolförvaltningens riktlinjer att 
även innehålla rutiner för detta. 

Med nya, gemens81runa riktlinjer, som delges kommunfulhnäktige för 
kännedom, och med rutin för kontinuerlig återkoppling till skolnämnden 
föreslår skolförvaltningen att skolnänmden anser motionen besv81·ad. 

Beslutsunderlag 
Motion från Anders Nilfj ord (FP) 
KOlrununfulhnäktiges beslut 2011-09-026, § 107 
Bildningsnänmdens beslut 2012-02-21, § 3 
Skolnänmdens beslut 2012-02-20, § 12 



HÅBO Datum 

KOMMUN 2012-03-13 

KOlmnunkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

KOllllnnnfullmäktiges beslnt 

3(310 
Vår beteckning 

KS20111152 nr2012.801 

l. Fullmäktige besintar, med hänvisning till yttranden dels från 
bildn.ingsnfum1den och dels från skolnämnden, att motionen ska avslås. 



HÅBO 
KOMMUN 

_"----,~~_-_-.o __ -_-_________ _ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-02-21 

Bildningsnämrd 

BLN §3 BLN 2011/45 

Yttrande på motion om översyn av skolornas arbete mot 
mobbning 

Sammanfattning 
I början av 2011 publicerade Skolverket en rapport där man utvärderade 
olika insatser och arbetssätt mot mobbning, bland annat de prograrokoncept 
som idag :finns tillgängliga. Resultaten visar bland annat att olika insatser 
har olika effekt fOr pojkar och fljckor samt olika effekt beroende på om 
mobbningen är social eller fysisk. Den visar också att iogen enskild insats 
har dramatiskt positiva effekter. För att en skola ska lyckas förebygga och 
åtgärda mobbning krävs ett systematiskt arbete och en kombination av 
insatser. Rapportens fastslår att de effektivaste insatserna mot mobbning. är 
bland annat är elevmedverkan i det förebyggande arbetet, regelbuudoa 
uppföljningar och utvärderiogar avelevemas situation och 
personalutbildoiog. 

Folkpartiet i Håbo kommun har i september 2011länmat en motion till 
kommunfullmäktige där de föreslår att en översyn görs av 
antimobbningsarbetet i Håbo kommun för att säkerställa att det är 
evidensbaseritt och resultatinriktat. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 26 september överlänmades motionen till skolnänmden och 
bildoiogsnänmden för beredoiog. 

I motionen yrkas att kommunfullmäktige beslutar: 

Att skoInänmden och bildoiogsnänmden ges i uppdrag att göra en 
översyn av antimo bbningsarbetet för att säkerställa att det vilar på 
vetenskapliga metoder. 

Att skoInänmden och bildoiogsnänmden återkommer med en 
kartläggning samt med förslag på åtgärder. 

Sammanfattning av bildningsnämndens yttrande 
Skolverkets kritik riktar sig mot skolors användoiog av programkonceptmot 
mobbning, ofta framtagna utan vetenskaplig grund. 

Gymnasiet och vuxenutbildningen i Håbo kommun använder ioga sådana 
metoder i sitt arbete för likabehandling och mot kränkande behandling. 
Enheten bygger, så som skolverket rekommenderar, sitt arbete på lagar och 
förordoiogar, skolverkets allmänna råd och den systematiska Handlingsplan 
for säkerställande aven levalitativptocess för framtagande av 
likabehandlingsplan/plan mot bänkande behandlingfor 
bildningsfärvaltningen, som vår förvaltnings policy- och styrdokument i 
frågan. 

7UST.:::AARE 

- J 1/)1 

EXPEDIERAD SIGNATUR 
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HÅBO 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN §3 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2012-02-21 

BLN 2011/45 

I baljan av vaJje år genomförs en elevenkät i enlighet med handlingsplanen 
där samtliga ungdomselever tillfrågas om hur de upplever likabehandling 
och eventuella kränkningar i sin skolvardag. Denna enkät är en del av 
utvärdering och uppdatering av skolans systematiska arbete för 
likabehandling och mot kränkande behandling. 

I svaren fi:ånkvalitetsenkäten i årskurs 2 år 2011 uppgav 74,2% av eleverna 
att de instärmner helt med påståendet att de känner sig trygga på sin skola . 

. 21,3 % instärmner i huvudsak med påståendet, 4,5 % instämmer delvis och 
O % instämmer inte alls med påståendet. 

En ny kvalitets enkät har just genomfdrts fdr 2012. Svaren är vid nämndens 
sanrmanträde ännu inte sammanställda. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista, Rid 2012.236,2012-02-14 
Bildningsnämndens yttrande, Rid 2012.15, 2012-01-09 
Handlingsplan för säkerställande aven kvalitativ process för 
framtagande av likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för 
bildningsfClrvaltningen, BLN 2010/21 nr 2010.894,2010-10-05 

Beslut 

1. Bildningsnämnden anser motionen besvarad. 

Beslutsexpediering 
Rektorerna 
Kommunfulhnäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

?? 

Nt2012.291 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-01-09 
Vår beteckning 

BLN2011/45 nr 2012.15 

Bildningsförvaltningen 
Bildningskontoret 
Catharina Wakim, Biträdande rektor 
0171-53883 
catharina.wakim@bildning.habo.se 

yttrande på motion översyn av skolornas arbete mot mobbning 

Sammanfattning 
I början av 2011 publicerade Skolverket en rapport där man utvärderade 
olika insatser och arbetssätt mot mobbning, bland annat de programkoncept 
som idag frnns tillgängliga (t.ex. Friends). Resuitaten visar bland annat att 
olika insatser har olika effekt för pojkar och flickor samt olika effekt 
beroende på om mobbningen är social eller fysisk. Den visar också att ingen 
enskild insats har dramatiskt positiva effekter. För att en skola ska lyckas 
fcirebygga och åtgärda mobbning krävs ett systematiskt arbete och en 
kombination av insatser.1 Rapportens fastslår att de effektivaste insatserna 
mot mobbning är bland annat är elevmedverkan i det förebyggande arbetet, 
regelbUIldna uppföljningar och utvärderingar av elevernas situation och 
personalutbildning. 

Folkpartiet i Håbo kommun har i september 2011länmat en motion till 
kommunfullmäktige där de föreslår att en översyn görs av 
antimobbningsarbetet i Håbo kommun för att säkerställa att det är 
evidensbaserat och resultatinriktat. Vid kommunfullmäktiges sarmnanträde 
den 26 september överlänmades motionen till skolnänmden och 
bildningsnänmden för beredning. 

I motionen yrkas att kommunfullmäktige beslutar: 

Att skohlänmden och bildningsnänmden ges i uppdrag att göra en 
översyn av antimobbningsarbetet för att säkerställa att det vilar på 
vetenskapliga metoder. 

Att skolnänmden och bildningsnämnden återkommer med en 
k31iläggning samt med förslag på åtgärder. 

Bildningsnämndens yttrande 
Enligt kapitel 6 i skollagen §§ 1-16 (2010:800) är bildningsnämndel1 
ansvarig för att fullgöra kommunens ansvar på skolOlmådet och se till att ett 
arbete för att förebygga och förhindra kränkande behandling bedrivs. Enligt 
skollagen ska det varje år upprättas en plan med översikt över de åtgärder 
som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling. Detta 
uppdrag har av bildningsnänmden delegerats till rektorerna. 

1 Skolverket 10:1208, "Utvärdering av metoder mot mobbning", 2011 samt Skolverket _ . 
10: 1209 "Vad fungerar? Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning", rQ lt;t(OO KO M \'v1 U N\ 
tillgängliga på www.skolverket.se.söki publikationsdatabasen) ~ltldningSnoämndmJ 

74680 B,LI"LSTP: . 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-01-09 
Vår beteckning 

BLN2011/45 nr2012.15 

Som stöd i arbetet med fdrebyggande åtgärder har bildningsfdrvaltningen 
under 2010 tagit fram en handlingsplanfär säkerställande aven kvalitativ 
processfär fi'amtagande av likabehandlingsplan/plan mot kränkande 
behandlingfor bildningsfärvaltningen . Handlingsplanen utgår från 
lagstiftningen inom området och fastställer hur de årliga planerna fdr att 
motverka kriinkande behandling ska faststi1llas. 

Riktlinjerna fastställer bland annat: 

Att en plan för att motverka kriinkande behandling ska tas fr·am varje år. 

Att planerna ska utarbetas tillsammans med elever, lärare och arman 
berörd personal. 

Regelbunden kartläggning ska genomfdras av elevernas trygghet och 
tdvsel samt om deras uppfattning om förekomsten av diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling. 

I samband med att handlingsplanen 20 l O upprättades genomfdrdes en 
gemensam utbildningsinsats där personal och elever utbildas i 
diskriminerings- och skollagens grunder kring likabehandling och 
kriinkande behandling och diskriminering 

I början av varje år genomförs en elevenkät i enlighet med planen där 
samtliga ungdomselever tillfrågas om hur de upplever likabehandling och 
eventuella kriinkillngar i sin skolvardag. Denna enkät är en del av 
utvärdering och uppdatering av skolans systematiska arbete fdr 
likabehandling och mot kriinkande behandling. 

I svaren från kvalitetsenkäten i årskurs 2 år 2011 uppgav 74,2 % av eleverna 
att de instämmer helt med påståendet att de känner sig trygga på sin skola. 
21,3 % instämmer i huvudsak med påståendet, 4,5 % instämmer delvis och 
O % il1Btämmer inte alls med påståendet. 

En ny kvalitetsenkät har just genomfölis för 2012. Svaren är vid nämndens 
sammanträde ännu inte sammanställda. 

Skolverkets kritik riktar sig mot skolors användning av progralllkoncept mot 
mobbning, ofta fr1l1l1tagna utan vetenskaplig grund. 

Gymnasiet och vuxenutbildningen i Håbo kommun använder inga sådana 
metoder i sitt arbete för likabehandling och mot kriinkande behandling. 
Enlleten bygger, så som skolverket rekommenderar, sitt arbete på lagar och 
förordningar, skolverkets allmänna råd och den systematiska Handlingsplan 
fär säkerställande aven kvalitativprocess for framtagande av 
likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandlingför 
bildningsförvaltningen, som vår fdrvaltnings policy- och styrdokument i 
frågan. 
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Beslutsunderlag 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2012-01-09 
Vår beteckning 

BLN20 11/45 nr 2012.15 

- Handlingsplan for säkerställande aven kvalitativ process for 
framtagande av likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling for 
bildningsforvaltningen, BLN 2010/21 nr 2010.894,2010-10-05 

Förslag till beslut 

1. Bildningsnänmden anser motionen besvarad. 

Beslutsexpediering 
Rektorema 
Kommunfullmäktige 

HAso KOMMUN \ 
BildningSlloämniJe.. \ 74680 BALSTA 
0171-525 00 . 
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~ KOMMUN 
Datum 

2012-02-20 -- .. "CJ---.. ----- ----
- HH80 KOMMUN 

Skolnämnden - KOM' -'ISlYREl S8~S f6RVi~_TNlNG 
INKOM 

2012 -03~ O l 
SKN § 12 SKN 2011/209 

Svar på motion med förslag om en översyn av skolornas arbete 
mot mobbning, motionär: Anders Nilfjord (FP) 

Sammanfattning 
KommUllfu1lmäktige beslutade på sitt sammanträde den 26 september 2011 
(KF § 107) att överlämna en motion, med förslag om en översyn av 
skolornas arbete mot mobbning, till skolnämnden får beredning. 

Av motionen framgår att en undersökning fr·ån Skolverket den 28 januari 
2011 kritiserar flera av de vanligaste programmen som används mot 
mobbning på skolorna för att inte vam effektiva och i vissa fall 
kontraprodnktiva. Frågan har därefter aktualiserats efter en uppföljning om 
skoloma fdrändrat sina metoder 

Motionären menar att det naturligtvis är oacceptabelt om skolorna använder 
metoder som i värsta fall riskerar att öka mobbningen. Ingen ska behöva 
vara rädd far att gå till skolan. Alla instanser inom skolväsendet, från lärare 
och föräldrar till ansvariga politiker, måste tydligt visa att mobbning och 
trakasserier aldrig kommer att accepteras. Allt arbete mot mobbning ska 
vara evidensbaserat och resultatinriktat. Det är viktigt att de metoder som 
används ska vara vetenskapligt förankrade. Skolverkets kritik måste tas på 
stort allvar. 

I motionen yrkas att kommunfullmäktige beslutar: 

- Att skolnänmden och bildningsnänmden ges i uppdrag att göra en 
översyn av antimobbningsarbetet får att säkerställa att det vilar på 
vetenskapliga metoder. 

Att skolnänmden och bildningsnärmlden återkonmler med en 
kartläggning samt med förslag på åtgärder. 

I och med skollagens nya skrivningar, gällande fi:ån och med 1juli 2011, har 
skolfårvaltniugen konstaterat att man behöver göra en översyn av -
skolförvaltniugens nuvarande mall för arbetet mot diskrinunering, 
kränkande behandling, mobbning och trakasserier -likabehandlingsplan. 
Skrivningarna kring personals armlälningsplikt och huvudmannens 
(skolnärundens) skyldighet att skyndsamt utreda och vidta åtgärder måste då 
även beaktas. 

På samma sätt som då nuvarande gemensamma mall arbetades fram 
konilllerman vid utarbetandet av nya riktlinjer att utgå från den vägledning 
och de metoder som Skolverket rekon1111enderar att lllilll använder fdr att nå 
bästa möjliga resultat i arbetet mot mobbning och kränkande behandling, Ett 
x l·· tt änd d t bb s d kty Sk t k t, e empe ara anv a e we a era e ver g som o ver e 

"'7-1 Hftl,!30 KOMMUN 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2012-02-20 

Skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 12 SKN 2011/209 

forts. 

Svar på motion med förslag om en översyn av skolornas arbete 
mot mobbning, motionär: Anders Nilfjord (FP) 

tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen, rekommenderar som stöd 
får ett systematiskt arbete mot kränkande behandling. 

Skolförvaltningen vill understryka att det är skolnämnden, som fullgör 
huvudmannens uppdrag för förskole- och skolverksamheten, som är 
ansvarig för att verksamhetema lever upp till lagens krav i arbetet mot 
kränkande behandling. 

Skolfårvaltningen fåreslår därfår att· sko1nämnden ger förvaltningen i 
uppdrag att göra en översyn av skolfårvaltningens arbete mot kränkande 
behandling. De nya, gemensamma riktlinjerna kommer att delges kommun
fullmäktige för kmmedom. 

För att ge skolnämnden kontinuerlig återkoppling, både på enskilda ärenden 
kring kränkande behandling som anmälts av personal men också på att 
verksamheterna lokalt lever upp till lagens krav om årligt upprättade 
handlingsplaner och uppfåljningar, kommer skolförvaltningens riktlinjer att 
även inoehålla rutiner får detta. 

Med nya, gemensamma riktlinjer, som delges kommunfullmäktige för 
kärmedom, och med rutin får kontinuerlig återkoppling till skolnämnden 
ilireslår skolilirvaltningen att skolnämnden anser motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 14, 2012-02-08 
Tjänsteskrivelse, 2012-01-13 
Protokoll från kommunfulbnälctige KF § 107, 2011-09-26 
Skolverkets Utvärdering av metoder mot mobbning, 2011-01-28 (se 
Skolverkets hemsida) 
Slcolverkets rapport Vad fungerar? Resultat av utvärdering av metoder 
mot mobbning, 2011 (Se Skolverkets hemsida) 
Skolförvaltningens gemensamma mall får arbetet mot diskriminering, 
kränkande behandling, mobbning och trakasserier -likabehandlingsplan, 
2010-09-07 

Hp>.BO KOMMUN 
EXPEDIERAO SIGNATIJR 
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'-'KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2012-02-20 

Skolnämnden 

JUSTeRARE 

SKN§ 12 SKN 20111209 

forts. 

Svar på motion med förslag om en översyn av skolornas arbete 
mot mobbning, motionär: Anders Nilfjord (FP) 

Bes!ut 
1. Skolnämnden ger förvaltnllgen i uppdrag att göra en översyn och ta 

fram nya, gemensamma riktlinjer för skolförvaltningens arbete mot 
krfulkande behandfulg. 

2. De nya, gemensannna riktlinjerns delges kommunfullmäktige för 
kännedom. 

3. Skolnänmden anser motionen besvarad. 

Reservation 
Anders Nilfjord (FP) reserverar sig mot beslut 3, med hänvisning till att 
skolnämnden tillstyrkt innehållet i motionen. 

Bes!utsexpediering 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschefen 
Skolfårvaltnmgens ledningsglupp 

EXPEDlERAD 

. ,UJlIII\l 
SIGNAlUR. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(5) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-01-13 

Vår beteckning 

SKN2011/209 nr 2012.115 

Skolförvaltningen 
Skolkontoret 
Helena Johansson, Namndsekreterare 
0171-52615 
helena.johansson1@bildning.habo.se 

Svar på motion med förslag om en översyn av skolornas arbete 
mot mobbning, motionär: Anders Nilfjord (FP) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 26 september 2011 
(KF § 107) att överlämna en motion, med förslag om en översyn av 
skolomas arbete mot mobbniog, till skolnämnden för beredning. 

Av motionen framgår att en undersökning från Skolverket den 28 januari 
2011 kritiserar flera av de vanligaste programmen som används mot 
mobbniog på skolorna för att inte vara effektiva och i vissa fall 
kontraproduktiva. Frågan har därefter aktualiserats efter en uppföljniog om 
skolorna förändrat sina metoder 

Motionären menar att det naturligtvis är oacceptabelt om skolorna använder 
metoder som i värsta fall riskerar att öka mobbniogen. Ingen ska behöva 
vara rädd för att gå till skolan. Alla instanser inom skolväsendet, från lärare 
och föräldrar till ansvariga politiker, måste tydligt visa att mobbning och 
trakasserier aldrig kommer att accepteras. Allt arbete mot mobbning ska 
vara evidensbaserat och resultatimiktat. Det är viktigt att de metoder som 
används ska vara vetenskapligt förankrade. Skolverkets kritik måste tas på 
stort allvar. 

I motionen yrkas att kommunfullmäktige beslutar: 

Att skolnämnden och bildningsnämnden ges i uppdrag att göra en 
översyn av antimobbniogsarbetet fOr att säkerställa att det vilar på 
vetenskapliga metoder. 

Att skolnänmden och bildniogsnämnden återkommer med en 
kartläggning san1t med fårslag på åtgärder. 

Skolverkets utvärdering och resultat av skolomas arbete mot 
mobbning 
Den undersökning som motionären hänvisar till är Skolverkets rapport 
Utvärdering aY metoder mot mobbning, där 10 000 elever i årskurs 4-9 har 
besvara enkäter och 840 personer har intervjuats. Utvärderingen omfattar 
utvärdering av flera antimobbniogsprograrn samtidigt, följer individers 
utsatthet över tid och omfattar stora mängder kvalitativa och kvantitativa 
data.1 

1 Ur förordet till Vad fungerar? Resultat av utvärdering av metoder mol mobbning, 
Skolverket, Stockholm 2011 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-01-13 
Vår beteckning 

SKN2011/209 nr 2012.115 

Utvärderingen visar att antimobbningsprogrammens möte med 
skolvardagen är komplicerad och att färdiga manualer kan bli alltför 
trubbiga verktyg. 

Problem kan uppstå när till exempel vissa elever får en utvald roll där de 
utbildas och blir personalens förlängda arm, såsom är fallet med 
kamratstödjare. Val av kanuatstödjare blir popularitetsval. Det kan också 
leda till att andra backar från sitt ansvar att säga ifrån mot kränkningar. 
Rollen att stödja utsatta kamrater är inte enkel och kan leda till att 
kamratstödjama själva blir utsatta av andra. 

Ett annat olfuåde är då särskilda lektioner med särskilda program för att 
utveckla elevers sociala kompetens och empati schemaläggs för alla klasser. 
"Att så gott som alla elever tycker att det bästa sättet att reagera om man blir 
slagen är att slå tillbaka blir ett problem när tanken är att man ska komma 
fram till det motsatta.,,2 . 

Skolverket har i sin utvärdering kU1l1lat se att det är stor sldllnad mellan hur 
ofta mobbning förekommer i olika skolor, vilket tyder på att det spelar stor 
vad skolor gör. 

Skolverkets utvärdering ger även svar på hur olika insatser, enskilt eller i 
kombination med varandra, fungerar under olika omständigheter. 

Skolverket konstaterar att skoloma behöver grunda sitt arbete på en 
kmtläggning och analys av skolans problem och förutsättningar och utifrån 
det utforma arbetet med att motverka mobbning. Det kan ske exempelvis 
genom kartläggning avelevemas situation, antimobbningsteanl som tar 
hand om mobbade och mobbare, att vuxna handleder elever som får ansvara 
för förebyggande aktiviteter som ger ett gott klimat och att all personal ges 
utbildning på onn·ådet. Ett arbete som är systematiskt, långsiktigt och 
involverar hela skolan med rastvaktssystem, ordningsregler och 
dokumentation har effekt! 

Skolförvaltningens arbete mot mObbning 
Skolförvaltningen delar fullt ut motionärens utgångspunkt om att ingen elev 
ska behöva känna rädsla för att gå till skolan. 

"Diskriminering och alla andra former av laänkande behandling är 
allvarliga och oacceptabla företeelser. Ingen elev ska behöva bli utsatt för 
sådan kränkande behandling under skoldagen att han eller hon kätmer olust 
att ko=a till skolan." 

Så inleds den gemensanrma delen i skolförvaltningens mall för skolomas 
årliga översyn och upprättande av plan mot dislaiminering, kränkande 

2 Sid 72 ur Vad fungerar? Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning, Skolverket, 
Stockholm 2011 
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Vår beteckning 
SKN20111209 nr 2012.115 

behandling, mobbning och trakasserier -likabehandlingsplan. Mallen talar 
också om vilka lagar och andra styrdokument som ligger till grund for 
skolförvaltningens arbete mot diskriminering och kränkande behandling. 

Skolforvaltningens riktlinjer utgår från målsättningen att: "Ingen ska 
utsättas fOr kränkande behandling eller mobbning av någon/några andra. All 
personal ska vara engagerad i att fOrhindra att alla f Olm av kränkande 
behandling och mobbning uppstår." 

Rilctlinjema anger: 

Handlingsplaner ska upprättas och det forebyggande arbetet ska 
redovisas skriftligt inför varje läsår. 

Dokumentation ska årligen ske kring det genomforda förebyggande 
arbetet i verksamhetsberättelselb6kslut för utvärdering. De åtgärder 
som vidtas vid upptäckt av kränkande behandling/mobbning skall 
dokumenteras i åtgärdsprogram f6r såväl den som utsatts ror 
kränkande behandling/mobbning som för den/de som utfort 
kränkningen. 

Rektor ska enligt 2 § Arbetsmilj öfOrordningen anmäla kränkande 
behandling/mobbning av elev om kränkningen/mobbningen gett 
svårare personskada och/eller samtidigt drabbat fleraelever. 

Vidare ska all dokumentation arkiveras och bevaras enligt 
dokumenthanteringsplanen. Sekretess gäller för utomstående, såvida inte 
den/de berörda medger att sekretessen upphävs. 

Mallen har även en bilaga, checldista, som tagits fram som ett stöd att 
stämma av verksamhetens arbete mot diskriminering, kränkande 
behandling, mobbning och trakasserier. Checkiistans rubriker ska utgöra 
den lokala handlingsplanens rubriker, gemensamma för konnnunens 
samtliga forskolor och skolor. Rubrikema är; nu gällande plan, samverkan 
med elevema, kartläggrring, mål, åtgärder, rutiner ror akuta situationer/
incidentrapportering, resurser, kommunikation sanlt utvärdering och 
uppföljning. 

För att säkerställa att skolförvaltningen bedriver ett aktivt arbete mot 
diskriD1inering, kränkande behandling, mobbning och trakasserier har ett 
årshjul tagits fram fOr att beskriva kontinuerliga mötesforum och aktiviteter. 
Arshjulet finns också bilagt i det gemensamma malldokumentet 

DeJlnuvarande mallen har gällt från och med hösten 2010. 

Atgärder mot kränkande behandling enligt skollagen 
l kapitel 6 i skollagen (2010:800) behandlas åtgärder mot kränkande 
behandling. 
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Där anges att huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild 
verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande 
behandling av barn och elever. Huvudmannen ska också se till att det 
genomförs åtgärder för att förebygga och fårhindra att barn och elever 
utsätts får kränkande behandling (6 kap 6 och 7 §§). 

Vidare har huvudmannen att se till att det varje år upprättas en plan med en 
översikt över de åtgärder som behövs för att rorebygga och förhindra 
kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en 
redogörelse fOr vilka av dessa åtgärder som avses påbörjas eller genomroras 
under det kommande året. En redogörelse får hur de planerade åtgärderna 
har genomförts ska tas in i efterföljande års plan (6 kap 8 §). 

När det gäller skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot 
kränkande behandling anger skollagen att en lärare, förskollärare eller annan 
personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit 
utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att 
annlälda detta till fårskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor 
som får kännedom om att ett bam eller en elev anser sig ha blivit utsatt för 
kränkanden behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla 
detta till huvudmannen. HuvudmIllmen är skyldig att skyndsamt utreda 
omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommllllde 
fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande 
behandling i framtiden (6 kap 10 §, l:a stycket). Förändringar i och med nya 
skollagen, är bestänlmelserna om anmämmgsplikt för lärare, förskollärare 
och övrig personal samt för rektor och fårsko1echef Nytt är också kravet på 
atl huvudmannen skyndsamt ska utreda anmälan och i förekommande fall 
vidta åtgärder. 

Svar på motionärens yrkanden 
I och med skollagens nya skrivningar, gällande från och med ljuli 2011, har 
skolförvaltningen konstaterat att mllll behöver göra en översyn av 
skolförvaltningens nuvarande mall rör arbetet mot diskriminering, 
kränkande behandling, mobbning och tralcasserier -likabehandlingsplan. 
Skrivningllll1a krUlg personals anmälningsplikt och huvudmannens' 
(skolnämndens) skyldighet att skyndsamt utreda och vidta åtgärder måste då 
även beaktas. 

På san1ma sätt som då nuvarande gemensanuna mall arbetades fram 
kommer mllll vid utarbetandet av nya riktfuljer att utgå från den vägledning 
och de metoder som Skolverket rekommenderar att man använder för att nå 
bästa möjliga resultat i arbetet mot mobbning och kränkande behandling. Ett 
exempel är att använda det webbaserade verktyg som Skolverket, 
tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen, reko=enderar som stöd 
för ett systematiskt arbete mot kränkande behandling. 



TJÄNSTESKRIVELSE 5(5} 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-01-13 
Vår beteckning 

SKN2011/209 nr 2012.115 

Skolförvaltningen vill understryka att det är skolnämnden, som fullgör 
huvudmannens nppdrag för förskole- och skolverksamheten, som är 
ansvarig för att verksamheterna lever upp till lagens krav i arbetet mot 
kränkande behandling. 

Skolförvaltningen föreslår därför att skolnämnden ger förvaltningen i 
uppdrag att göra en översyn av skolförvaltningens arbete mot kränkande 
behandling. De nya, gemensamma riktlinjerna konuner att delges kommun
fullmäktige för kännedom. 

För att ge skolnärnnden kontinuerlig återkoppling, både på enskilda ärenden 
kring kränkande behandling som anmälts av personal men också på att 
verksanl.heterna lokalt lever upp till lagens krav om årligt upprättade 
handlingsplaner och uppföljningar, kommer skolförvaltningens riktlinjer att 
även innehålla rutiner för detta. 

Med nya, gemensamma riktlinjer, som delges kommunfulhnälctige för 
kännedom, och med rutin för kontinuerlig återkoppling till skolnämnden 
föreslår skolförvaltningen att skolnänmden anser motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 
Protokoll frånkommunfulhnäktige KF § 107,2011-09-26 
Skolverkets Utvärdering av metoder mot mobbning, 2011-01-28 (se 
Skolverkets hemsida) 
Skolverkets rapport Vad fungerar? Resultat av utvärdering av metoder 
mot mobbning, 2011 (Se Slcolverkets hemsida) 
Skolförvaltningens gemensamma mall för arbetet mot diskriminering, 
kränkande behandling, mobbning och trakasserier -lilcabehandlingsplan, 
2010-09-07 

Förslag till beslut 
l. Skolnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en översyn och ta 

fram nya, gemensamma riktlinjer för skolförvaltningens arbete mot 
kränkande behandling. 

2. De nya, gemensamnla riktlinjerna delges konununfullnlälctige för 
kännedom. 

3. Skolnä1l1nden anser motionen besvarad. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschefen 
Skolförvaltningens lednings grupp 



'.----"-"--.-.- -, 

HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-09-26 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF § 107 KS 2011/152 

Motion med förslag om en översyn av skolornas arbete mot 
mobbning, motionär: Anders Nilfjord (FP) 

Av motionen framgår följande i sin helhet: "En undersökning från Skolver
ket (28/1-11) klitiserar flera av de vanligaste programmen som används mot 
mobbning på skolorna för att inte vara effektiva och i vissa fall kontrapro
duktiva. Frågan har nu återigen aktualiserats efter en uppföljning om sko
lorna förändrat sina metoder. 

Det är naturligtvis oacceptabelt om skolorna använder metoder som i värsta 
fall riskerar att öka mobbningen. Ingen ska behöva vara rädd för att gå till 
skolan. Alla instanser inom skolväsendet, från lärare och föräldrar till ansva
riga politiker, måste tydligt visa att mobbning och trakasserier aldrig kom
mer att accepteras. Allt arbete mot mobbning ska vara evidensbaserat och 
resultatinriktat. Det är viktigt att de metoder som används ska vara veten
skapligt förankrade. Skolverkets skarpa kl'itik måste tas på stort allvar. 

Med anledning av ovanstående yrkar Folkpatiiet liberalerna på följande: 

Konnnunfullmäktige beslutar: 

• att Skolnämnden och Bildningsnämnden ges i uppdrag att göra en 
översyn av antimobbningsat'betet för att säkerställa att det vilar på 
vetenskapliga metoder. 

• att Skolnämnden och Bildningsnännlden återkommer med en kart
läggning samt med förslag på åtgärder." 

Beslutsunderlag 
Motion från Anders Nilfjord (FP). 

- Tjänsteskl'ivelse,2011-09-l4. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutat· att överlännm motionen dels till bildningsnämllden 
och dels till skolnälllilden för beredning. 

Beslutsexpediering 
Skolnänmden 
Bildningsnämnden 

EXPEDlERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.2331 



FolkpartietLibe.illerna 
Håbo föreningen 

Översyn av skolornas arbete mot mobbning 

En undersökning från Skolverket (28/1-11) kritiserar flera av de vanligaste programmen som 
används mot mobbning på skolorna får att inte vara effektiva och i vissa fall 
kontraproduktiva. Frågan har nu återigen aktualiserats efter en uppfåljning om skolorna 
fårändrat sina metoder. 

Det är naturligtvis oacceptabelt om skolorna använder metoder som i värsta fall riskerar att 
öka mobbningen. Ingen ska behöva var rädd får att gå till skolan. Alla instanser inom 
skolväsendet, frän lärare och fåräldrar till ansvariga politiker, måste tydligt visa att mobbning 
och trakasserier aldrig kommer att accepteras. Allt arbete mot mobbning ska vara 
evidensbaserat.och resultatinriktat. Det är viktigt att de metoder som används ska vara 
vetenskapligt fOrankrade. Skolverkets skarpa kritik måste tas på stort allvar. 

Med anledning av ovanstående yrkar Folkpartiet liberalerna på fåljande: 

Kommunfullmäktige beslutar: 
e att Skolnämnden och Bildningsnämnden ges i uppdrag att göra en översyn av 

antimobbningsarbetet får att säkerställa att det vilar på vetenskapliga metoder. 
• Att Skolnämnden och Bildningsnämnden återkommer med en kartläggning samt med 

fårslag på åtgärder. 

För Folkpartiet Liberalerna 

Anders Nilfjord 

Epost: anders.nilf jord@folkaprtiet.se Webbsida: www.folkpartiet.se/haabo 
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1 (2) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012~03-12 

Vår beteckning 

KS2012/35 nr 2012.783 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171~525 02 
hans.nordstedt@habo.se --" Il ~1!.1L&e.- :&1: Q 

Miljö- och tekniknämndens återrapportering av nämndens ställ
ningstagande till ett antal medborgarförslag om uppförande av 
hundrastgårdar 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har under perioden 2009-2011 hanterat tre medborgar
förslag med önskemål om att kommunen ska ordna inhägnade hundrastplat
ser. Samtliga förslag har överlämnats till rniljö- och tekniknämnden for be
redning. Under den aktuella perioden har frågan om att ordna en hundrast
plats inom Bålsta tätort, utretts av miljö- och teknikforvaltningen. Av 
nämndens beslut 2012-02-20, § 17, framgår att nämnden har får avsikt att ta 
ställning till ett uppforande aven rastgård i samband med nämndens priori
tering av drift- och investeringsbudgeten får år 2013. Nämnden redovisar i 
samma beslut även en kostandsredovisning for investering och drift aven 
rastgård. 

Nämndens beslut 

1. Uppforande av hundrastgårdar behandlas i samband med arbetet med 
drift- och investeringsbudget 2013. 

2. Godkänna förvaltningens svar på medborgarfårslagen och därmed anse 
förslagen besvarade. 

3. Överlänma svar på medborgarf6rslagen till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och tekniknälmldens beslut 2012-02-20, § 17 
KOlmnunfullmäktiges beslut 2009-09-28, § 79 
Kommunfullmäktiges beslut 2009-09-28, § 82 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-12-19, § 138. 

KOlmnunkansliets forslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige noterar miljö- och tekniknälnndens målsättning, att i 2013 
års drift- och investeringsbudget, prioritera uppforande aven hundrast
gård inom Bålsta tätort. 

2. Fulhnäktige beslutar att meddela de tre förslagsställama, nämndens 
målsättning, som svar på respektive medborgarfårslag. 

CX! 



HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

KOMMUN 
Datum 
2012-02-20 HFisO K6r'lMUN 

KO!,f.\flHxSTYRElSfJ~S F(lR\I,i-,lTNING 
INKOM Miljö- och !ekniknämnden 

2012 ~02- 24 
MTN § 17 MTN 2009/36 KSDrr Re.ln 

ZOrz '351 ,u;\2-S"93 

Aterrapportering av medborgarförslag om hundrastgårdar 

Sammanfattning 
Under de senaste åren har tre medborgarfOrslag med önskemål om att 
anlägga hundrastgårdar inko=it De två fOrsta inkom under 2009 e ~~ 

"'. Det tredje inkom 
uH KF i december 2011. 

I miljö- och tekniknämndens beslut for medborgarfOrslaget från . 
och; . ,.Ydick forvaltningen uppdraget att undersöka 
möjligheten att uppfOra ett antal hundrastgårdar inom kommunen. 

Det andra medborgarforslaget frår .," "" . har inte behandlats i miljö-
och tekniknämnden utan kommunfullmäktIge beslutade att direkt överlämna 
rors laget till miljö- och tekniknämnden for att ingå i forvaltningens uppdrag 
enligt ovan. . . 

Det tredje medborgarforslaget behandlades i KF i december 2011. KF 
beslutade att överlämna förslaget till MJN for beredning. Ärendet har ännu 
inte behandlats i MJN. 

Förvaltningen har även mottagit önskemål via e-post och telefon. 

Vid nämndens sammanträde 2011-12-07 redovisade forvaltningen muntligt 
ett antal platser d~ placering av hundrastgårdar kan tänkas vara möjliga . 

. Vidare redovisades kostnadskalkyler for anläggande aven hundrastgård på 
ca 1000 rn2 samt driftkostnader for en sådan anläggning. En hundrastgård 
av den storleken med ett hållbart nätstängsel, bänkar, bord, hundlatriner och 
skylt beräknas kosta ca 107 000 kr. Drift- och underhåll beräknas uppgå till 
ca 45 000 kr/år och hundrastgård. 

Hundrastgårdar fyller många viktiga funktioner. Hundarna kan få springa 
fritt utan att ägarna behöver känna sig oroliga for att de ska störa andra 
medborgare eller att de ska springa bort. En hundrastgård är dessutom en 
mötesplats fOr människor och fyller en viktig social funktion. Före beslut 
om placering av hundrastgård bör närboendes åsikter inhämtas. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-02-13 

Forts. 

EXPEDlERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012AOB 

nÅBO KOMJAIJN 
Mii;jö- o ch_ iBknikn~~nden 
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rn1 HÅBO 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-02-20 

Miljö- och !ekniknämnden 

MTN § 17 MTN 2009/36 

Fortsättning från fdregående sida 

Beslut 

1. Uppfdrande av hundrastgårdar behandlas i samband med arbetet med 
drift- och investeringsbudget 2013. 

2. Godkänna fdrvaltningens svar på medborgarfilrslagen och därmed anse 
fdrslagen besvarade. 

3. ÖverläITma svar på medborgarfdrslagen till kommunfullmäktige. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN1NG i JU~ERARE 
i /";/} I /d. I 

Nr2012,40a 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2009-09-28 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF § 79 KS 2009/2 

Redovisning av berett medborgarförslag om att anordna en 
hundrastgård inom Västerängsområdet, Bå!sta tätort, förslags
ställare: ; 

Av förslaget framgår följande: "Vi hnndägare boende i Västerängen önskar 
att Håbo kommnn kan hjälpa oss med att anordna en hnndrastgård i områ
det. Förslagsvis på grönOlmådet bakom den lokala återvinningsstationen el
ler något amlat, för ändamålet lämpligt ställe, i Olmådet. 

Detta för att våra hnndar skall ha någonstans att springa fritt utan att det vil
da djurlivet kommer till skada, exempelvis på våren, då många djur får 
smått. För att inte tala om alla motionärer, cyklister och små barn som kan
ske är rädda för hundar." 

Fullmäktige överlämnade 2009-02-23, § 7, förslaget till miljö- och teknik
nämnden för beredning. 

Av nämndes beslut 2009-06-09, § 56, framgår bl.a. följande:" Förvaltning
en har varit i kontakt med förslagsställaren som har kommit med förslag hur 
hnndrastgården kan utföras. För en kostnad av 15-20 tkr kan en rastgård 
uppföras med får stängsel som fasts på trästolpar. En hnndlatrin sätts upp 
och en grind monteras. Storleken på rastgården är ca 60 x 3 O meter. Utöver 
det behöver tillsyn ske ca 40 timJår till en kostnad av ca 10 tkr." 

Nämnden beslöt vid samma tillfalle bl.a. att uppdra till miljö- och teknikför
valtningen att undersöka möjligheten att uppfcira ett antal hnndrastgårdar 
inom kOlmnnnen. Nämnden överlämnar ärendet till fullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2008-12-11. 
Miljö- och tekniknämndens yttrande 2009-06-09, § 56. 
Tjänsteskrivelse 2009-08-06. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2009-08-24, § 115. 
Kommnnstyrelsens förslag till beslut 2009-09-07, § 131. 

Styrelsen tillstyrker redovisat förslag till beslut. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

· ·,--'-'-----~---o_ -________ _ 

Nr 2009.2780 
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HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2009-09-28 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF § 79 KS 200912 

(forts.) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar notera milj ö- och tekniknämndens fortsatta utred
lung av förslaget. Fullmäktige uppmanar miljö- och tektuknämnde att 
meddela förslagsställarna nämndens slutgiltiga ställningstagande i sak
frågan. Förslaget föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och tekniknämnden 
Förslagsställaren 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESIYRKNING Nr 2009,2780 



HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2009-09-28 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF § 82 KS 2009/93 

Medborgarmotion om att uppföra flera inhägnar!':: hundrast-
platser inom Bålsta; förslagsställare: . . . . Bålsta 

Följande medborgarförslag föreligger: "Jag är en nybliven hundägare boen
de i lägenhet i centrala delen av Bålsta och saknar att det inte finns någon 
inhägnad hundrastplats inom gångavstånd där jag kan ge min hund möjlig
het att springa fritt under uppsikt och tillfålle att få leka med andra hundar 
under trygga former. För att se efter om det var fler hundägare änjag som 
kände ett behov aven hundrastplats upprättade j ag en nanmlista och satte 
upp på Arken Zoo i Bålsta centrum och på Bålsta Zoo i Gamla Bålsta. Det 
blev ett antal nanmunderskrifter på dessa. Bra alternativ skulle vara att kun
na ordna två olika typer av hundrastplats. En inhägnad på en äng och en an
nan i ett skogsparti, då finns det en variation att välj a på för hundägarna där 
dom kan släppa sina hundar. Förslag på platser av mig och andra hundägare 
som jag har pratat med är kryssade på bifogad karta över Bålsta. Exempel: 

• Ängen vid sidan om Gröna dalen skolan. Gärna placerad så någon av de 
små kullarna kan ingå, roligare spring och lek yta. 

• Ett skogsparti ovanför pendeltågsstationen. 

• Västerängen, en del av gräsytan mellan skogsdelen och villorna. 

• Västerängen ett skogsparti ovanför villorna." 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2009-07-29 från: 
nanmunderskrifter. 
Tjänsteskrivelse 2009-08-14. 

Kommunkansliets kommentar: 

Bålsta med karta och 

Fullmäktige har att i ett armat ärende att ta ställning till ett medborgarförslag 
med liknade framställning som detta förslag. Eftersom det tidigare förslaget 
är berett och miljö- och tekniknfumlden uppdragit till förvaltningen att un
dersöka möjligheten att uppföra ett antal hundrastgårdar inom kommunen 
bör någon ytterligare beredning av föreliggande förslag inte genomföras. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2009.2784 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2009-09-28 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF§ 82 KS 2009/93 

(forts.) 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till miljö- och 
tekniknämnden för att ingå i förvaltningens undersökning av möjlighe
ten att uppföra ett antal hundrastgårdar inom kommunen. 

2. Fullmäktige uppmanar miljö- och tekniknänmde att meddela förslags
ställaren nämndens slutgiltiga ställningstagande i sakfrågan. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och tekniknämnden (kopia av dels beslut samt dels medborgarför
slag) 
Förslagsställaren 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2009.2784 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-12-19 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF § 138 KS 2011/199 

Medborgarförslag om ordnandet av stora inhäg nade rast- och lek
gårdar för hundar 

Av förslaget framgår följande i sin helhet: "Jag är hundägare och har träffat 
många andra hundägare. Och varje gång kOllliner frågan varför inte kom
munen gör ett par stora inhägnade rast- och lekgårdar för hundar. Hundägare 
är beredda på att kanske ta bilen till hundgården för att hunden ska få leka. 

Många människor är rädda för hundar vare sig det är en liten eller stor hund, 
man blir utskälld om man har hunden lös och det spelar ingen roll hur bra 
kontroll man har över hunden. Dessutom behöver man inte oroa sig över att 
det dyker upp harar, rådjur etc som hundarna kan jaga. 

Det behöver inte vara någon märkvärdigt med rastgårdarna bara att de är in
hägnade och att det sitter latriner ev något bord där hundägmua kan sitta 
medan hundarna leker. 

100 x 100 m ska väl gå att ordna på ett par ställen i Bålsta?" 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, daterad 2011-12-05 

- Tjänsteskrivelse 2011-12-07. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att överlänma förslaget till miljö- och tekniknänm
den för beredning. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och tekniknänmden 

EXPEDlERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN1NG Nr2011,3147 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-03-13 
Vår beteckning 

KS2006164 nr2012.816 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-52502 
hans.nordstedt@habo.se 

Förslag till justering av gällande beslut om firmatecknare för 
dels kommunstyrelsens verksamheter och dels kommunöver
gripande frågor 

Sammanfattning 
Nu gällande ordning, beslutades av kommunstyrelsen 2011-02-07, § 7. 

De förändringar som skett sedan dess är: 

Thomas Lindström (S) avgått som ledamot och vice ordförande i kommun
styrelsen och eftelirätts av Lars-Göran Bromander (S) 

Kommundirektörens förordnade har övergått från ett tillf<il1igt sådant till ett 
ordinarie förordnande. 

Ändrad titel för Clas Jansson till utvecklings strateg 

Ny medarbetare, Håkan Bertilsson, stabschef. 

Beslutsunderlag 
- Konununstyrelsens beslut 2011-02-07, § 7. 

KOlllinunkansliets förslag till beslut: 

Nuvarande beslut ändras till följ ande lydelse: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

KOlllinunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att till firmatecknare för kommunstyrelsen och kom
munövergripande frågor utse: 

• Kon11l1unstyrelsen i sin helhet. 
• KOlllinunstyrelsens ordförande Agneta HäggIund (S), styrelsens vice 

ordförande Lars-Göran Bromander (S), kOlllinundirektör Per Kjel
lander, ekonomichefVipul Vithlani, utvecklingsstrateg Clas Jansson 
och stabschef Håkan Bertilsson, två i förening. 

• Kommunstyrelsens ordförande Agneta HäggIund (S), styrelsens vice 
ordförande Lars-Göran Bromander (S), kommundirektör Per Kjel
lander, ekonomichefVipul Vithlani, utvecklingsstrateg Clas Jansson 
och stabschef Håkan BeliiIsson, var för sig i förening med en av föl-



'l/6 
2(2) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-03-13 

Vår beteckning 
KS2006/64 nr 2012.816 

jande: Kommunsekreterare Hans Nordstedt, inköpschefKatariina 
Virkkunen eller personalchef Tarja Dahlin. 

2. Styrelsen beslutar att ovanstående gäller tills vidare. 

3. Styrelsen upphäver därmed tidigare beslut i ärendet, 2011-02-07, § 7. 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-02-07 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 7 KS 2006/64 

Beslut om revidering av tidigare beslut om firmatecknare för 
kommunstyrelsens verksamheter 

Sammanfattning 
Nu gällande beslut om finnatecknare fattades av styrelsen 2009-11-30, § 
163. Med anledning av förändringar inom personalen och bland de fÖliroen
devalda, föreslås en komplettering och uppdatering av föregående beslut om 
firmatecknare. 

Beslutsunderlag 
l. KOl11l11unstyrelsens beslut 2009-11-30, § 163. 
2. Tjänsteskrivelse 2011-01-14. 
3. Arbetsutskottets förslag till beslut 2011-01-24, § 10. 

Utskottet tillstyrker förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att till fnmatecknare för kOlllillUnstyrelsen och kom
munövergripande fi'ågor utse: 

• KOl11l11unstyrelsen i sin helhet. 
• KOl11l11unstyrelsens ordförande Agneta Häggiund (S) styrelsens vice 

ordförande Thomas Lindström (S), tf. kommundirektör Per Kjellan
der, ekonomichefVipnl Vithlani och stabschef Clas Jansson, två i 
förening. 

• Konnnunstyrelsens ordförande Agneta Häggiund (S), styrelsens vice 
ordförande Thomas Lindström (S), tf. konmlUndirektör Per Kjellan
der, ekonomichef Vipul Vithlani och stabschef Clas Jansson, var för 
sig i förening med en av följande: Kommunsekreterare Hans Nord
stedt, inköpschef Katariina Virkkunen eller personalchef Tmj a Dah
lin. 

2. Styrelsen beslutar att ovanstående gäller tills vidare. 

3. Styrelsen upphäver dänned tidigare beslut i ärendet, 2009-11-30, § 163. 

Beslutsexpediering 
Ekonomichef 
Stabschef 
KOlllinunstyrelsens ordförande 
Förvaltningsrätten i Uppsala för intygande om att beslutet ej överklagats 
KOl11l11uninvest 
Sparbanken i Enköping, SEB, Bålsta 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.261 
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