
HÅBO 
KOMMUN 

KALLELSE 
DELS TILL 

KOMMUNSTYRELSENS 
ARBETSUTSKOTTS 

•• SAMMANTRADE 
2013 .. 03 .. 19 

OCH DELS TILL 
KOMMUNSTYRELSENS 

•• SAMMANTRADE 
2013 .. 04-08 



. T HABO C o 

:t KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ledamöter 

Agneta Häggiund (S), ordförande 
Sjunne Green (BAp) 
Christian Ghaemi (MP) 
Carina Lund (M) 
Fred Rydberg (KD) 

KALLELSE 
Datum 
2013-03-12 

Ersättare 

Fredrik Anderstedt (S) 
Lars-Göran Bromander (S) 
Göran Eriksson (C) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 

Tid Tisdagen den 19 mars 2013, kl. 08.30 

Plats Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta 

Ärenden 

l. Upprop 

2. Val av justerare 

3. Godkännande av dagordningen 

4. Eventuella informationer 

5. Beredning av ärenden till kommunstyrelsens sammanträde 2013-04-08 

6. Övriga frågor 

Agneta Häggllund (S) 
Ordförande 



 KALLELSE 
 Datum  

  2013-03-12  

Kommunstyrelsen 
 

 

Ledamöter Ersättare 

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

Werner Schubert (S) 
Leif Lindqvist (V) 
Sven Svanström (Båp) 
Marie Nordberg (Mp) 
Cecilia Lidén (M) 
Joachim Westerlund (M) 
Anders Persson (FP) 
 

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 

Tid Måndagen den 8 april 2013, kl. 13.00 
Förmöten enligt överenskommelse 

Plats Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta 

 

Ärenden 
  1. Upprop 

  2. Val av justerare  

  3. Godkännande av dagordningen 

  4. Informationer från kommunstyrelsens ordförande och från kommundirektören  

  5. Information om kommunens ekonomi 

  6. Redovisning av aktiviteter med mera, år 2012, finskt förvaltningsområde 

  7. Aktuella protokoll 

  8. Redovisning av delegationsbeslut 

  9. Redovisning av inkomna handlingar 

 10. Årsredovisning för år 2012 för Håbo kommun (handlingar kompletteras senast vid sam-
manträdet) 

 11. Förslag till ny politisk organisation 

 12. Förslag om förlängt borgensåtagande för Håbo Ridklubb 

 13. Förslag till yttrande över revisionsrapport - "Granskning av direktupphandlingar" 

 



 KALLELSE 
 Datum  

  2013-03-12  

Kommunstyrelsen 
 

 

 14. Förslag till yttrande över revisionsrapport - "Granskning av debitering av ramavtal" 

 15. Behov av nybyggnation inom LSS 

 16. Förslag om ändring av detaljplan för fastigheten Bålsta 50:2, Bålsta tätort 

 17. Förslag om försäljning och exploatering av del av fastigheten Håbo Väppeby 6:1 

 18. Förslag om förvärv av del av Väppeby 7:52 samt Bista 3:18, Draget Bålsta tätort (hand-
lingar kompletteras senast vid sammanträdet) 

 19. Förslag om godkännande av planprogram för Björnbro/Logistik Bålsta, Bålsta tätort 
(handlingar kompletteras senast vid sammanträdet) 

 20. Förslag till markförsäljning inom området Logistik Bålsta, Bålsta tätort (handlingar kom-
pletteras senast vid sammanträdet) 

 21. Förslag om samråd för kvarter 3 inom Bålsta Logistik, Bålsta tätort (handlingar komplet-
teras senast vid sammanträdet) 

 22. Redovisning av beredd motion om inrättande av ett demensteam 

 23. Redovisning av beredd motion om e-tjänster för enklare bygglovshantering 

 24. Redovisning av berett medborgarförslag om utomhusgym 

 25. Redovisning av berett medborgarförslag om bygglovpolicy (passivhusstandard) 

 26. Förslag till avfallstaxa 

 27. Förslag till avfallsföreskrifter 

 28. Förslag till riktlinjer för kommunens styrdokument 

 29. Utvärdering av kommunens resepolicy 

 30. Fyllnadsval och förändring av antalet ledamöter i ungdomsrådet för läsåret 2013 

 31. Fyllnadsval - nominering av ledamöter till Mälardalsrådets utskott 

 32. Övriga frågor 

 

   

Agneta Hägglund (S) 
Ordförande 

  



 RAPPORT 1(14)
 Datu m Vår beteckning 

  2013-01-28 KS nr 2013.235

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Risto Hurskainen,  projektledare finskt  
förvaltningsområde  
0171-525 20 
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Finskt förvaltningsområde Håbo kommun under 2012 

 

Håbo kommun tillhör finskt förvaltningsområde sedan januari 2010. Sedan 
december 2011 arbetar en projektledare på heltidsbasis med att förverkliga 
intentionerna i Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) i 
Håbo kommun med avseende på den sverigefinska minoritet som bor i 
kommunen. Minoritetens rättigheter rör bland annat rätt att använda sitt språk i 
kontakterna med kommunen, rätt till förskola och äldreomsorg helt eller delvis på 
finska samt aktiva insatser för att främja det finska språket och den finska 
kulturen. 

Vid en jämförelse med andra finska förvaltningskommuner avseende aktiviteter 
som anordnats för den sverigefinska minoriteten får Håbo kommun anses stå sig 
väl. Under året har bland annat sagostunder, barnteater, seminarier, föreläsningar 
och kulturevenemang erbjudits – detta är verksamhet som frekvent förekommer i 
andra finska förvaltningskommuner.  

Inledningsvis redogörs kortfattat för innehållet i Lag om nationella minoriteter 
och minoritetsspråk. Därefter kopplas var och en av de centrala paragraferna i 
lagen till de konkreta, genomförda aktiviteter som genomförts i Håbo kommun 
under 2012.  

När det gäller användandet av statsbidraget till finskt förvaltningsområde under 
2012 – se KS 2013.168. 

 

Nationella minoriteter – nationella minoritetsspråk 

Sveriges nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.  I 
språklagen (2009:600) anges att de nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, 
romani chib och samiska. Regeringen presenterade sin strategi för de nationella minoriteterna i 
proposition 2008/09:158. Erkännandet av de nationella minoriteterna innebär enligt 
propositionen ”ett ställningstagande att Sverige väljer att ta ett folkrättsligt ansvar i främjandet 
av minoritetsspråken och kulturerna. Detta ansvar innefattar att ge grupperna skydd och aktivt 
främja bevarandet av gruppernas språk och kulturer i enlighet med intentionerna i Europarådets 
ramkonvention och minoritetsspråkskonventionen.” (2008/09:158, s. 28) 

I nämnda proposition, som låg till grund för Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
(2009:724) finns relevanta historiska bakgrundsteckningar och resonemang till lagens tillkomst – 



 RAPPORT 2(14)
 Datum Vår beteckning 

  2013-01-28 KS nr 2013.235
 

material som är värdefullt att ta del av, inför redogörelsen och utvärderingen av finska 
förvaltningsområdets verksamhet i Håbo kommun under 2012. Regeringen menar i 
propositionen bland annat att minoritetsspråken inte synliggjorts av det allmänna i det förgångna: 

”Minoritetsspråken har […] på många sätt varit ”historiskt osynliga” i det svenska samhället i 
den bemärkelsen att de haft en undanskymd och underordnad roll.” (2008/09:158, s. 28) 

Vidare beskrivs hur de nationella minoriteterna under olika perioder har varit utsatta och 
marginaliserade i det svenska samhället: ”Barn har inte tillåtits att använda sitt minoritetsspråk i 
skolan och det egna språket blev i många fall något skambelagt. Enskilda har förlorat sitt 
modersmål i mötet med majoritetssamhällets assimilationstryck. […] Regeringen anser att 
skyddet av de nationella minoriteterna behöver bli en naturlig del av kommuners och 
myndigheters dagliga arbete med att förverkliga de mänskliga rättigheterna.” (2008/09:158, s.32) 

Regeringen beskriver minoritetsspråkens och –kulturernas status på följande sätt: 

”De nationella minoriteterna och deras språk har alla på sitt sätt haft, och har i viss mån alltjämt, 
låg status i det svenska samhället. Minoriteternas språk och kultur har inte varit något som 
värderats högt av majoritetssamhället. Majoritetssamhällets förhållningssätt och agerande i 
förhållande till minoritetsspråken påverkar även minoriteternas syn på det egna språket.” 
(2008/09:158, s. 37) 

Regeringen pekar också på språkets betydelse för den enskilde individen: 

”…för den enskilde kan språket utgöra en viktig del av identiteten och självkänslan. För många 
individer är minoritetsspråket även modersmålet. Modersmålet är inte bara ett redskap för 
kommunikation och kunskapsinhämtning, utan det kan också vara starkt förknippat med 
emotionella värden och något som knyter oss till våra närstående och den kulturgemenskap vi 
tillhör.” (2008/09:158, s. 34) 

Regeringen pekar i propositionen på att de nationella minoriteternas egenmakt och inflytande 
behöver stärkas: 

”Om människor ges egenmakt, dvs. verktyg och förutsättningar att forma sin egen framtid, kan 
den styrka som gruppen besitter kanaliseras. […] Det finns en stark kraft hos de nationella 
minoriteterna att vilja värna det egna språket och den egna kulturen. Att dessa grupper har 
kunnat bevara sin särart under så lång tid i Sverige, trots starkt assimilationstryck från 
majoriteten, är i sig ett tecken på styrka.”  (2008/09:158, s. 33) 

 

Håbo kommun – en del av finskt förvaltningsområde 

Håbo kommun tillhör finskt förvaltningsområde sedan januari 2010. I och med detta har den 
sverigefinska minoriteten i kommunen ett förstärkt skydd, jämfört med sverigefinnar i 
kommuner som endast omfattas av det så kallade grundskyddet.  Skillnaden mellan kommuner 
som omfattas av grundskyddet och kommun i förvaltningsområde åskådliggörs i tabellen nedan. 
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Minoritetslagen är en rättighetslagstiftning som påverkar kommunen oavsett om man är ansluten 
till förvaltningsområde eller inte. Punkterna 1-5 är desamma oavsett förvaltningsområde eller ej, 
däremot skiljer sig punkterna 6-8 åt. Grundskyddet gäller alla minoritetsgrupper. Punkterna 
nedan är något omformulerade för att bli tydligare.   

 Kommuner utanför 
förvaltningsområde, s.k. 
grundskydd för minoriteter 

Kommuner inom 
förvaltningsområde för finska, s.k. 
förstärkt skydd 

1 Kommuner ska när det behövs på lämpligt sätt informera de nationella 
minoriteterna om deras rättigheter enligt minoritetslagen (3 §) 

2 I kommuner ska nationella minoriteter ges möjlighet till inflytande i 
frågor som berör dem och om möjligt samråda med representanter för 
minoriteter (5 §) 

3 Det allmänna har särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella 
minoritetsspråken (4 §) 

4 Det allmänna ska främja de nationella minoritetsspråken möjligheter att 
behålla och utveckla sin kultur i Sverige (4 §) 

5 Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna 
minoritetsspråket ska främjas särskilt (4 §) 

6 Om språkkunnig personal finns 
har enskilda rätt att få 
äldreomsorg helt eller delvis på 
finska, meänkieli resp samiska 

Kommuner ska erbjuda den eller de 
som begär det möjlighet att få hela 
eller delar av den service om 
omvårdnad inom äldreomsorgen på 
finska (18 §) 

7 Om språkkunnig personal finns 
har enskilda rätt att använda 
finska, meänkieli resp samiska 
vid myndighetskontakter  

Enskilda har rätt att använda finska i 
sina skriftliga resp muntliga kontakter 
med myndigheter 

8 Om språkkunnig personal finns 
har enskilda rätt att få 
barnomsorg helt eller delvis på 
finska, meänkieli resp samiska 

Kommuner ska erbjuda barn vars 
vårdnadshavare begär det plats i 
förskoleverksamhet där hela eller delar 
av verksamheten bedrivs på finska (17 
§) 

 

(källa: Nacka kommun) 
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Enligt den statistik som SCB framtog åt Sveriges Radios finskspråkiga redaktion Sisuradio 2008 
har minst var tionde invånare i Håbo kommun finsk anknytning (inkl. första, andra och tredje 
generationen). Källa: se länk på sista sidan. 

Håbo kommun var en av de kommuner som ingick som remissinstans i utredningen om 
förvaltningsområden. Håbo kommun tillstyrkte regeringens förslag och angav att den är positiv 
till att ingå i ett utvidgat förvaltningsområde (2008/09:158, s. 75f). 

 

Främjande och synliggörande – lagens fjärde paragraf 

4 § - I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och 
främja de nationella minoritetsspråken. Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella 
minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en 
kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. 

Med ordet ”främja” i denna paragraf ”avses att det allmänna genom aktiva åtgärder och  
handlingar ska stödja språkens och kulturens fortlevnad”. (2008/09:158, s. 127) 

Att anordna ”aktiva åtgärder och handlingar” för en nationell minoritet i en förvaltningskommun 
fordrar givetvis ekonomiska resurser. För detta ändamål erhåller Håbo kommun årligen 660 000 
kronor i statsbidrag. 

Länsstyrelsen i Stockholms län, som har ett nationellt uppdrag att följa upp tillämpningen av 
lagen, lyfter fram barnens rätt till sitt nationella minoritetsspråk: ”Ju tidigare man kommer i 
kontakt med ett språk, desto lättare är det att ta till sig det. Grunden för additiv tvåspråkighet 
(inlärning av ett andra språk som inte sker på bekostnad av det första språket) läggs under ett 
barns tidiga barndom och förutsättningarna försämras med barnets tidiga ålder.” (Nationella 
minoriteters rättigheter, s. 55). 

Exempel på aktiva åtgärder och handlingar som anordnats för nationella minoriteter i 
förvaltningskommuner, för både barn och vuxna, presenteras i Länsstyrelsens i Stockholms läns 
handbok för arbete med nationella minoriteter: 

- Sagostunder på biblioteket (ex. Upplands Väsby kommun i samarbete med 
Sverigefinska skolan) 

- Barnteater på minoritetsspråk (ex. Hallstahammars kommun i samarbete med Uusi 
Teatteri/Nya Finska Teatern) 

- Seminarier, föreläsningar och kulturevenemang (ex. Umeå och Ubmejen biejvieh, 
Samiska veckan) och Finska dagar (ett tredagarsevenemang i Stadshuset i Södertälje, där både 
den finsk-romska och den sverigefinska minoriteten deltog) 

- Finska kulturarrangemang på biblioteket (ex. lyrikkaféer, bio, teater och 
musikföreställningar i Eskilstuna stadsbibliotek) 

(källa: Nationella minoriteters rättigheter, s. 55-59) 
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Som framgår av följande genomgång, har Håbo kommun arrangerat liknande finska 
kulturaktiviteter för barn, vuxna och äldre under 2012 – däutöver även en del egeninspirerade 
aktiviteter, bland annat föreläsningar kring folkhälsa och krigsbarns erfarenheter av att förlora 
sitt finska modersmål i tidiga barnaår. 

 

Samråd enligt regeringens proposition 

Paragraf 5 anger att kommuner ska ge nationella minoriteter ges möjlighet till inflytande i frågor 
som berör dem och om möjligt samråda med representanter för minoriteter. I propositionen 
skriver regeringen följande om vikten av samråd: 

”Ett lagreglerat samrådsförfarande bedöms ge bättre förutsättningar för att […] samråd faktiskt 
kommer till stånd och att beslutsfattare på ett systematiskt sätt inhämtar synpunkter och för en 
dialog med de nationella minoriteterna, både barn och vuxna. […] ”Frågor där det är särskilt 
viktigt att fånga in de nationella minoriteternas behov och synpunkter är bl.a. områden som rör 
förskoleverksamhet och skola, ungdomsfrågor, äldreomsorg, biblioteks- och annan 
kulturverksamhet, dvs. på områden där kommunerna har vissa skyldigheter i förhållande till 
medborgarna.” (2008/09:158, s.70) 

 

Sammansättning av sverigefinska samrådet i Håbo 

År 2012 inleddes med en intensiv informationsinsats om finskt förvaltningsområde. Genom 
artiklar och notiser i Bålsta-Bladet riktades information på finska till den sverigefinska 
minoriteten, men informationen bestod även av sammanfattningar på svenska. Materialet i 
Bålsta-Bladet gjordes dessutom tillgängliga i fulltextversioner på finska och svenska på 
kommunens webb, www.habo.se/suomeksi. Informationen handlade om möjligheten till 
finskspråkig förskola, om möjligheten att vända sig till kommunen på finska i kommunala 
ärenden (ex. bostadsanpassning), om service utan behovsprövning etc. Syftet med informationen 
var att sprida kunskap om lagen i sig, men också väcka de sverigefinska kommuninvånarnas 
intresse och engagemang för frågor kring finskt förvaltningsområde så att detta engagemang 
skulle utmynna i en vilja att vara med i samrådsarbetet lite längre fram. Under de inledande 
veckornas information upprepades envist en ”tagline” om de rättigheter som lagen ger i slutet av 
artiklarna på finska och svenska:  ”Håbo kommun tillhör det finska förvaltningsområdet. Detta 
betyder att finsktalande har rätt att få förskoleverksamhet och äldreomsorg helt eller delvis på 
finska och att sköta sina ärenden med kommunen på finska.” 

Parallellt med informationsinsatsen förbereddes det första samrådsmötet som kom att hållas i 
mars. Kommunen hade redan under år 2011 haft samtal av samrådskaraktär med Bålsta Finska 
Förening. Det framstod dock som betydelsefullt att, förutom denna förening, kunna inbjuda så 
många sverigefinska representanter med varierande bakgrund och föreningstillhörighet som 
möjligt till samrådsmötet i mars. Via kontakter med äldre- och handikappombudsmannen kom 
sverigefinska representanter för Anhörigföreningen, Synskadades Riksförbund och 
Pensionärsrådet i Håbo att inbjudas till samrådsmötet. Via barn- och ungdomskoordinatorn 
inbjöds sverigefinska ungdomar från Ungdomsrådet. I och med att Skolkontoret under januari 
och februari genomförde en enkätundersökning bland sverigefinska föräldrar till barn i 
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förskoleåldern, inbjöds de deltagande föräldrarna till samrådsmötet. Via annonsering i Bålsta-
Bladet togs kontakt med finska romer i kommunen.  Den finska gruppen i Bålsta pingstkyrka, i 
vars verksamhet flera romer deltar, sökte själva upp kommunen och uttryckte sin önskan att vilja 
vara representerade i samrådet. Det var angeläget att få de finska romerna företrädda i samrådet, 
inte minst då regeringens proposition noterar, att många romer i Sverige inte har samma 
förutsättningar som andra människor till delaktighet i samhället (2008/09:158, s. 32). 

De fyra samrådsmöten som hållits under året har varit öppna möten, dit – förutom de ovan 
nämnda föreningarna – även alla sverigefinska kommuninvånare, inklusive finska romer, 
inbjudits via annonser i Bålsta-Bladet, och där alla haft yttranderätt. Lagen om nationella 
minoriteter är en rättighetslag som riktar sig till alla sverigefinnar inom kommunen, och det 
skulle direkt strida mot lagens intentioner, om mötena endast skulle ha hållits med de inbjudna 
föreningarna. Någon enskild sverigefinsk kommuninvånare kan också tänkas ha lämnat 
föreningslivet av varierande skäl, men ha goda uppslag och idéer för sverigefinska insatser i 
kommunen, vilket varit ytterligare ett skäl till att inte begränsa samrådsmötena till endast 
föreningarna. 

Vid samrådsmötena har kommunens tjänstemän från olika förvaltningar varit närvarande och 
bidragit med information inom sina kompetensområden samt besvarat frågor.  

Samrådsmötena har visat sig vara ett utmärkt pedagogiskt forum, förutom den form för samråd 
som regeringen avsett. Som exempel kan nämnas, att socialchefen informerade vid maj månads 
samråd om hur behovsprövning inför beslut om plats på äldreboende går till. Denna information 
ansågs av en närvarande pensionärsrådsrepresentant ha så högt värde, att vederbörande begärde 
protokollutdrag om detta för att kunna sprida informationen vidare till sverigefinska äldre.  

I samrådet behandlas frågor som föreningar, enskilda eller kommunen lyfter fram. Föreningarnas 
och de enskildas förslag är att likna vid de medborgarförslag, som kommunfullmäktige i Håbo 
kommun har att ta ställning till. Vid samrådsmötena tas frågan upp till diskussion, och samrådet 
uttalar sig huruvida det ställer sig positivt eller avvisande till förslaget. Samrådet är ej 
beslutsfattande, utan endast rådgivande. 

Bland frågor som tagits upp i samrådet märks: 

• Finskspråkig förskola  

• Finsk kultur på äldreboendena 

• Bibliotekets finskspråkiga satsningar 

• Aktiviteter på finska i samband med ”Ett friskare Sverige”-veckan 

• Nybörjarkurs i finska för svenskspråkig äldreomsorgspersonal 

• Finlands självständighetsdags firande 

Nybörjarkursen i finska förtjänar att lyftas fram särskilt. Vid samrådsmötet i maj lyfte 
Ungdomsrådets representant en fråga om äldreomsorg. Den unga personen i fråga föreslog att 
kommunen skulle ordna en kurs i finska för svenskspråkig äldreomsorgspersonal, för att de 
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finskspråkiga äldres situation på äldreboendena i Håbo skulle förbättras. De finska äldre, som 
inte kunde kommunicera på svenska, skulle inte uppleva sin tillvaro så isolerad, om den 
svenskspråkiga personalen kunde förstå och göra sig förstådd på finska. I oktober startade så 
nybörjarkursen i finska på Håbo bibliotek, med tio engagerade svenska elever, som snart började 
tillämpa sina nyvunna kunskaper i finska i sitt arbete med finska äldre. Vid den fest på Finlands 
självständighetsdag som hölls i december erhöll den unge initiativtagaren till finskakursen en 
premie om 3000 kronor för sitt förslag, och kommunalrådet höll ett tal där hon framhöll de 
angelägna frågor som avhandlas på sverigefinska samrådsmöten i kommunen. På så vis bidrog 
premien till en uppmärksamhet kring betydelsen av samråd samt en statushöjande effekt för att 
delta på samrådsmöten. Premierandet av initiativet till kursen uppmärksammades massmedialt av 
både Ena-Håbo Tidningen och Enköpings-Posten. 

Vid samrådsmötet i november genomfördes en enkät. Samrådsmötesdeltagarna fick anonymt 
besvara frågor om hur de ansåg att samrådsmötena under året fungerat. I enkäten ställdes frågor 
rörande uppfattningar hos de svarande om delaktighet, relevans och begriplighet. Svaren (20 st.) 
visar i princip samstämmigt, att de svarande anser att 1) ”alla som önskar får komma till tals” (20 
av 20 instämmer), 2) att ”samrådet tar upp viktiga frågor” (20 av 20 instämmer), 3) att ”språket 
som används i samrådsmötena är lätt att förstå” (20 av 20 instämmer) och 4) att ”språket i 
samrådets dokument är lätt att förstå” (19 av 20 instämmer, 1 blankt svar). 

Samråd i mindre skala har även hållits utanför kommunhusets ”samråds-stormöten”. Exempel på 
mindre samrådsforum är de samtal om innehåll på finska kulturaktiviteter som hållits med 
finsktalande äldre i samband med träffar på Pomona äldreboende.  De finsktalande äldre på 
äldreboendet har i ringa eller ingen omfattning deltagit vid de fyra samrådsmötena i 
kommunhuset. För att beslut om kultur, som berör dem, inte ska fattas utan att de äldre själva har 
fått komma till tals, har så att säga ”samrådsmötet flyttat ut till de berörda” när det har ansetts 
befogat att göra så. 

 

Samrådsförfarandet i vardagen 

Det har varit projektledarens uttryckliga strävan att i alla väsentliga frågor som rör den 
sverigefinska minoritetens inflytande bereda tillfälle för minoriteten att ge sina synpunkter, även 
om ett stormöte med samrådet inte varit nära förestående i tid. Således fick exempelvis 
arbetsgruppen för planerandet av självständighetsdagen ta ställning till idén att premiera 
ungdomsrådsrepresentanten för dennes förslag om nybörjarkursen i finska för 
äldreomsorgspersonal.  

 

Utvärdering 

Samrådet har till sin form fungerat väl. Att mötena tolkas till båda språken gör att mötena är 
inkluderande. Tvåspråkigheten förutsätter dock god planering. Risken är dock att mötena drar ut 
på tiden, om inte ärendena är tillräckligt väl förberedda i förväg med skriftliga underlag. Till sitt 
innehåll får samrådsmötena under det gångna året anses uppfylla både regeringens intentioner, så 
som de beskrivs ovan under rubriken ”Samråd enligt regeringens proposition”, den sverigefinska 
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minoritetens och kommunens. – En förhoppning inför det kommande året är att få se fler nya 
deltagare i samrådsmötena och ett bibehållet engagemang att delta i samrådets arbetsgrupper.  

 

Förbättringsförslag 

Trots att intentionen varit att få till en ökad aktivitet på ungdomssidan, och trots att 
Ungdomsrådet varit inbjudet till samtliga fyra samrådsmöten, har frågan om sverigefinska 
ungdomars rätt till finska språket och finsk kultur och satsningar kring detta  fört en tynande 
tillvaro under året. I och med att det sverigefinska samrådet kommer att utse tre sverigefinska 
ungdomsrepresentanter till ungdomsrådet, vilket var uppe till behandling i Kommunstyrelsen i 
slutet av november, är förhoppningen inför det kommande året att kunna genomföra av 
ungdomarna föreslagna sverigefinska aktiviteter. 

Medel kommer att avsättas från statsbidraget för att de sverigefinska ungdomsrepresentanterna 
ska kunna bistå projektledaren med kartläggning av sverigefinska ungdomars önskemål om 
kulturaktiviteter under 2013, samt till genomförande av dessa aktiviteter. Motsvarande medel 
kommer enligt uppgift att avsättas till den svenska verksamheten (dock ej från statsbidraget till 
finskt förvaltningsområde). 

För att det inte ska uppstå oklarhet kring vad som händer med ett ärende som samrådet ställt sig 
positivt till, bör en skriftlig dokumentation för formalisering av ärendegången tas fram för hur 
ärendet bereds i kommunens fortsatta behandling, hur ser formen för återkoppling till samrådet 
ut, och hur sker beslutsfattande. Samrådet är ej beslutande, och därför används inte uttryck som 
refererar till ”beslut” överhuvudtaget i samband med frågor av ekonomisk karaktär etc. i 
samrådsmötena.   

Däremot är samrådet givetvis beslutsmässigt när det gäller att ta initiativ till och bilda egna 
arbetsgrupper av frivilliginsatskaraktär, exempelvis arbetsgruppen för planerandet av 
självständighetsdagens firande. 

 

Kartläggningar 

För de kommuner i förvaltningsområden som mottar statsbidrag för merkostnader i samband 
med minoritetslagens tillkomst är kartläggning ett krav. Enligt förordningen om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:1299) ska varje kommun tillsammans med de 
nationella minoriteterna kartlägga de behov som finns av åtgärder till stöd för användningen av 
finska, meänkieli respektive samiska. 

I årets början var kartläggningar i gång via Skolkontorets och Socialförvaltningens försorg; dels 
en enkät om finsktalande familjers behov av finsk förskola för barnen, dels en enkät som vände 
sig till finsktalande äldre som är 75 år eller äldre. Via Bålsta-Bladet påmindes föräldrar att svara 
på förskoleenkäten.  

Under året fortsatte sedan Skolkontorets koordinator för förskola och pedagogisk omsorg att 
kartlägga behovet tillsammans med en arbetsgrupp från förskolor. Arbetet utmynnade i en 
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tjänsteskrivelse innehållande ett förslag om att koncentrera den finska förskoleverksamheten till 
en förskola i kommunen (SKN nr. 2012.4253). Förslaget hänsköts till Skolnämnden för 
ställningstagande i december.  

Av enkäten till de äldre kom en handfull svar in i början av året. Tillsammans med äldre- och 
handikappombudsmannen gjorde sedan projektledaren för finskt förvaltningsområde hembesök 
hos de äldre som önskade ett besök. Syftet var att kartlägga eventuella behov av insatser från 
Socialförvaltningens sida. 

En arbetsgrupp, som bildades vid årets första samrådsmöte, bestående av tre sverigefinska äldre, 
gjorde tillsammans med projektledaren en kartläggning av finsktalande äldres kulturbehov på 
Håbo äldreboenden. Kartläggningen gjordes i ett inledande skede genom intervjuer med 
enhetscheferna för Dalängen, Pomona 2 och 4 för att få en uppfattning om lämpligt och 
olämpligt finskt kulturinnehåll. Med tanke på att en dement person kan skrämmas av exempelvis 
dagstidningars braskande konfliktfyllda rubriker, måste stor hänsyn och försiktighet iakttas när 
det gäller anskaffning av tidningar etc. I nästa steg intervjuades även vårdpersonal, och, om 
vårdpersonalen inte avrådde på hälsomässiga grunder, den finsktalande äldre. 

Arbetsgruppens kartläggning och förslag på lämpliga och individuellt anpassade böcker, musik 
och spelfilmer på finska lämnades vidare till Håbo bibliotek, som köpte in medier med medel 
från statsbidraget till finskt förvaltningsområde samt ordnade med en mediedepå vid Dalängens 
demensboende respektive Pomona.  

Biblioteket ombesörjer, att medieinnehållet i dessa depåer förnyas med jämna mellanrum. 

En språkkartläggning bland Håbo kommuns personal gjordes under 2011 och lades in i en 
databas med vars hjälpuppgifterna ska hållas aktualiserade. Vid halvårsskiftet 2011 angav 67 
personer av totalt cirka 850 anställda som fanns i databasen (av totalt 1300) att de är 
finskspråkiga. Av dessa 67 arbetade ett 20-tal inom äldreomsorgen, ett 20-tal inom skolan och 
resterande fanns i olika befattningar inom kommunen. Personalchefen poängterar vikten av att 
databasen fortsätter att uppdateras. 

Under kommande verksamhetsåret kan fler kartläggningar behöva genomföras tillsammans med 
den sverigefinska minoriteten, om behov därav blir påkallat. 

 

Information 

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk stadgar i paragraf 3 att det allmänna ska, 
när det behövs, på lämpligt sätt informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter enligt 
minoritetslagen.  

Förutom information genom Bålsta-Bladet och kommunens webb har finskt förvaltningsområde 
även använt sig av TV Bålsta Enköping som informationskanal under året. Sammandrag och 
intervjuer från samrådsmötena har visats där, liksom reportage från Öppet hus på äldreboendena 
under Seniorveckan och inslag inför bibliotekets höstsatsning på finska sagostunder.   
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Information som publicerats i Bålsta-Bladet har även lästs in på CD för att personer med 
synnedsättning ska kunna ta del av informationen. 

Under året har ett antal blanketter, med särskild tyngdpunkt på Skolkontorets verksamhet, 
översatts till finska och publicerats på kommunens webbplats. Arbete pågår med att publicera 
ytterligare översatt material på finska kring skola och äldreomsorg på webben. 

Foldern ”Håbo äldreomsorg” har översatts till finska. Den finns i broschyrstället i kommunens 
reception och har även distribuerats vid enskilda kontakter med sverigefinska äldre. 

Under två onsdagseftermiddagar varje månad har projektledaren funnits på plats i Håbo bibliotek 
för att informera sverigefinska kommuninvånare om finskt förvaltningsområde. Denna 
informationsinsats har resulterat i endast ett fåtal kontakter, varför insatsen ställts in för 2013 
efter samråd med bibliotekschefen.  

Det har visat sig, att kontakttagning från sverigefinska invånare är behovsstyrd i så måtto, att det 
är när ett behov av information och/eller vägledning hos den enskilde uppstår, som sverigefinska 
kommuninvånare tar direktkontakt med projektledaren i kommunhuset. Se närmare under nästa 
rubrik. 

 

Kontakter 

I minoritetslagens förstärkta skydd som gäller för finskt förvaltningsområde stadgas, att enskilda 
har rätt att använda finska i sina skriftliga respektive muntliga kontakter med myndigheter. 

Femton finsktalande personer i Håbo kommun har under året tagit kontakt med projektledaren 
via telefon eller via personliga besök i kommunhuset. Ärendena har handlat om 
parkeringstillstånd,  trygghetslarm, förfrågningar om möjlighet att ställa upp för medverkan vid 
finska kulturaktiviteter, bostadsanpassning, frågor kring äldre anhörigs möjligheter till finsk 
äldreomsorg med mera samt pensioner. När det gäller pensionsfrågor har projektledaren hänvisat 
till Pensionsmyndighetens finskspråkiga telefonrådgivning.  

Dessutom har projektledaren av arbetsterapeuter och bostadsanpassningsansvariga ombetts följa 
med till finsktalande invånare som tolk vid hembesök. 

 

Finsk kultur riktad till barn 

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk stadgar i paragraf 4 att barns utveckling av 
en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. 

Sverigefinska barn har fått sina språkliga och kulturella behov väl tillgodosedda under året 
genom främst fyra insatser: sagostunder på biblioteket under hösten, utlåning av bok- och 
musikpåsar via biblioteket, föreställningen Sagoväskan som genomförts vid fem förskolor. Som 
Länsstyrelsen påpekar i sin handbok, spelar förskolan ”en mycket viktig roll för att främja barns 
tillgång till minoritetsspråk och  minoritetskultur.” (Nationella minoriteters rättigheter, s. 55) 
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Dessutom har en pysselgrupp i Bålsta Finska Förenings regi ägt rum under året. Pysselgruppen 
finansierades genom ett bidrag till föreningen från statsbidraget. Föreställningen Sagoväskan är 
utformad så att den ska stimulera både finsktalande förskolebarns stolthet och glädje över att 
kunna finska, samt svensktalande barns nyfikenhet på att det finns andra språk att upptäcka 
förutom svenska. Förskolepersonalen och barnen har samstämmigt uppskattat Sagoväskan – 
under skådespelarens halvtimmeslånga framförande höll sig till och med de livligaste busfröna 
andäktigt lugna. 

Antalet barn som deltagit vid de finska sagostunderna på Håbo bibliotek har varierat mellan två 
och fem. Det finns anledning att närmare undersöka varför antalet barn varit så lågt. Är det 
kännedomen som brister – och därmed marknadsföringen av erbjudandet till de finska 
föräldrarna? Eller är det veckodagen – lördag – som är mindre lämplig? Kanske kan de finska 
förskolebarn som sett föreställningen Sagoväskan bli entusiasmerade att vara med på fler finska 
sagostunder framöver på biblioteket.  

Med det varierade utbud som erbjudits får finskt förvaltningsområde under året anses ha uppfyllt 
det som stadgas i lagens fjärde paragraf om att tillhandahålla möjligheter till barns språkliga och 
kulturella utveckling. 

 

Finsk kultur riktad till vuxna 

I minoritetslagens fjärde paragraf stadgas, att det allmänna ska främja nationella minoriteters 
möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. 

I samarbete med Upplands-Bro kommun arrangerades en teaterföreställning i Bro under våren. 
Större delen av publiken kom från Upplands-Bro, och endast ett tiotal Håbobor hade hittat till 
föreställningen. Detta var den första konkreta kulturaktivitet som samrådet tog ställning till. 

En läsecirkel med fyra sammankomster för tio deltagare genomfördes under hösten på Håbo 
bibliotek. Läsecirkeldeltagarna har läst två böcker på finska och diskuterat dessa. Enligt en 
rapport lämnad vid höstens samrådsmöte har denna läsecirkel varit uppskattad. Ett par av 
deltagarna hade något bristfälliga kunskaper i finska, och de önskade därför använda läsecirkeln 
för att öva upp sin läsförståelse och färdighet att tala finska. Denna ambition är helt i linje med 
det som regeringen skriver om språkrevitalisering i sin proposition: ”Även vuxna behöver 
förbättra sina språkkunskaper för att kunna återta språket och som aktiva talare bättre kunna 
stödja barnens språkutveckling.” (2008/09:158, s. 35) 

Sång- och musikstunderna på Pomona med allsång och karaoke har lockat många besökare. I 
slutet av oktober framträdde en finsk duo på äldreboendet, och ett fyrtiotal sverigefinnar deltog 
entusiastiskt i både sången och dansen. 

Kulturträffarna på Pomona ger tillfälle för kulturellt intresserade sverigefinska invånare att delta 
med exempelvis diktläsning, musicerande och konferencieruppgift. Detta är ett sätt att stimulera 
den sverigefinska minoritetens eget engagemang och delaktighet i de kulturaktiviteter som 
samrådet enats kring. Publik och medverkande har uttryckt sin uppskattning över att finsk kultur 
och musik på detta sätt får stå i fokus en gång i månaden på Pomona.  
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Aktiviteterna är helt i linje med det som regeringens proposition skisserar: ”Omsorgen kan också 
innehålla en dimension av kulturell bekräftelse genom att minoritetens seder och bruk observeras 
och ses som ett värdefullt inslag i verksamheten.” (2008/09:158, s. 101). 

Sammanfattningsvis finns det skäl att anta, att dessa finska kulturaktiviteter på ett väsentligt sätt 
bidrar till att höja statusen hos det finska språket och den finska kulturen – så som regeringens 
proposition citerades tidigare, och om orden tolkas i positiv, statushöjande riktning denna gång: 
”Majoritetssamhällets förhållningssätt och agerande i förhållande till minoritetsspråken påverkar 
även minoriteternas syn på det egna språket.” (2008/09:158, s. 37) 

 

Finsk kultur riktad till svensktalande majoriteten 

Som tidigare nämnts, har Länsstyrelsen i Stockholms län, enheten för minoritetsfrågor, 
publicerat tips och rekommendationer för hur det praktiska arbetet i förvaltningskommunerna 
kan utformas. Bland tipsen finns att läsa att kommunen med fördel kan arrangera någon 
kulturaktivitet då och då som vänder sig till majoritetsbefolkningen: ”Att främja minoriteters 
språk och kultur handlar också om att arbeta för att synliggöra dessa i samhället och öka den 
allmänna medvetenheten om minoritetsfrågor.” (Nationella minoriteters rättigheter. En handbok 
för kommuner, landsting och regioner, s. 56). 

Således arrangerades i november ett föredrag på svenska med en kvinna som berättade om sina 
krigsbarnsminnen och om den vånda hon känt över att ha förlorat sitt modersmål finska i unga 
barnaår. Den nära relationen med de finska släktingarna gick förlorad i och med förlusten av 
finskan. 

Kulturaktiviteter av detta slag bidrar till att ge den svensktalande majoritetsbefolkningen en 
reflektion kring språkets betydelse för självkänsla och identitet, och är något som med fördel kan 
följas upp med ytterligare aktiviteter av liknande slag framöver. Genom förslag i samrådet kan 
idéer och lokalt engagemang fångas upp, och det finns även möjlighet att utbyta idéer och få 
förslag på utförare av sådana aktiviteter inom det nätverk av projektledare för finska 
förvaltningskommuner som samlas regelbundet till nätverksträffar.  

 

Folkhälsoaktiviteter på finska 

Under en vecka i oktober, den så kallade ”Ett friskare Sverige”-veckan, genomförde finskt 
förvaltningsområde två aktiviteter på finska på temat fysisk rörelse och goda matvanor. En 
fysioterapeut föreläste om stretchingens betydelse för musklernas välmående, och en läkare 
föreläste om diabetes 2, rökning,fetma, blodtryck och andra hälsorelaterade parametrar. 
Dessutom inbjöds sverigefinnarna att delta i den Qigong-aktivitet som genomfördes under 
veckan i kommunhuset. 

Behovet av dessa finska aktiviteter uppmärksammades i början av året, då Bålsta Finska 
Förenings dåvarande ordförande gav uttryck för en önskan om fler friskvårdsinsatser för de 
finskspråkiga äldre i Håbo. Vid augusti månads samrådsmöte presenterades konkreta förslag till 
aktiviteter, vilka fann samrådets gillande.  
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Vid utvärderingen av aktiviteterna under samrådsmötet i november uttryckte samrådsdeltagarna 
att de var nöjda med föreläsningarna och efterlyste även liknande aktiviteter framöver. 

Dessa genomförda finskspråkiga aktiviteter har koppling till det folkhälsoarbete som bedrivs via 
kommunstyrelsens förvaltning – ett arbete som intensifierats under 2012 och där barn- och 
ungdomskoordinatorn välkomnat att folkhälsoarbete med och för den sverigefinska minoriteten 
hittar sin självskrivna plats. 

 

Synliggörande 

Bålsta Finska Förening deltog – på en väl synlig plats – under Håbo festdag med 
kontaktskapande aktiviteter, musik och information om sin verksamhet. Bildningsförvaltningen 
noterade med vilken entusiasm föreningen medverkade i år, för första gången i detta 
sammanhang. 

Finlands självständighetsdags firande den 6 dec 2012 bidrog till att de finska romerna gavs en 
självklar plats i firandet samt syntes i media. 

Med tanke på att Bålsta-Bladet distribueras till kommunens samtliga hushåll, får det förmodas att 
de sverigefinska frågorna inte gått den svenskspråkiga majoriteten spårlöst förbi under året.  

Genom den medvetna satsningen på finskrelaterade ämnen och finska personer som intervjuades 
och syntes på bild under årets inledande informationssatsning i Bålsta-Bladet gavs Håboborna 
flera konkreta exempel på hur sverigefinska invånare synliggjordes. 

 

Massmedial bevakning 

Finskt förvaltningsområde har uppmärksammats lokalt främst av Enköpings-Posten. Läsecirkeln 
har beskrivits i en artikel, det första samrådsmötet i mars, liksom erfarenheterna hos den äldre 
kvinna som berättade om sina krigsbarnsminnen på Pomona i november.  

Dessutom rapporterade båda lokaltidningarna om firandet av Finlands självständighetsdag i 
positiva ordalag. Givetvis har media därigenom bidragit till att på ett positivt sätt stärka den 
sverigefinska minoritetens status och även kommunens anseende.  

 

Dokumentation 

Samtliga dokument som har relevans för samrådsförfarandet (som skett i stormöten eller genom 
samråd i det lilla formatet med enskilda representanter mellan stormötena) samt 
ställningstaganden av ekonomisk natur jämte transaktioner har dokumenterats i kommunens 
ärendehanteringssystem Winess. 
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Exempel på artiklar från Bålsta-Bladet där sverigefinska personer i Håbo lyfts fram på ett 
positivt sätt: 

http://www.habo.se/eya 

http://www.habo.se/sv/Kommun-och-politik/Suomeksi/Toivo-tog-kontakt-pa-finska/  

http://www.habo.se/sv/Kommun-och-politik/Suomeksi/Keskiviikko-on-omaisten-oma-paiva/  
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 Datum Vår beteckning 

  2013-03-12 KS2013/13 nr 2013.701

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Caroline Uttergård, Registrator 

 

 0171-525 04 
caroline.uttergard@habo.se 

 
Redovisning av aktuella protokoll 
Föreligger protokoll från kommunala pensionärsrådet, kommunala 
handikapprådet samt minnesanteckningar från ungdomsrådet. 

Beslutsunderlag 
– Protokoll från kommunala pensionärsrådet 2013-02-21. 
– Protokoll från kommunala handikapprådet 2013-02-21.  
– Minnesanteckningar från ungdomsrådet 2013-01-30.  
 
 
Kommunkansliets förslag till beslut:  
 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Styrelsen noterar protokollen och minnesanteckningarna som delgivna. 

__________ 

 



HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-02-21 

Kommunala pensionärsrådet, KPR 

Tid och plats 

Beslutande 

Ledamöter 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Tjänstemän 

Justering 
Justerare 

Tid och plats 

Underskrifter 
Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Kl. 09.00, Kalmanummet, kommunhuset, Bålsta 

Maj Angman, PRO 
Monica Borg, PRO 
Roza Babec, SPF 
Anette Finnman, SPF 
Arvid Rönnholm, Finska Föreningen 
Gun-Britt Renefalk, Anhörigföreningen 
Agneta HäggIund (S), kommunstyrelsen 
Eva Staake (S), socialnämnden 
Christian Ghaemi (MP), miljö- och tekniknämnden 

Vivi Sjöström, PRO 
Yvonne Lindström, SPF 
Arvo Väisänen, Finska Föreningen 
Carina Lund (M), kommunstyrelsen 
Sören Eriksson (C), miljö- och tekniknämnden 

Thomas Brandell, socialchef 
Ann-Christin Borneteg, ombudsman äldre och handikappade 
Caroline Uttergård, sekreterare 

Maj Angman, PRO 

2013-03-08, klockan 10.00, kommunhuset, Bålsta 

~~ 
Caroline Uttergård 

tl~tJ~~ 
Agneta Häggiund (S) 
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HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-02-21 

Kommunala pensionärsrådet, KPR 

JUSTERARE 

l. Val av justerare 
Rådet utser Maj Angman (PRO) till justerare. 

2. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen kompletteras med följande punkter: 

• Hyrorna på Dalängen 
• Rapportering från vårdcentralen 
• Skrivelse från organisationerna i kommunala pensionärsrådet 
• Information från ordföranden angående en inkommande skrivelse 

från HSO Håbo 

Rådet beslutar att godkänna dagordningen med ovanstående tillägg. 

3. Information om resultat av socialstyrelsens 
brukarundersökning 
Socialchefen informerar om socialstyrelsens brukarundersökning som har 
utförts på särskilt boende i Håbo kommun. Undersökningen visar bra 
resultat för Håbo kommuns äldreboenden. Undersökningens visar dock 
sämre resultat vad gäller möjligheten till träning och möjligheten att få hjälp 
med tandvård. Dessa områden kan förbättras. I Håbo kommun, liksom i 
andra kommuner, har svarsfrekvensen varit låg (omkring 50 procent). 
Socialchefen informerar om att man kommer att arbeta med att informera 
om undersökningen för att få fler personer att delta. 

Diskussion förs om tandvård och socialchefen meddelar att någon kommer 
att bjudas in till sammanträde i kommunala pensionärsrådet för att berätta 
om tandvård. 

4. Information om renovering på Pomona 
Socialchefen informerar om att renovering startar på Pomona den 18 mars 
2013. Totalt kommer 8 plan att renoveras och renoveringen kommer att ske 
på ett plan i taget. Man beräknar att det tar omkring en månad att renovera 
ett plan. För det våningsplan som renoveras kommer evakuering att ske till 
hus 4, plan 5. 

Renoveringen beräknas pågå i omkring 8 månader. 

5. Information om korttidsboendet 
Socialchefen informerar om att korttidsboendet för tillfället kommer att vara 
kvar i A-huset. 

l cH lkl 
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HABO 
KOMMUN 

6. Information om heltidstjänster 

Datum 
2013-02-21 

Socialchefen informerar om att rätten till heltidstjänst inom vården är ett 
viktigt politiskt beslut. Inforandet av heltidstjänster börjar på äldreboenden 
och all personal på Dalängen och Pomona har erbjudits eller fått 
heltidstjänst. Från den 1 mars 2013 blir det heltidstjänster i grunden for 
samtliga anställda på Håbos äldreboenden. Tanken är sedan att gå vidare 
med heltidsijänster även inom hemijänsten. 

JUSTERARE 

Inforande av heltidstjänsterna innebär vissa schemaforändringar for de 
anställda, till exempel att man kommer att behöva arbeta fler antal helger. 

7. Information om yngre demenssjuka 
Socialchefen informerar om att man tycker sig kunna märka att antalet 
yngre demenssjuka ökar. I 2013 års budget har pengar avsatts for en 
halvtidstjänst som ska arbeta med yngre demenssjuka. 

8. Information om värdighetsgarantier 
Socialchefen informerar om de bestämmelser i socialt j änstlagen som trädde 
i kraft år 2011 och som innebär att socialtjänstens omsorg om äldre ska 
inriktas på att äldre ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. 
Arbete påbörjas därfor med att utforma värdighetsgarantier och Håbo 
kommun har tilldelats pengar från staten for detta arbete. Pengarna kommer 
att användas till att anlita ett konsultforetag i arbetet med att utforma 
värdighetsgarantier . 

Den 30 maj 2013 klockan 13.00 kommer ett uppstartsseminarium att äga 
rum. Kommunala pensionärsrådet är välkommet att delta på seminariet och 
en inbjudan kommer att skickas ut vid senare tillfälle. 

Arbetet med att utforma värdighetsgarantier kommer att vara klart omkring 
februari-mars år 2014. 

9. Information om äldrekonferens 
Socialchefen informerar om den äldrekonferens som kommer att äga rum 
den 13 mars 2013 i Uppsala. Konferensen handlar om valfrihet, 
välbefinnande och välfärd. Socialchefen går igenom programmet och delar 
ut ett program till varje organisation i rådet. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2013-02-21 

10. Information om friskvårdsprojekt 
Ordföranden informerar om den träff som har ägt rum med två personer som 
har en ide om att starta ett friskvårdsprojekt och har en önskan om att få 
hjälp från Håbo kommun. I stora drag innebär friskvårdsprojektet gratis 
läkarundersökning för omkring 8 personer. Personerna ges tillgång till 
träningslokal och rar under året uppföljning av det första läkarbesöket. 
Tanken är att om man mår bättre så behöver man uppsöka vårdcentralen mer 
sällan. 

Gun-Britt Renefalk, Anhörigföreningen, anser att det är viktigt att man i 
första hand arbetar med äldre och funktionshindrade och att varj e person får 
vara beredd på att själv ta hand om sin hälsa. Maj Angman, PRO, anser inte 
att kommunen kan bekosta friskvårdsprojektet. Diskussion förs i rådet om 
att det finns aktiviteter för äldre i kommunen som gör det möjligt att själv 
kunna ta ansvar för sin hälsa. 

Ordföranden lyfter frågan om kommunen skulle kunna låna ut 
träningslokalen för friskvårdsprojektet. Rådet ställer sig positiva till att låna 
ut träningslokalen till projektet. 

Rådet kommer överens om att friskvårdsprojektet är en bra ide men att 
projektet får fmansieras inom dess egna ramar. Håbo kommun kan hjälpa 
till med att låna ut träningslokal och organisationerna i rådet kan ansöka om 
pengar till projektet hos förbund. 

11. Information om byggnation av lägenheter 
Socialchefen informerar om att 52 lägenheter planeras byggas på Dalvägen. 
Lägenheterna är avsedda för personer i åldern 60+.12 av lägenheterna 
kommer att hyras av socialförvaltningen och är tänkt till LSS personkrets 
(personer som behöver boende med personalstöd). Projektet med 
byggnation av lägenheter på Dalvägen kommer att vara färdigställt för 
inflyttning omkring juni år 2014. 

Diskussion förs i rådet om att hyran för lägenheterna på Dalvägen kommer 
att vara höga. 

Ordföranden informerar om projektet med centrumplanen som bland annat 
innebär ett nytt resecentrum och nya lägenheter i Håbo kommun. 

Ordföranden informerar om att ett förslag om byte av mark mellan Skanska 
och Håbo kommun behandlas i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
arbetsutskott. En avsiktsförklaring finns att ta ställning till. 

1tJ/ 1»1 
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HÅBO 
KOMMUN 

12. Årsredovisning 

Datum 
2013-02-21 

Socialchefen infonnerar om socialnämndens årsredovisning för år 2012. 
Socialnämnden har uppfyllt de tre nämndmålen: 

III Genom samverkan mellan skola, socialtjänst och andra aktörer ska 
stödet till barn och unga utvecklas. 

III Individanpassningen ska öka inom socialtjänstens samtliga 
verksamheter och förtroendet för socialtjänstens verksamheter ska 
öka. 

III Socialtjänsten ska aktivt medverka i samhällsplaneringen. 

Budgeten för år 2012 visade på ett underskott på omkring 1 544000 kronor. 
Högre kostnader återfinns bland annat inom verksamheterna hemtjänst och 
placering vuxna missbrukare. Även kostnaden för färdtjänst har varit hög. 

Socialchefen går igenom budgeten för kommunen i helhet föregående år. År 
2013 kommer att bli ett ekonomiskt bekymmersamt år och diskussioner förs 
i lednings gruppen. 

Socialchefen går igenom vad som har gjorts under år 2012 inom 
äldreomsorgen: 

III Hemtjänsten har påbörjat ett arbete som syftar till att förbättra 
kontinuitet och minska antalet personer kring varj e brukare 

III Personal från hemtjänst och särskilt boende har fått utbildning i 
fmska 

III Utvecklingsledare, Mad och biståndsbedömare har deltagit i 
värdegrundsutbildning 

III Fortsatt utbildning i taktil massage 
III Planerad tid med kontaktperson 
III Fortsatt utveckling av Pomonas dagverksamhet 
III Arbetat strukturerat med aktiviteter på boende för demenssjuka 
III Våra sjuksköterskor har utbildats i brytpunktssamtal 
• Ett arbete har genomfOrts för att kvalitetssäkra inkontinensvården 
• Alla på kommunens särskilda boenden riskbedömdes i Senior Alert 
• Uppsökande verksamhet genomfördes i gruppen 75+ i samverkan 

med pensionärsorganisationerna 
• På anhörigcentrum har en visningsmiljö för kognitiva hjälpmedel 

börjat byggas upp 
III Rehab har startat en promenadgrupp för boende på Dalängens 

äldreboende 

ImlA 

5(7) 
Vår beteckning 

KS nr 

Nr [Hnr) 



JUSTERARE 
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Arbete kvarstår inom följande områden: 

Datum 
2013-02-21 

CD Ungdomar med missbruksproblematik 
CD Barn som inte är inskrivna i gymnasiet 
• Utveckla SIP inom äldreomsorg och, framför allt, barn och unga 
• Implementering av skolnärvaroprojektet 
CD Deltagande från hemsjukvården/rehab vid vårdplanering 
• Genomförandeplaner i hemtjänsten 
• Utveckla arbetet med anhöriga 
• Förbättra synpunktshanteringen 

Rådet önskar ta del av socialnämndens årsredovisning när den är 
färdigställd. 

13. Övriga frågor 

Möte med vårdcentralen 
Gun-Britt Renefalk, Anhörigföreningen, informerar om sitt möte med 
vårdcentralen. Vårdcentralen har anställt bland annat en barnläkare och en 
gynekolog. Problematiken med det höga antalet inrapporterade avvikelser 
framfördes. Problematiken har tagits upp till diskussion på vårdcentralen. 
Möte med vårdcentralen kommer att ske igen den 21 maj 2013. 

Hyrorna på Dalängen 
Ann-Christin Borneteg, ombudsman äldre och handikappade, lyfter frågan 
om varför det bara är hyrorna på Dalängen som kommer att höjas så rejält 
från den l mars 2013. Socialchefen informerar om att Håbo kommun länge 
har subventionerat hyrorna men att det ändå inte täcker kostnaderna. 
Bostadsrättföreningen har höga lånekostnader och kommunen kommer att 
se över om det blir ett billigare alternativ om kommunen själv tar över 
bostadsrättsföreningen med lån från Kommuninvest. 

Ann-Christin Borneteg, ombudsman äldre och handikappade, lämnar 
sammanträdet. 

Skrivelse från organisationerna i pensionärsrådet 
Gun-Britt Renefalk, Anhörigföreningen, lämnar in en skrivelse från 
organisationerna i pensionärsrådet till ordförande med ett yrkande om att 
tjänsten som ombudsman för äldre och funktionsnedsatta ska återbesättas. 
Skrivelsen läses upp. Socialchefen informerar om att man vid en vakant 
tjänst måste se över om det finns andra områden som måste prioriteras i 
första hand. En översyn kommer att göras i samband med att budgeten för år 
2014 görs och ett besked om tjänsten kommer att kunna ges när budgeten 
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Datum 
2013-02-21 

för år 2014 är klar. Ordföranden informerar om den skrivelse som inlämnats 
från HSO till kommunstyrelsen angående tjänsten som ombudsman för äldre 
och funktionsnedsatta. Skrivelsen från HSO har tagits upp på 
kommunstyrelsens arbetsutskott och kommer även att tas upp på 
kommunstyrelsens sammanträde. 

Dietist för de äldre 
Roza Babec, SPF, anser att det är viktigt med en dietist i planeringen av mat 
och kost för de äldre. 

Snöröjningen 
Roza Babec, SPF, framför att man måste fundera på hur man ska få 
snöröjningen att fungera. Ordföranden informerar om att det är 
VägverketITrafikverket och inte kommunen som skottar vägen till 
Skokloster. 

Källsorteringen 
Roza Babec, SPF, meddelar att källsorteringen i Skokloster inte fungerar. 

Halt utanför kommunhuset 
Maj Ångman, PRO, meddelar att det inte var sandat utanför kommunhuset. 

Aterbesök på Solängens äldreboende 
Arvid Rönnholm, Finska Föreningen, önskar ett återbesök på det nya 
äldreboendet Solängen när allt finns på plats. Ordföranden och socialchefen 
meddelar att det kommer att bli en invigning på Solängen och att en 
inbjudan kommer att skickas till kommunala pensionärsrådet. 

14. Mötet avslutas 
Mötet avslutas klockan 11.00. 
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Kommunala handikapprådet, KHR 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-02-21 

Protokoll fört vid det kommunal.å 
handikapprådets sammanträde 2013-02-21 

Tid och plats:2013-02-21, Kalmarrummet, 
kommunhuset, Bålsta 

Närvarande ledamöter 
Solweig Lundkvist, SRF 
Per-OlofRenefalk, SRF 
Anita Rosen, DHR 
Håkan Igelström, RSMH 
Marie Nordberg (MP) 
Christian Ghaemi (MP) 
Gunilla Gustavsson (S) 
Antonio Lopez (S) 
Johan Tolinsson (S) 

Närvarande tjänstgörande ersättare 
Bengt Bremark, Diabetsföreningen i Håbo 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
Lill Pettersson, Strokeföreningen 
Gunilla Segemark, Astma & allergiföreningen 
Leif Carlsson, Elöverkänsligas förening 
Nils-Ove Jonsson, Parkinsonföreningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 
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Carina Lund (M) 
Karl-Axel Boström (M) 
Liselotte Elg (M) 

Närvarande tjänstemän 

Datum 
2013-02-21 

Thomas Brandell, socialchef 
Anette Eliasson, bostadsanpassning, 
fastighetsavdelningen 
Ann-Christin Borneteg, ombudsman, äldre, 
handikappade (punkt 1-5 och 7-17) 
Caroline Uttergård, sekreterare 

Justerare 
Solweig Lundkvist, SRF 

Underskrifter 

~fiu~ 
Gunilla ~usta~sson~rdf6r~de 

~~~i L~l 
Solweig Lundkvist, SRF 

, :::;:::> 

~G~ 
Caroline Uttergård, sekreterare 
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1. Va11v justerare 

Datum 
2013-02-21 

Rådet utser Solweig Lundkvist, SRF, till justerare. 

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen kompletteras med följande punkter: 

4& Rapporter 

@ Cafe Håbo 

Rådet beslutar att punkten Rapporter blir en 
stående punkt på kOmlTIUnala handikapprådets 
sammanträden. 

3. Genomgång av föregående protokoll 

Rådet har ingenting att anmärka på föregående 
protokoll. 

Rådet beslutar att protokollet läggs till 
handlingarna. 

40 Information socialförvaltningen 

Socialchef Thomas Brandell informerar om 
socialnämndens budget för år 2012 som visade på 
ett underskott med 1 544 000 kronor. De högre 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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Datum 
2013-02-21 

kostnaderna återfinns främst inom v: rksamhetema 
hemtjänst, placering vuxna missbrukare och 
fårdtj änst. 

Socialchefen informerar om att den dagliga 
verksamheten tidigare har tillhört Svensk 
Kommuntjänst. Den 1 maj 2013 kommer Håbo 
kommun att ta över daglig verksamhet på grund av 
att Svensk Kommuntjänst inte längre har tillstånd 
från Socialstyrelsen att bedriva verksamheten. 

På socialförvaltningen pågår rekrytering aven 
bistånds bedömare. 

Den 4 mars 2013 sker inflyttning till det nya 
äldreboendet Solängen. 

Socialchefen informerar om att renovering startar 
på Pomona den 18 mars 2013. Golven kommer att 
bytas ut eftersom personer har fått problelTI med 
allergier. Totalt kommer 8 avdelningar att 
renoveras och renoveringen kommer att ske på ett 
plan i taget. Man beräknar att det kommer att ta 
omkring en månad att renovera ett plan. F ör det 
våningsplan som renoveras kommer evakuering att 
ske till hus 4, plan 5. Renoveringen beräknas pågå 
i omkring 8 månader. 
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5. Informatit 11 miljö- och telutikförvaltningen 

Christian Ghaemi, ordförande milj ö- och 
tekniknämnden, informerar om milj ö- och 
tekniknämndes budget år 2012 som visade på ett 
underskott med 9,5 miljoner kronor. Bland de 
främsta orsakerna till nälnndens underskott 
återfinns snöl~öjning och en elräkning från Kraft 
och kultur. Nämndens budget indikerar vikten av 
att vidta åtgärder för att inte nämndens budget ska 
gå med ett underskott år 2013. 

Milj ö- och tekniknämndens ordförande informerar 
om att det har fungerat bra med belysning och 
snöröjning. Solweig Lundkvist, SRF, anser att 
Håbo kommun har en bra snöröjning jämför med 
andra kommuner. 

Arbete pågår för att rekrytera en fastighetsstrateg. 
Tjänsten behövs för att kunna utnyttja lokalerna 
effektivare och för att minska lokalkostnaderna. 

Per-O lof Renefalk, SRF, ställer frågan om vad 
tjänsten som en fastighetsstrateg ilmebär. Miljö-
och tekniknämndens ordförande informerar om att 
t j änsten inne bär att vara en 
koordinator/nyckelperson lnellan förvaltningar i 
kommunen. Tjänsten behövs för att kunna 
samordna så att inga lokaler står tOlnma. 
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6. Brev ::.rån HSO Håbo ~~n KS rörande 
ombudsman för äldre och funktionsnedsatta 

Ann-Christin Borneteg, ombudsman äldre och 
handikappade, lämnar sammanträdet och deltar 
inte i ärendet. 

Per-Olof Rene falk, SRF, är en av författarna till 
brevet från HSO Håbo till KS gällande 
ombudsman för äldre och funktionsnedsatta. Per-
Olof Renefalk anser att det är svårt för en brukare 
som har blivit nekad en ansökan som gjorts till 
socialförvaltningen att kunna överklaga. Tjänsten 
som ombudsman för äldre och handikappade har 
en viktig funktion och bör förhålla sig oberoende 
till socialförvaltningen. 

Ordföranden läser brevet från HSO Håbo och 
ställer frågan till socialchefen Oln hur det förhåller 
sig med t j änsten. 

Socialchefen infonnerar om att det älillU inte har 
tagits något beslut om tjänsten kommer att 
återbesättas men att man kOlnmer att se över hur 
man kan använda resurserna på bästa sätt i 
samband med att budgeten för år 2014 ses över. 
Besked om tjänsten kommer att kunna ges när 
budgeten för år 2014 är klar. Socialchefen har 
ingenting att invända mot skrivelsens förslag om 
att tjänsten tillhör kommunstyrelsens förvaltning 
istället för att, som i dagsläget, tillhöra 
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SOL, ~alförvaltningen.Jocialchefen närr ... __ lder dock 
att frågan om förvaltningstillhörighet lnycket beror 
på komlnundirektören. 

Ann-Christin Borneteg, ombudsman äldre och 
handikappade, kommer åter till sammanträdet. 

7. Arbetsutskott i handikapprådet 

Ordföranden går igenom beslutet från 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 januari 
2013. Arbetsutskottet beslutade då att uppdra till 
förvaltningen att utreda frågan Oln im"ättande av ett 
arbetsutskott i handikapprådet och utifrån 
resultatet återkomma med förslag om fortsatt 
hantering. 

Solweig Lundkvist, SRF, går igenom det förslag 
Oln justering av rådets reglemente som 
behandlades i kommunala handikapprådet år 2011. 
Rådet föreslog vid detta tillfälle att ett 
arbetsutskott skulle inrättas för beredning av rådets 
ärenden. Diskussion förs om beslut om 
arbetsutskott för KHR har tagits av 
kommunstyrelsenlkomlnunfullmäktige. 

Ordföranden meddelar att det återstår att avvakta 
förvaltningen utredning. 
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8. Bidragsansö~i{an för HSO H~' JO 

Ordföranden informerar om att HSO inte räknades 
SOln en förening och dänned inte kunde tilldelas så 
mycket bidrag av bildningsnämnden. För HSO är 
det bättre att ansöka hos socialförvaltningen. 

9 o Förvaltningarnas redovisning av planerade 
åtgärder utifrån plan för fuU delaktighet 

Socialchefen informerar om att planen för full 
delaktighet har gåtts igenom och att 6 punkter har 
lyfts fram SOln prioriterade områden för år 2013. 
De prioriterade områdena återfinns i protokollets 
bilaga nummer 1. 

10 .. Särskild handläggare för fuU delaktighet 

Per-OlofRenefalk, SRF, informerar om att förslag 
tidigare har lyfts fram till socialförvaltningen om 
att den handläggare som har arbetat med planen 
för full delaktighet skulle fortsätta med det arbetet. 
Per-Olof Renefalk anser att det bör vara en person 
som är koordinator i samlnanhanget och det är 
viktigt att det blir ett ställningstagande i frågan. 

Ordföranden och Carina Lund, kommunstyrelsen, 
får i uppdrag att bevaka frågan om särskild 
handläggare för full delaktighet. 
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11. Styrdckument för hur-arbetsmarknadl<A 
ska förbättras för personer med 
funktionsnedsättning 

Solweig Lundkvist, SRF, anser att den framställan 
som har gjorts angående ökade möjligheter på 
arbetsmarknaden för personer med 
funktionsnedsättning är ett mycket bra dokument. 
Solweig Lundkvist, SRF, anser att det är viktigt att 
man tittar på de situationer där man kan anställa 
personer lned funktionsnedsättning. Föreslås att, 
vid utlysning av t j änst, informera om att om en 
person som är kvalificerad för tjänsten har någon 
funktionsnedsättning så kommer t j änsten att gå till 
denna person i första hand. 

Ordföranden efterlyser en handlingsplan. 
Socialchefen föreslår att man i planen för full 
delaktighet skulle kunna inkludera en skrivelse om 
hur arbetsmarlmaden ska förbättras för personer 
med funktionsnedsättning. Socialchefen 
informerar om att en dialog kOffilner att föras 
mellan Håbo kOlnmuns personalchef och chef på 
Arbetsförmedlingen för att finna samarbete för att 
få fler funktionsnedsatta i arbete. 

Kommunala handikapprådet är öppna för att, i 
planen för full delaktighet, inkludera skrivelse om 
hur arbetsmarknaden ska förbättras för personer 
med funktionsnedsättning. 
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SociL ~chefen informer. X om vilj an att 01 ·lna med 
somlnaljobb för ungdomar med 
funktionsnedsättning i sommarjobben för år 2013. 

120 Håbo kommuns tiUgänglighetsarbete i 
skolan 

Ordföranden informerar om den skrivelse som har 
skickats till skolförvaltningen angående Håbo 
kommuns tillgänglighetsarbete i skolan. 

Håkan Igelström, RSMH, delar ut en skrivelse 
med frågor till skolförvaltningen. Ett svar önskas 
från sko lf6rvaltningen på Håbo kommun. 
Skrivelsen återfinns i protokollets bilaga nr 2. 

Ordföranden meddelar att någon person från 
skolförvaltningen komlner att besöka kommunala 
handikapprådet på nästkommande sammanträde. 

13. Åtgärdslistan 

Rådet går igenom åtgärdslistan. 

Allergisäkrade avdelningar i kowlmunens 
äldreboende 
Socialchefen informerar Oln att kommunens 
äldreboende har allergisäkrade avdelningar. ,. 
Allergisäkringen gäller dock inte husdjur som 
hund och katt. På äldreboende Solängen kommer 
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.nan att prova mt J djur men om allergi uppstår så 
kommer man inte att ha kvar husdjuren. Punkten 
stryks från åtgärdslistan. 

Avtal om hörselslingan 
Ansvarig för ärendet ändras till kultur och fritid. 

Bänkar i Bålsta Centruln 
Rådet beslutar att ärendet ska stå kvar på 
åtgärdslistan. Solweig Lundkvist, SRF, har varit i 
kontakt med centrumledningen men får i uppdrag 
att bjuda in centrumledningen till kormnande 
samlnanträde i kommunala handikapprådet för 
ytterligare samtal i ärendet. 

Räcke i Aulan, BCJF 
Annette Eliasson, fasighetsförvaltningen, 
informerar om att arbete pågår med att ta in en 
offert. 

Servering i BCJF 
Antonio Lopez, bildningsnämnden, får i uppdrag 
att lyfta frågan på nästkommande sammanträde i 
bildningsnälnnden. 

Förbättringar i föreningarnas hus 
Antonio Lopez, bildningsnämnden, får i uppdrag 
att lyfta frågan på nästkommande sammanträde j 
bildningsnämnden. 
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e 
Annette Eli" Json, f~ghetsföl valtningen, 
informerar OITI att fritidskonsulenten har beställt 
både duk och projektor. 

Rådet beslutar att nästkommande samlTIanträde i 
komlTIunala handikapprådet äger rum på 
Föreningarnas Hus. 

Ljudisolering i kOlnwlunhusets sal111nanträdessalar, 
entreplan 
Carina Lund, kommunstyrelsen, föreslår att en 
översyn görs av ljudisoleringen i kOmlTIUnenS 
sammanträdessalar så att sammanträdessalarna blir 
tillgängliga för alla. Ärendet blir en ny punkt på 
åtgärdslistan. 

Solweig Lundkvist, SRF, får i uppdrag att se över 
om det films intresse av att starta HRF Enköping 
Håbo. 

140 Rapporter 

Solweig Lundkvist, SRF, rapporterar om de 
allmänna ordningsföreskrifterna som är gällande 
inOlTI Håbo kOmlTIUn för hundägare. 
Ordningsföreskrifter och mailkonversation om 
hundar och ledarhundar återfinns i protokollets 
bilaga m" 4. 

Solweig Lundkvist, SRF, rappolierar om en 
nyheter från Landstinget i Uppsala län angående 
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högkos vnadsskydd. Det f nns en gräns för : .. ur hög 
avgift en patient behöver betala i avgifter, så kallat 
högkostnadsskydd. Högkostnadsskyddet är idag 
indelat i tre delar: 

«i> ett högkostnadsskydd för sjukvård 
e ett högkostnadsskydd för sjukresor 
~ ett högkostnadsskydd för hjälpmedel 

Från den 1 apri12013 kommer det endast att firn las 
ett högkostnadsskydd SOITI omfattar alla tre delarna 
och gränsen för hur lTIycket en patient behöver 
betala innan patienten får ett frikort kommer att 
sänkas. Nyhetsbladet återfinns i protokollets bilaga 
rn' 5. 

Dagordningens punkt Rapporter beslutas bli en 
stående punkt på sammanträden i kOmlTIUnala 
handikapprådet. 

15. Cafe Håbo 

Per-OlofRenefalk, SRF, informerar OITI sin 
kontakt med ordförande i HSO Håbo och Annette 
Eliasson på kOmlTIUnenS fasighetsförvaltning 
angående Cafe Håbo. Det har varit en bra 
kommunikation kring möjligheterna att bygga om 
cafeet. Diskussioner har förts kring att vid 
olTIbyggnation tillgänglighetsanpassa köket. 
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F ör~ :ag finns till exeL_pel om skåp son; går att 
båda höj a och sänka. 

Maude Cederholm, Anhörigföreningen, föreslår att 
Annette Eliasson på fastighetsavdelningen och 
fastighetsförvaltare Martin Johansson tar upp 
diskussion kring vad rullstolsburna personer ska 
kunna göra i cafeet. 

Per-O lof Renefalk, SRF, föreslår att man vid 
rekryteringen av personal, söker personer med 
funktionsnedsättning. Socialchefen lneddelar att 
tanken är att en grupp personer från daglig 
verksamhet kommer att arbeta i cafeet. 

Annette Eliasson, fasighetsförvaltningen, 
informerar om sina förslag till åtgärder för att 
skapa god tillgänglighet. Man bör känna till att om 
cafeets kök tillgänglighetsanpassas så kommer allt 
som behövs i köket inte att få plats. 

Socialchefen får i uppdrag att föra fram i 
verksamheten att det har varit otydlig 
kommunikation angående cafeverksamheten. 

Rådet stödjer förslaget att tillgänglighetsanpassa 
cafeverksamheten och att rekrytera personal från 
daglig verksamhet. 

Christian Ghaemi, milj ö- och tekniknämnden, 
informerar om att milj ö- och telmikförvaltningen 
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har fått i uppdrag av nämnden att råbörj a 
ombyggnation av cafeet. Vid synpunkter på 
olnbyggnationen kan man vända sig till Håbo 
kommuns fastighetschef. 

16. Övriga frågor 

Utbildning i FN-konventionen) del 2 
Solweig Lundkvist, SRF, informerar Oln att man 
kommer att försöka anordna ett andra 
utbildningstillfålle i FN-konventionen. Ärendet om 
utbildningstillfålle blir en punkt på rådets 
åtgärds lista. 

Justering av protokoll 
Justering av rådets protokoll från dagens 
sammanträde bestäms äga rum den 28 februari 
2013, klockan 13.00 i kommunhuset. 

Kognitiv hjälpmedel 
Socialchefen informerar om att på grund av 
felaktigt underlag från socialförvaltningen så har 
kommunfullmäktige tagit ett felaktigt beslut om 
kognitiv hjälpmedel. Ärendet kommer att tas upp 
på nytt i socialnämnden för att sedan tas upp i 
kommunfullmäktige. 
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HABO 
KOMMUN 

170 AvsluL . .ing 

Datum 
2013-02-21 

Ordföranden avslutar salnmanträdet klockan 21.00 
och påminner om att nästkommande sammanträde 
äger rum på Medborgarhuset. 
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Planerade åtgärder utifrån Plan får full delaktighet 
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Planerade åtg~rder utifrån Plau för fuU 
delaktighet 

(D Informera om Full delaktighet i Håbo 2012-
2015 med stöd av bland annat folder/broschyr 
och ge ökad kunskap om människor lned 
funktionsnedsättning och livsvillkoren på ett 
sakligt sätt. 

e Erbjuda allmänhet, företag och föreningar i 
Håbo information om funktionsnedsättning 
och funktionshinder vid minst ett tillfälle 
under perioden 2012-2015. 

@) Skolan ska ta fram en plan för att öka 
medvetenhet och kunskap hos elever om 
funktionsnedsättning och funktionshinder. 

€D Genomföra en inventering av behov av 
samhällsinsatser hos falnilj er i Håbo där det 
finns barn/ungdomar/vuxna med 
funktionsnedsättning. Inventeringen ska 
användas som planeringsunderlag för 
framtida åtgärder. 

~ Handikappföreningarna ska involveras tidigt i 
planeringsprocesser och vara en salnrådande 
part. Under 2012 ska en plan tas fram för hur 
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inLytande, delaktigh . .;ten och salm'åd kan 
säkras. 

@ Koniniunens hems ida ska göras tillgänglig för 
alla senast den 31 december 2013. 
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Skrivelse från ordförande i RSMH 
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RSMH (riksförbundet för social och mental hälsa) 

Till KHR 

Undrar om kommunens ellever som har dyslexi får den hjälp de 
har rät till, av spesiallärare. Det går ca 8 ellever i grundskoln med 
dyslexi på 100 ellever.Varge bok elleverna får ska det finnas en cd 
skiva längst bak, så att man kan Iysna samtidigt som man försöker 
följa med i boken. Det är mycke vigtigt att eleverna får stöd och 
jälp i ett tidigt skede. Dessa ellever kommer antaglingen att stå 
utanför information samhelet som internet svårigheter att få job 
och utanförskap en del kommer att hamna snet klarar man inte 
skollan så är ·det ingen ide. Dåligt självförtroende leder ofta till 
psykisk ohälsa Ca 20 procent avelleverna som går ut skolan med 
dålig läsfömåga 

Risken är att det blir en klasfråga för ellever som har föräldrar med 
dålig ekonomi och inte har råd med internet. Desa ellever får inte 
samma förutsätningar som andra ellever. 

Mobing forsätter i skolan, nu har kränkningar och mobing ökat 
kraftigt via internet::lnte alla ellever berätar för lärarna eller 
familjen därför att de skäms,detarlang kö till BUP. Tyvär har 
ellever som har haft det jobigt och mobats svårt i skolan, kan 
utvekla psykåser och depritioner som vuxna. 

Hur många elever fins i kommunen 
Har skolan inventerat hur många som har dyslexi 
Hur många spesiallärare fins och är specialutbildade 
Hur många skolpsykolåger finns i skolan 
hur många kuratorer fins i skolan. 

'0_' -HXS'O'KOM fYl UN ~ 
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~ 
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Ordförande i RSMH 
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Vår beteckning 
KS nr 

Bilaga m' 3: Atgärdslista Kt-IR 2013-02-21 

Ä·rende Ansvarig Atgärd 
Handikapparkeringar Arne Utreds om det kan lösas 
inom kommunen inom kommunens mark. 
Belysning avfalisväg Arne Avvaktar detaljplan. 
Avtal om hörselslingan Kultur och Skriva avtal 

fritid tillsaminans 
lned receptionen. 

Tillgänglighet, Bålsta Arne Att undersöka möjligheten 
hälsocenter till att tillgänglighetsanpassa 

vägen vid hälsocentret. 
Övergångsstället vid Lidl Arne Flytta övergångsställe samt 

förse med ljud och ljussignal. 
A vvaktar byggnation 
på Glastomten. 

Liften i Miljö- och Se över liften i 
varmvattenbassängen teknikförvalt vannvattenbassängen. . Oln problelnen inte nlngen 

går att lösa beställ en 
ny. Väntar offelier. 

Bänkar i Bålsta Centrum Ordförande Höra lned representanter för 
och centrumledningen om det 
sekreterare går att ställa ut fler bänkar. 

Rappoli om arbetet med Nälnnderna Kontinuerlig information 
full delaktighet från kommunen till rådet 

arbetet med "Full delaktighet". 
Inventering av enkelt Miljö- och En inventering av enkelt 
avhj älpta hinder tekniknämnd avhj älpta hinder i 

en kommunen presenteras 
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KOMMUN 

RLcke i Aulan, BCJF Bildnings-,-iä 
mnden och 
miljö- och 
tekniknälnnd 
en 

Servering i BCJF Bildningsnä 
mnden 

F örbättringar i B ildningsnä 
föreningarnas hus mnden 

Ljudisolering i Annette 
kommunhusets Eliasson, 
sammanträdessalar fastighets avd 

elningen 
Utbildning i FN- Solweig 
konventionen Lundkvist 

EXPEDIERAD 

"ltum 
L013-02-21 

Vår beteckning 
KS nr 

.. 

Tillse att bå~l trapporna 
i lokalen förses med ledstänger. 

Utöka möjligheterna till 
självservering för de 
föreningar SOln utnyttj ar lokaler i 
BCJF. 
Installera digital proj ektor 
med duk, samt 
automatiska dÖn"öppnare. 
Se över ljudisoleringen 
i kommunhusets 
samlnanträdessalar, entreplan 

Ordna ett andra 
utbi ldningstillfålle 
i FN-konventionen. 
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Nyheter från Landstinget i Uppsala län 
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@i] landstinget i Uppsala län 

hlyhetsb~adet 
@ 

I 
Information till personer med synskada från Landstinget i Uppsala län 
~~-~~ .. ~~ 
Februari 2013 

Flera högkostnadsskydd slås ihop tiU ett 
Det finns en gräns för hur mycket en 
pati,ent behöver betala i avgifter i' 
öppenvården, för sjukresor och för 
hjälpmedel under tolv månader. 

Att det finns en gräns, kallas för hög-
kostnadsskydd. 

Sedan' tidigare finns det ett hög kost-
nadsskydd för sjukvård, ett annat för 
sjukresor och ett tredje för hjälpmedel. 

Från 1 april ska det bara finnas ett 
högkostnadsskydd som omfattar alla 
tre delarna. Dessutom sänks gränsen 
för hur mycket patienten behöver 

Ur innehållet :r 

betala, från sammanlagt 3400 kronor 
under tolv månader, till 2 600 kronor. 

När patienten har betalat så mycket, 
får han eller hon ett frikort. Därmed 
behöver han eller hon inte betala fler 
avgifter under resten av perioden på 
tolv månader. Men det krävs att patien-
ten visar upp frikortet. 

(V) och (MP) ville bland annat att 
frikortet ska gälla tolv månader räknat 
från det senaste frikortsgrundande 
besöket samt att beloppet s~a va'ra 
2 300 kronor. ' 

o Från landstingsfullmäktige 5 februari ......................................................... sid 2 
o Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 11 februari ....................................... sid 4 
" Nya satsningar på kultur .......................................................................................... sid 4 
G Talbokstips ............................................................................................................ sid 5 
G Evenemangstips .................................................................................................. sid 6 

.' 
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qi) Allmänna ordningsföreskrifter inom Håbo 
kOffilTIUn 

@ Mailkonversation angående hundar och 
ledarhundar 
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o 1 (15) 
~1ABO 
KOMMUI\J 03FS 1996:37 

Datum 
2012-12-21 

Vår beteckning 
KS200S/31 nr 2012.3773 

Allmänna ordningsföreskrifter, gäUall1de nllllom 
Håbo kommun 

Håbo kOn1lTIUn föreskriver följ ande n1ed stöd av l § 
förordningen (1993: 1632) lTIed ben1yndigande för 
komn1uner och länsstyrelser att meddela lokala 
föreskrifter enligt ordningslagen (1993: 1617). 

KOlTIlTIUnfullmäktiges beslut 2008-04-20, § 46 

KOlTIlTIUnfulhnäktiges beslut 2012-09-24, § 98 - ändring 
i föreskrifternas 13 § 

Föreskrifternas innehåll och 
tillämpningsområde 

1§ 

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning 
och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. 
ordningslagen (1993: 1617) 

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller 
ytterligare bestämmelser om hur den allmänna 
ordningen i Håbo kommun skall upprätthållas. 
Bestämmelserna i 20 § har till syfte att hindra att 
människors hälsa eller egendom skadas till följd av 
användning av pyrotekniska varor. 

2§ 

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom 
kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap. 2 § 



o 2(15) HABO 
KOMMUN 

Datum 
2012-12-21 

Vår beteckning 
KS2008/31 nr 2012.3773 

första stycke-c 1- 4 ordningslagen om inte annat 
anges. 

För områden som kommunen upplåtit till torghandel 
gäller också kommunens föreskrifter om torghandel. 

3§ 

Vid tillämpning av 3 kap. ordningslagen och dessa 
föreskrifter skall, med stöd av 1 kap. 2 § andra 
stycket ordningslagen, följande områden jämställas 
med offentlig plats: 

Badplatser: 
Ekillabadet, 

Kalmarsandsbadet 

Kräggabadet 

Idrottsplatser: Gröna dalens 
idrottsplats 

Björkvallen 

Kvarnvallen 

Gransäters idrottsplats 

Kyrkogårdar vid: Häggeby kyrka 

Kalmar kyrka, Bålsta tätort 

Skokloster kyrka 

Yttergrans kyrka 

Överg rans kyrka 



3(15) H;\,BO 
KOIVlMUI\l 

Datum 
2012-12-21 

Vår beteckning 
KS2008/31 nr 2012.3773 

Motionsspår: Vibyspåret, 
Bålsta tätort 

Granåsenspåret, Bålsta tätort 

Park: Skeppsparken, Bålsta tätort 

Campingplats: Sånkans 
campingplats 

Köpcenter: Valhall 
köpcenter 

4§ 

Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd 
enligt 7 §, 10- 12 §§ samt 14 § bör kommunen ges 
möjlighet att yttra sig. 

Lastning av varor 

5§ 

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering 
skall den som ansvarar för åtgärden göra vad som 
behövs för att undvika att allmänheten utsätts för 
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Datum 
2012-12-21 

Vår beteckning 
KS200SJ31 nr 2012.3773 

tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig 
lukt. 

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så 
att brandposter, brandsläckningsutrustningar, 
utrymningsvägar och handikapparkeringar eller 
andra handikappanordningar blockeras eller så att 
räddningstjänstens arbete hindras. 

Schaktning, grävning m.m. 

6§ 

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord 
eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, 
grävning eller annat liknande arbete skall se till att . 
det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts 
för minsta möjliga olägenhet. 

Störande buller 

7§ 

Verksamhet som orsakar störande buller för 
personer på offentliga platser, får inte ske utan 
polismyndighetens tillstånd. 

Containrar 

8§ 

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, 
som skall ställas upp på en offentlig plats, är skyldig 
att tydligt märka containern med ägaren eller 
nytljanderättshavarens namn, adress och 
telefonnummer. 

Markiser, flaggor och skyltar 

9. § 
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Datum 
2012-12-21 

Vår beteckning 
KS2008131 nr 2012.3773 

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så 
att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 
2.20 meter och över en cykelbana på lägre höjd än 
2.50 111eter eller över en körbana på lägre höjd än 
4.50 meter. 

Affischering 

10 § 

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte 
utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på 
sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande 
som vetter mot offentlig plats. 

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på 
tavlor, pelare eller liknande anordningar som är 
avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs 
tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser 
och andra tillkännagivande som avser 
näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen 
finns. 

Högtalarutsänd ning 

11 § 

Information, reklam, propaganda eller andra 
budskap som riktar sig till personer på offentliga 
platser, får inte ske genom högtalare eller liknande 
utan tillstånd av polismyndigheten. 

Insamling av pengar 

12 § 

Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av 
pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte 
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Datum 
2012-12-21 

Vår beteckning 
KS2008/31 nr 2012.3773 

utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst 
eller offentlig tillställning. 

När insamlingen skall ske i salllband med 
framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 

Förtäring av alkohol 

13 § 

Spritdrycker, vin och andra alkoholdrycker över 
2,25 volymprocent får inte förtäras, annat än i 
samband med tillåten utskänkning, Inom följande 
områden som redovisas i kartbilagor: 

Inom området Bålsta som innefattar: 

Järnvägs- och pendeltågsstationen innefattande 
samtliga pendlar-parkeringar, angöringsytor för 
buss och taxi, Mansängen, Centrumieden, Gröna 
Dalen lP, konstgräsplanen, Centrumstråket, 
Stockholmsvägen, Österled,Håbovägen, 
Västergränd och Västerängsvägen, Västerängs-
skolan 111ed Nybygget, Backsippan och Ellenborgs 
förskola, Stockholms-vägen och gångvägen som 
löper parallellt med denna från nya centrum upp till 
gamla centrum där den övergår i Enköpingsvägen 
innefattande Gransäterskolans område upp till 
Klyvvägen och vidare till Asleden och sedan ner till 
Enköpingsvägen och Shell. 



o 7(15) HA,BO 
KOMMUN 

Datum 
2012-12-21 

Vår beteckning 
KS200S/31 nr 2012.3773 

Ambu~erande försäljning 

14 § 

För arnbulerande försäljning på följande platser 
krävs polismyndighetens tillstånd: 

Centrumparkeringen samt Valhalls Köpcentrum. 

Med ambulerande försäljning avses sådan 
gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk 
endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som 
därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap. 1 § 
ordningslagen. 

Camping 

15 § 

Tältning och camping är förbjuden på offentlig plats, 
reglerat i ordningslagens 1 kap, 2 § samt inom de 
områden som redovisas i denna stadgas 3 §. 
Polismyndigheten kan medge undantag från 
förbudet om särskilda skäl föreligger. 

Hundar och katter 

16 § 

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för 
underhåll eller nyttjande eller den som endast 
tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa 
bestämmelserna i 17 och 18 §§. Det som sägs i 
dessa paragrafer gäller inte ledarhund för 
synskadad person eller för polishund i tjänst. 

'17 § 
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Datum 
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Vår beteckning 
KS2008/31 nr 2012.3773 

Hundar skall hållas kopplade: Inom idrottsplatser, 
campingplats och park - se 3 § i dessa föreskrifter. 

Tikar skall under löptiden hållas kopplade inom hela 
kommunen, dock inte inom inhägnade områden. 

När en hund inte hålls kopplad skall den antingen 
ha halsband på sig med ägarens narnn, adress och 
telefonnumlller eller ha tydlig identitetsmärkning. 

Hundar får inte vistas på begravningsplatser och 
skolgårdar etler under tiden 1 maj - 30 september 
inorn områden för allmänna badplatser. För det 
senare - se 3 § i dessa föreskrifter. 

18 § 

Inom följande områden skall föroreningar efter 
hundar plockas upp: Efter gång- och cykelbanor 
inom Bålsta tätort och Skoklosterområdet. Inom 
samtliga bad- och idrottsplatser, motionsspår och 
parken som redovisas i dessa föreskrifters 3 §. 

19 § 

När en katt inte hålls kopplad skall den ha halsband 
på sig med ägarens namn, adress och 
telefonnummer. Katter får istället vara ID-märkt på 
annat sätt som möjliggör kontakt med ägaren. 

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor 

20 § 

Tillstånd från polismyndigheten krävs för 
användning av fyrverkerier eller andra pyrotekniska 
varor inom detaljplanelagt området inom hela 
kommunen. 



o 

H··'\S·O j-\ Datum 

l<O[\!l MU N 2012-12-21 

Följande tider under året är undantagna från 
tillståndskravet: 

Nyårsafton: mellan kl.. 18.00 - 24.00 

Nyårsdagen: mellan kl. 00.00 - 02.00 

Påskafton mellan: kl. 18.00 - 24.00 

Påskdagen mellan: kl. 00.00 - 02.00 

Vår beteckning 
KS200S/31 nr 2012.3773 

Valborgsmässoafton: 
24.00 

mellan kl. 18.00 -

1 maj: mellan: kl. 00.00 - 02.00. 

Den som skjuter av fyrverkerier eller andra 
pyrotekniska varor ska visa största möjliga hänsyn 
till omgivningen. 

Skjutning med fjädervapen m.m. 

21 § 

Luftvapen, fjädervapen, paintballvapen samt 
motsvarande vapen får inte användas inom offentlig 
plats, reglerat i ordningslagens 1 kap, 2 § samt 
inom de områden som redovisas i denna stadgas 3 
§. 

Ridning och löpning 

22 § 

Ridning får inte ske: Inom samtliga skolgårdar sarnt 
på av kommunen anlagda/skötta gräsytor. 

Ridning får ej heller ske i följande l11otionsspår: 
Vibyspåret och Granåsens motionsspår. . 
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Vår beteckning 
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Gång, löpning och körning med draghund är 
förbjudet i följande anlagda skidspår: Vibyspåret 
och Granåsen, båda inom Bålsta tätort. 

Särskilt preparerade skidspår får inte nyttjas annat 
än för skidåkning. 

Avgift för att använda offentlig plats 

23 § 

För användning av offentlig plats och område som 
kommunen jämställt med sådan plats har 
komrnunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder 
som har beslutats av kommunfullmäktige. 

Förbud mot åkning med rullskridskor m.m. -
Valhall Köpcentrum 

24 § 

Åkning med rullskridskor, inlines och skateboard 
och liknande förbjuds inne i Valhall Köpcentrum, 
Bålsta tätort. 

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 

25 § 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter 
mot dessa ordningsföreskrifter kan 'dömas till 
penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket i 
ordningslagen. 

I ordningslagen finns också bestämmelser om 
föreläggande och förverkande. 



~~. ~~-~~~~. -_._--------------« ~ 

Datum 
2012-12-21 

Bilagor: Kartor där områden och platser med 
begränsningar markeras. 

/KommunfuHmäktige 

11 (15) 
Vår beteckning 

KS200S/31 nr 2012.3773 
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Datum 
2012-12-21 

Områden jämställda med offentlig plats 

Kar/bilaga till Allmänna lokala ordningsiöresh711ler för Habo kommun :1 § 
?nn,Q.J1h~1. 

12(15) 
Vår beteckning 

KS200S/31 nr 2012.3773 
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i-1ÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-12.-2.1 

13(15) 

Vår beteckning 
KS2.008/31 nr 2.012..3773 

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 
FÖR HABO KOMMUN 

KF 2012/§98 - Område inom vilket spritdrycker inte får förtäras inom offentlig plats - se föreskriftemas § 133. 
Skala: 1:12000 
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HÅBO Datum 
I<OMMUN 2012-12-21 

Ambulerande fÖ\'sälj!l[rtg 

Karlh/läga till Allmänne lokala ordningsråreskriiler för Håho kommun 14 § 
20D8-06-13 

14(15) 
Vår beteckning 

KS2DD8/31 nr 2012.3773 
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H)\BO Datull1 
I<OMfVlUI\J 2012-12-21 

Deta!jplal1elagt område 

KarJJiJaga Ull Allmänna lokala ordnfngs(öreskriffer ror Håbo kommun, 20 § 
?nn~..nFi_1.';! 

15(15) 
Vår beteckning 

KS2008/31 nr 2012.3773 
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Hej! 

Här kommer svar från miljöavdelningen avseende hundar på 
Krägga Herrgård samt ledarhundar i offentliga lokaler, se 
nedan. 

1. Ett privat företag har rätt att välja vilken inriktning 
de vill. I det här fallet har man valt en sk hundprofil, 
där man tar emot hundägare. Vi gör ingen bedömning 
av tillgängligheten, det har vi inte rätt att göra. När 
det gäller livsmedelssäkerheten är lokalen godkänd. 
Ur hälsoskyddssynpunkt tittar man på att 
egenkontrollen uppfylls när det gäller städning, finns 
det tillräckligt många toaletter för antalet gäster osv. 
Lagstiftningen säger inte att allergiker äger självklar 
rättighet till allt. En allergiker får liksom' hundägare 
anpassa sig. Det framgår på hemsidan att man tar 
emot hundar och att de får följa med in i de flesta av 
hotellrummen, hänga i lobbies och salonger, samt 

-------- -
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Utskrivet av: Solveig Lundkvist den 7 februari 2013 17:28:51 
Namn: VB: Svar till Solveig, Krägga herrgård samt ledarhundar 000 Sidan 2 av 7 

följa med in i vissa matsalar. Är man allegiker kanske 
111an ska fr---åga innan man bokar hur det ser ut för att 
undvika problem. 

2. Enl(gt Livsmedelsverket får man ha med sig 
ledarhund i en livsmedelsloka!. I övrigt har 
ledarhundar i regel fritt tillträde till offentliga lokaler. 
Numer likställs även övriga assistanshundar med 
ledarhundar i de flesta av landets kommuner. 
Tillträdet regleras ev i allmänna lokala 
ordningsstadgar. Mer information finns på 
http://www . h i . sel sv -se/h j a i p m ed e I sto rg etl a ss i sta il s h 
undar/-/Regelverk/ 

Har du några övriga frågor är du välkommen att 
kontakta mig per telefon, 

Med vänlig hälsning 

Johanna Rynman 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Med vänlig hälsning 



Utskrivet av: Solveig Lundkvist 
Namn: VB: Svar till Solveig, Krägga herrgård samt ledarhundar .. _ 

Hej  

den 7 februari 2013 17-28:51 
Sidan 4 av 7 

Ett privat företag har rätt att välja vilken inriktning 
de vill. I det här fallet har illan valt en sk 
hundprofil, där man tar emot hundägare, Vi gör 
ingen bedömning av tillgängligheten, det har vi inte 
rätt att göra. När det gäller livsmedelssäkerheten är 
lokalen godkänd. Ur hälsoskyddssynpunkt tittar man 
på att egenkontrollen uppfylls när det gäller 
städning, finns det tillräckligt många toaletter för 
antalet gäster osv. Lagstiftningen säger inte att 
allergiker äger självklar rättighet till allt. En 
allergiker får liksom hundägare anpassa sig. Det 
framgår på hemsidan att man tar emot hundar och 
att de får följa med in i de flesta av hotellrummen, 
hänga i lobbies och salonger,samt följa med in i 
vissa matsalar. Är man allegiker kanske man ska 
fråga innan man bokar hur det ser ut för att undvika 
problem. 

Enligt Livsmedelsverket får man ha med sig 
ledarhund i en livsmedelsloka!. I övrigt har 
ledarhundar i regel fritt tillträde till offentliga 
lokaler, Numer likställs även övriga assistanshundar 
med ledarhundar i de flesta av landets kommuner. 
Tillträdet regleras ev i allmänna lokala 
ordningsstadgar, Mer information finns på 
http:// www . h i . sel sv -sel hj a I p m ed e I sto rg e tia ss i sta n 
s h,u n d a r/-I Reg e I ve rkl 
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 Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Helena Andersson  
helena.andersson@habo.se  

 
 

 

      

POSTADRESS TELEFON VÄXEL ORG.NR HEMSIDA E-POST  

Minnesanteckningar Ungdomsrådet 2013-01-30 
Dag: Onsdagen den 30 januari kl. 18-20  
Lokal: Kalmarrummet, kommunhuset 
Närvaro: Anna Droga, Julia Nilsson Chew, Rebecka Wiklund, Janne 
Sundling, Lisa Tchibalina, Mikaela Bernström, Victor Sà Vasconcelos 
Freitas, Joachim Westerlund, Agneta Hägglund, Daniel Cramnell, Joachim 
Ringwall, Charlotta Bjälkebring Carlsson.  

 

1. Agneta öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

2. Vi gick igenom närvaro och presenterade oss.  

3. Förra minnesanteckningarna gicks igenom och lades till 
handlingarna. 

4. Aktiviteter: Laserdome 
 
Daniel informerade om förslag till aktivitet med ungdomsrådet. Ett 
förslag var att lägga det på något lov alternativt kvällstid. Andra 
förslag på aktiviteter som kom var Gröna Lund besök och femkamp. 
Daniel och Joachim kommer att titta på fler alternativ på aktiviteter 
till nästa möte. 

5. Aktiviteter: skolbesök 
 
Ett förslag var att ungdomsrådet ska ut och informera och 
marknadsföra sig i skolor. Ungdomsrådet skulle kunna komma och 
besöka elevråd så att elevrådsrepresentanterna kan få ställa frågor. 
Frågan kommer att lyftas under hearingen den 6 februari.  

6. Hearingen den 6 februari kl. 15-17 i kommunhuset  
 
En hearing kring demokratidagen kommer att hållas den 6 februari.  
Tanken är att ge en återkoppling till dem som var med på 
demokratidagen och diskutera de prioriterade handlingsplanerna från 
demokratidagen 2011 och 2012. Det är få personer som i nuläget har 
anmält sig till hearingen. Daniel och Joachim kommer att ta kontakt 

746 80 BÅLSTA 
BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

0171-525 00 
TELEFAX 
0171-563 33 

212000-0241 www.habo.se kommun@habo.se 
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med skolor och påminna om dagen under veckan. Ingen anmälan till 
dagen behövs i nuläget. 

7. Fråga om deltagande i kommunens visionsarbete  
 
Agneta informerade om Vision 2030 och om hur viktigt det är att 
engagera ungdomar i Håbo kommun för att fånga allas synpunkter. 
En workshop på BCJF kommer att hållas med en gymnasieklass för 
att arbeta med visionen. Andra aktiviteter som planeras att 
genomföra i samband med kommunens visionsarbete är: frukostmöte 
med information till näringslivet, webbenkät på hemsidan och 
utställning i centrum. En grafiskprofil för visionen kommer att 
designas för att öka igenkännandet. Resultatet av de olika 
aktiviteterna kommer vara utgångspunkten för politiker och 
tjänstemäns kommande arbete. I december 2013 ska arbetet med 
Vision 2013 vara färdigt. Ungdomsrådet kommer ha en viktig roll 
för att sprida budskapet. Helena undersöker om det finns information 
om Vision 2030 på hemsidan som ungdomsrådet kan länka till via 
Facebook.    

8. Information: Demokratidag är bokad till den 3 oktober på Lastberget  
 
Temat för den kommande demokratidagen kommer att vara ”Min 
fritid, sport och idrott i Håbo”. Lunch kommer att ligga kl. 11.30, lite 
tidigare än förra året. Diskussionen kommer att ske i salen ”lugna 
gatan”.  

9. Information: tre nya rådsmedlemmar i rådet / Sverigefinskt 
förvaltningsområde  
 
Nästa samrådsmöte för Sverigefinskt förvaltningsområde kommer 
frågan om representanter till ungdomsrådet tas upp. Tre stycken 
representanter ska väljas till ungdomsrådet.  

10.  Information: Glastomten  
 
Agneta informerade om detaljplanen för Glastomten som har varit 
ute på samråd. Planen är att bygga 77 stycken lägenhet som främst är 
1:or, 2:or och 3:or. Håbohus kommer att bygga husen. Byggnadsstart 
är beräknat till 2014.  

11. Övriga frågor 
 
- En fråga som kom upp var färgen på väggen på Futurumskolan. 
Agneta lovade att titta på vem som har valt färgen. 
 
- Fråga om vem som kommer att hålla i 9:ornas avslutningsfest 
(balen) kom upp. Ingen vet om det kommer att bli någon bal i år 
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ännu. Helena kommer att mejla och fråga om vem som har ansvar på 
skolförvaltningen. Återkommer med information.  
 
- Slottsgården och Eftis kommer att hålla en liten demokratidag för 
barn och ungdomar i Skokloster. Den 12 mars kommer dagen att 
hållas. Representanter från ungdomsrådet kommer att vara på plats. 
Politiker från Skokloster får också gärna vara med.  
 
- Blankett för skatteavdrag och konto upplysning delades ut för 
ifyllnad av deltagare i ungdomsrådet.  

12. Nästa möte kommer att hållas onsdag den 27 februari kl. 18-20, 
lokal Kalmar, kommunhuset 

 

Vid anteckningarna 

Helena Andersson 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Caroline Uttergård, Registrator 

 

 0171-525 04 
caroline.uttergard@habo.se 

 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
Sammanfattning 
Följande beslut för perioden 2010-03-23 – 2013-03-11, föreligger: 

Anställningsbeslut / Anställningsinformation inkomna till löneenheten 
 Kommunstyrelsen/KS-stab, perioden 2013-01-23 – 2013-02-28. 
 Miljö- och teknikförvaltningen, perioden 2013-01-29 – 2013-02-12. 
 Skolförvaltningen, perioden 2012-12-11 – 2013-02-27. 
 Socialförvaltningen, perioden 2012-12-27 – 2013-03-01.  
 Bildningsförvaltningen, perioden 2013-01-23 – 2013-02-12.  
 

Enskilda beslut 

 Utlämnande av allmän handling, upphandlingschef Katariina Virkkunen, 
daterad 2010-03-23. 

 Utlämnande av allmän handling, upphandlingschef Katariina Virkkunen, 
daterad 2012-10-18. 

 Utlämnande av allmän handling, upphandlingschef Katariina Virkkunen, 
daterad 2013-01-30. 

 Utlämnande av allmän handling, upphandlingschef Katariina Virkkunen, 
daterad 2013-01-30. 

 Remissyttrande beträffande markupplåtelse, gatuchef Ulla Lindroth, 
daterad 2013-02-15. 

 Beslut om direktupphandling, kommundirektör Per Kjellander, daterad 
2013-02-19. 

 Förordnande som tf förvaltningschef för miljö- och teknikförvaltningen, 
kommundirektör Per Kjellander, daterad 2013-02-19 

 Disciplinpåföljd/Varning, förvaltningschef Hans Elmehed, daterad 
2013-02-22. 

 Beslut om avslag på begäran att ta del av särskild e-post, 
kommunsekreterare Hans Nordstedt, daterad 2013-02-25. 

 Förordnande som förvaltningschef för socialförvaltningen, 
kommundirektör Per Kjellander, daterad 2013-02-28. 

 Partiellt avslag – utlämnande av allmän handling, tf upphandlingschef 
Vipul Vithlani, daterad 2013-03-11. 
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Protokoll 

 Överläggningar med Lärarnas Riksförbund inför löneöversyn 2012, 
2012-10-29. 

 Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-19.  

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

 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar notera delegationsbesluten som delgivna. 

__________ 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Caroline Uttergård, Registrator 

 

 0171-525 04 
caroline.uttergard@habo.se 

 
Redovisning av inkomna handlingar till kommunstyrelsens 
sammanträde 2013-04-08 
 
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 av anmälningsärenden, 2013-03-04.  
 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar notera handlingarna som delgivna. 
__________ 

 
 



 
 
Håbo kommun 

MEDDELANDEN (händelser) 
Kommunstyrelsen 2013-04-08 
 

 
 
 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Riktning              Hid      Besl.inst 
Info     Ärendemening Diarienr Sammtr.dat 
Notering Handläggare            
In  2013.299 KS 
Remiss A 517-1090-13 från 
Polismyndigheten angående ansökan om 
aktiviteter för shoppingevent för att locka 
kunder till centrum., Polismyndigheten 
Uppsala län 

Upplåtelse av kommunens mark 2013 2013/15 KS 2013-04-08 

In  2013.300 KS 
Remiss A 507-246-13 från 
Polismyndigheten angeånde ansökan om 
cirkusföreställning samt uppsättande av 
reklamtavlor., Polismyndigheten Uppsala 
län 

Upplåtelse av kommunens mark 2013 2013/15 KS 2013-04-08 

In  2013.386 KS 
MTN § 7 2013-01-28, Uppdrag, kostnader 
och konsekvenser för att använda 
Granvallen för idrottsverksamhet samt att 
anlägga gräsplan på Gransäterskolans 
grusplan., Miljö- och tekniknämnden 

  2013-04-08 

In  2013.400 KS 
Sammanträdesprotokoll från Landstinget i 
Uppsala län, 2013-02-05., Landstinget 
Uppsala län 

  2013-04-08 

In  2013.437 KS 
Cirkulär 13:06 från Sveriges Kommuner 
och Landsting, Budgetförutsättningar för 
åren 2013-2016., Sveriges Kommuner och 
Landsting 

  2013-04-08 

 

In  2013.472 KS 
Informations- och prognosbrev februari 
2013. Gäller information om behovet av 
platser för mottagandet av nyanlända samt 
om det aktuella läget i bosättningsarbetet. 
, Arbetsförmedlingen 

  2013-04-08 

In  2013.494 KS 
Cirkulär 13:07 från Sveriges Kommuner 
och Landsting, Feriejobb sommaren 2013., 
Sveriges Kommuner och Landsting 

  2013-04-08 

In  2013.637 KS 
Välkommen på samråd om Mälarprojektet 
- inbjudan, Sjöfartsverket 

  2013-04-08 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Per Kjellander, Kommundirektör 

 

 per.kjellander@habo.se 

 
Ny politisk organisation i Håbo kommun 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har gett kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta 
fram förslag på förändrad politisk organisation i Håbo kommun. Förslaget 
har arbetats fram i kontinuerlig dialog med kommunstyrelsen samt 
partiernas gruppledare i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutade 
om följande målsättning för utredningen: 

Håbo kommun ska ha en politisk organisation… 
  
…som underlättar måluppfyllelse 
  
…som stärker förutsättningarna för god ekonomisk hushållning 
  
…som är attraktiv för nya politiker 
  
…som stärker Håbo kommun som attraktiv arbetsgivare 
  
…som ger goda möjligheter till medborgardialog 
  
…som ger snabb ärendehantering 
 
Förslaget som föreligger innebär att miljö- och tekniknämnden och 
bildningsnämnden läggs ned. Dess ansvarsområden överförs till 
kommunstyrelsen respektive skolnämnden. Tillståndsnämnden får en egen 
förvaltning. Socialnämnden delas i två nämnder. 
 
Tillfälliga beredningar med direkt uppdrag från kommunfullmäktige införs. 
 
Huvuddelen av organisationsförändringen genomförs den 1 januari 2015 
men förvaltningsorganisationens anpassning påbörjas under 2013. 
 
Under 2013 bör en tillfällig beredning utses av kommunfullmäktige med 
uppdraget att närmare utreda: 

– Antal ledamöter i nämnder och styrelser 
– Införande av oppositionsråd 
– Arvoden till förtroendevalda 
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Beslutsunderlag 
 
-Utredningen Ny politisk organisation i Håbo kommun 
- Utredningen Kommuner som avskaffat facknämnder 
-Utredningen Fullmäktigeberedningar 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

att fastställa föreliggande organisationsförslag avseende nämnder och 
styrelse med införande 2015-01-01 

att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige 
senast i september 2014 med förslag till reglementen och andra förslag 
på förändringar som bedöms nödvändiga för organisationsförändringen 

att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra förändring av 
förvaltningsorganisationen utifrån utredningens förslag och tidplan 

att tillsätta en tillfällig beredning bestående av en fullmäktigeledamot från 
varje politiskt parti, utan ersättare med ordförande från den politiska 
majoriteten, med uppdraget att senast i maj 2014 återkomma till 
kommunfullmäktige med förslag på: 

Antal ledamöter i nämnder och styrelser  

Införande av oppositionsråd 

Arvoden till förtroendevalda 

__________ 
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Ny politisk organisation i Håbo kommun 
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1. Uppdraget 
Det finns en bred politisk vilja i Håbo kommun att se över den politiska organisationen, vilket 
resulterat i ett uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen. 
 
I uppdraget om översyn har Håbo Marknad AB och Håbohus AB i stort sett utelämnats.  
 
Uppdraget har genomförts i dialog med Kommunstyrelsen. Det har varit stort fokus på att få 
en tydlig bild av vad som ska uppnås vid en förändrad organisation vilket sedan resulterat i 
mål för uppdraget.  
 

1.2. Uppdragets mål 
Kommunstyrelsen har aviserat följande inriktning för utredningen: 
 
Håbo kommun ska ha en politisk organisation… 
 
…som underlättar måluppfyllelse 
 
…som stärker förutsättningarna för god ekonomisk hushållning 
 
…som är attraktiv för nya politiker 
 
…som stärker Håbo kommun som attraktiv arbetsgivare 
 
…som ger goda möjligheter till medborgardialog 
 
…som ger snabb ärendehantering 
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2. Organisatoriska förutsättningar 
2.1. Nämnder och styrelsers ansvar 
De förtroendevalda i kommunens nämnder och styrelser har ansvaret för – och fattar beslut 
om – kommunens verksamhet, men för att utföra arbetet i praktiken finns det anställda 
tjänstemän. Det är tjänstemännen som bereder och tar fram underlag för de beslut som de 
förtroendevalda ska fatta. I vissa fall har dessutom tjänstemännen rätt att fatta beslut; det 
gäller rena verkställighetsbeslut och i de fall nämnd eller styrelse beslutat att delegera 
beslutanderätt till någon tjänsteman. Ett delegationsbeslut fattas dock alltid i nämnd eller 
styrelses namn. 

Inom vissa verksamheter finns dessutom delegation till tjänsteman genom lagstiftning. 

2.2. Håbo kommuns nuvarande ärendemängd och möjligheten att delegera 
beslutanderätt 
Totalt hade nämnder och styrelsen 789 ärenden under 2011. Vilken typ av ärenden det var har 
tagits fram genom analys/bedömning av de tre första protokollen för nämnder och styrelse 
under året. 28 % av ärendena var av informationskaraktär, 48 % var beslut som inte kan 
delegeras vidare till tjänsteman, 23 % var beslut som hade varit möjliga att delegera vidare till 
tjänsteman.  

En förändrad politisk organisation innebär endast marginell ändring av det totala antalet 
ärenden. Om antalet nämnder radikalt minskas, utan förändringar avseende vad som 
delegeras, riskerar ärendemängden för vissa nämnder och styrelse att bli allt för hög. 
Kommunstyrelsens ledamöter har diskuterat hur de ser på utökad delegation från nämnder och 
styrelse till tjänstemän och alla utom centerpartiet var negativa till det. 

2.3. Fullmäktigeberedningar och BUF-organisationer 
Fördjupade utredningar om detta har genomförts. 
Se bilaga 1 och bilaga 2. 
 

2.4. De kommunala bolagen 
Håbo kommun har två helägda bolag. Håbohus AB och Håbo Marknad AB. Även om bolagen 
inte ingår i detta arbete är följande viktigt att uppmärksamma: 
 
Ägarstyrningen är viktig men ofta eftersatt vad gäller kommunala bolag. Det finns ett stort 
behov av att utveckla detta även i Håbo kommun. 
 
I ägardirektiven för Håbo Marknad AB står dessutom: 
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”Senast under 2012 skall kommunfullmäktige ta ställning till om bolagets verksamhet ska 
fortsätta i nuvarande form eller om verksamheten ska bedrivas i annan förvaltningsform.” 
 
Rent generellt bedrivs det en bra verksamhet inom Håbo Marknad AB men det finns en 
påtaglig problematik med att driva näringslivsfrågor i bolagsform, samt att ha delar av 
kommunens mark- och exploateringsverksamhet både i bolag och i förvaltning som nu är 
fallet. 
 
Kommunen behöver därför inom en snar framtid tydligt svara på följande frågeställningar:  
 

 Vad vill vi med våra bolag?  
 Vad vill vi med vår näringslivsverksamhet?  
 Hur ska vi organisera den verksamhet som nu bedrivs i bolagen?  

 
För att kunna presentera ett politiskt enhetligt svar på dessa frågor så är det motiverat att de 
behandlas inom ramen för ett större utredningsarbete. Detta kan exempelvis ske via en 
fullmäktigeberedning. 
 

2.5. Problem och möjligheter 
En enkel metod för att uppnå de flesta av de mål som sattes upp för den nya politiska 
organisationen är en nedläggning av samtliga nämnder, förutom en myndighetsnämnd. Då 
samlas i stort sett all verksamhet direkt under kommunstyrelsen och detta går att göra 
fungerande även i praktiken genom att kommunstyrelsen delegerar huvuddelen av 
beslutanderätten till förvaltningen.  
 
Det blir således tjänstemännen som fattar betydligt fler beslut än idag. Därigenom uppnås en 
effekt som ofta sammankopplas med kommunala bolag – snabba beslutsvägar. Detta är något 
som är väl värt att tänka på. Det är sällan organisationsformen (bolag eller kommunal 
förvaltning) som avgör hur lång en beslutsprocess ska vara. Istället handlar det om hur mycket 
kommunfullmäktige, nämnder och styrelse är beredda att delegera. När kommunfullmäktige 
väljer att bedriva verksamhet i bolagsform blir det i regel per automatik en långtgående 
delegation till vd, men samma effekt kan även uppnås i en verksamhet som bedrivs i 
förvaltningsform genom att utnyttja de möjligheter som kommunallagen ger avseende 
delegation till förvaltningschef. 
 
En organisation som beskrivs ovan, utan facknämnder, kallas ofta BUF-organisation 
(beredning utan facknämnder). Detta är en organisation som blivit relativt vanlig på senare år 
men det är fortfarande ovanligt i kommuner med fler än 20 000 invånare, komplexiteten i 
kommunal verksamhet blir givetvis större i en större kommun och därmed finns också 
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nackdelar med att inte ha facknämnder, exempelvis: Hög ärendemängd och svårighet att hålla 
tillräckligt bred kompetens hos de förtroendevalda. 
 
En annan möjlighet är givetvis att välja en medelväg: Färre facknämnder.  
 
Då förkortas inte beslutsvägarna lika mycket som vid nedläggning av facknämnder men 
samtidigt blir inte behovet av att delegera beslutanderätt till förvaltningen lika omfattande. Få 
nämnder kan dock även innebära ”starka” nämnder, både organisatoriskt och ekonomiskt. 
Utan genomtänkt styrning genom klara direktiv från kommunfullmäktige och bra tillsyn från 
kommunstyrelsen kan det kommunala helhetsperspektivet bli lidande, vilket så gott som alltid 
är kostnadsdrivande. 
 
För att uppnå de mål som kommunstyrelsen angivit för en förändrad politisk organisation 
finns även andra åtgärder som kan bidra – och som dessutom i vissa fall är nödvändiga vid 
förändringen – dit hör reglementsöversyn, förändrad arbetsordning för kommunfullmäktige 
och standardiserad ärendehantering. 
 
Viktigt att komma ihåg när det gäller bra effektivitet och bra resultat är att det handlar mer om 
hur nämnder och styrelse faktiskt arbetar än hur de är organiserade. 
 

3. Förslag till politisk organisation 
Efter dialog med förtroendevalda är det uppenbart att en stor majoritet är negativa till en 
utökning av beslutanderätten för tjänstemän. Detta är en nyckelfråga. Utan stor enighet om 
utökad delegation är det i praktiken både olämpligt och omöjligt att reducera antalet nämnder 
i någon större omfattning.  
 
De förändringar som kan och behöver genomföras för att uppnå de mål som sattes upp för den 
framtida politiska organisationen är istället en viss reducering av antalet nämnder och 
införande av tillfälliga beredningar. De anpassningar som blir nödvändiga inom 
förvaltningsorganisationen förstärker också måluppfyllelsen. 
 
Detta sker enligt följande: 
 
En nedläggning av miljö- och tekniknämnden, en sammanslagning av skolnämnden och 
bildningsnämnden och en delning av socialnämnden, där myndighetsutövningen mot enskild 
ingår i en ny biståndsnämnds ansvar. 
 
Ansvaret för miljö- och tekniknämndens tekniska ärenden övergår till kommunstyrelsen och 
hanteras genom nya utskott.  
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Tillståndsnämnden får ett förändrat ansvar genom att dess myndighetsutövande roll 
förtydligas med en egen förvaltning. Dessutom bör mycket av den tillsynsverksamhet som i 
dagsläget finns hos socialnämndens ansvarsområde överföras till tillståndsnämnden, 
exempelvis handläggning av alkoholtillstånd. 
 
Genom att en stor del av miljö- och tekniknämndens nuvarande ansvarområden ger en 
ärendehanteringsprocess där många beslut går vidare i organisationen, och därmed passerar 
kommunstyrelsen i beslutsprocessen, skulle en överföring av ansvaret till kommunstyrelsen 
tidsmässigt korta och förenkla processen. Det är också så att ett stort antal av de beslut som 
miljö- och tekniknämndens fattar idag på olika sätt påverkar andra nämnders verksamhet. 
Genom att överföra ansvaret till kommunstyrelsen, med sitt helhets- och tillsynsansvar, får 
dessa ärenden redan i ett tidigt skede i processen ett mer övergripande perspektiv. I dagsläget 
finns dessutom ett antal – inte minst strategiska – ansvarsområden inom miljö- och 
tekniknämnden och kommunstyrelsen som väldigt tydligt tangerar varandra. Där skulle en 
samordning sannolikt medföra effektiviseringsvinster.  
 
De utskott som införs ska inte enbart ha en beredande funktion utan även en viss egen 
beslutanderätt genom delegation från kommunstyrelsen. 
 
En förändring av nuvarande organisation med skolnämnd och bildningsnämnd innebär både 
en renodling och en samordning av verksamheterna. Det ger förutsättningar för en gemensam 
utbildningskultur som börjar redan i förskolan och finns med hela vägen upp till 
gymnasieskolan och vissa fall ännu längre. En samsyn om all utbildningsverksamhet och 
möjligheter till samordning och andra effektiviseringsåtgärder, är de stora vinsterna. Ur ett 
lednings- och styrningsperspektiv finns dock alltid en risk med att samla så mycket av 
kommunens verksamhet och budget under en nämnd. Det ställer stora krav på att Håbo 
kommun att ha ett väl genomarbetat styrsystem. 
 
Att dela socialnämnden genom att överföra myndighetsutövning mot enskild till en egen 
nämnd – biståndsnämnden – är ett förslag som uppkom sent i utredningsprocessen. Det fanns 
en stor politisk enighet bland de politiska partierna i kommunfullmäktige om denna 
förändring. Uppfattningen bygger på de erfarenheter från nuvarande organisation och en vilja 
att renodla de uppdrag som i dagsläget gäller för ledamöter i nuvarande socialnämnd. Det 
fanns även en önskan om egna förvaltningar men om socialnämnden och biståndsnämnden 
ska dela förvaltning, eller ha varsin förvaltning bör utredas ytterligare och kan beslutas i ett 
senare skede. 
 
 

3.1. Kommunstyrelsen  
Ska bestå av följande utskott: 
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 Allmänt utskott (tillika krisledningsnämnd och personal- och förhandlingsutskott) 
 Tekniskt utskott (I huvudsak ansvar för gata, fastighet och VA/avfall, kost) 
 Kultur- och folkhälsoutskott 

 
Notera att de ärenden som ska till, eller ägs av, kommunstyrelsen och som inte bereds av 
tekniskt utskott eller kultur- och folkhälsoutskott, bereds av det allmänna utskottet. 
 
Antal ordinarie ledamöter: 11 
Antal ersättare: 7 
 
Varje utskott består av tre ledamöter och tre ersättare. 
Ledamot i utskott måste vara ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen men kan sitta i fler 
utskott. 
 
Utskottets ordförande och 1:e vice ordförande tillhör majoriteten. 2:e vice ordförande tillhör 
oppositionen. 
 
Ledamöter i kommunstyrelsen bör inte vara ledamöter i annan nämnd eller bolagsstyrelse. 

 
3.2. Utbildningsnämnden  
Ska bestå av två utskott: 

 Gymnasieutskott 
 Skolutskott 

 
Nämnden ska ha 7 ordinarie ledamöter och 5 ersättare. 
Utskotten ska ha tre ledamöter och tre ersättare. 
 
Ledamot i utskott måste vara ledamot eller ersättare i nämnden men kan sitta i fler utskott. 

 
3.3. Socialnämnden  
Nämnden ska ha 7 ordinarie ledamöter och 5 ersättare. 
 

3.4. Biståndsnämnden 
Nämnden ska ha 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare 

 
3.5. Tillståndsnämnden 
Nämnden ska ha 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare 
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3.6. Överförmyndarnämnd  
Förblir oförändrad. 
 

3.7. Valnämnd 
Förblir oförändrad. 
 

3.8. Befintliga råd och kommittéer  
Förblir oförändrade 
 

3.9. Beredningar 
I den politiska organisationen ska även tillfälliga beredningar tillsatta av kommunfullmäktige 
ingå. Beredningarna ska i huvudsak fungera som styrgrupper vid framtagande av 
styrdokument för strategiska frågor, exempelvis äldreomsorgs- och skolplaner och miljöplan.  
När en beredning tillsätts ska de ske med tydligt uppdrag och budget och utifrån fastlagd 
ordning vad gäller antal ledamöter, arbetsformer etc. (se vidare bilaga 2). 
Beredningarna ska vara drivande i utvecklingen av Håbo kommuns medborgardialog. 
 
Demokratiberedningen upphör. 
 
3.10. Möjlig förvaltningsorganisation 
En ny politisk organisation kräver också en ny förvaltningsorganisation. Detta är i huvudsak 
kommundirektörens ansvarsområde, men större förändringar bör och ska givetvis också vara 
politiskt förankrade. Om föreslagen politisk organisation blir aktuell bör 
förvaltningsorganisationen förändras med utgångspunkt från följande: 
 
En sammanslagning av skolnämnden och bildningsnämnden innebär att det är lämpligt att 
även skapa en gemensam förvaltning. 
 
Länsstyrelsen har vid sin tillsyn av vår verksamhet påpekat det olämpliga med nuvarande 
organisatoriska lösning med miljöavdelningen inom samma förvaltning som de bedriver 
tillsyn av. I viss mån finns samma problematik när det gäller byggavdelningens 
organisatoriska tillhörighet. Med en fristående tillsynsnämnd är det också lämpligt med en 
fristående förvaltning tillhörande denna nämnd, av det skälet bör en egen miljö- och 
byggförvaltning med egen förvaltningschef inrättas.  
 
Huvuddelen av återstående delar av nuvarande tekniska förvaltningen övergår till 
kommunstyrelseförvaltningen i form av en ny teknisk avdelning. Avdelningen indelas i 
följande enheter: 
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 Fastighet 
 Gata 
 VA/avfall 
 Kost 

 
Avdelningen leds av en avdelningschef och enhetschefer 
 
Övriga verksamheter övergår till kommunstyrelseförvaltningens plan- och 
utvecklingsavdelning. 
 
Pågående separata utredningar av kostverksamhetens organisatoriska tillhörighet, samt 
VA/avfalls-verksamhetens framtida organisation kan givetvis komma att påverka 
ovanstående. 
 
För att uppnå optimal effektivitet bör viss centralisering av kommunens administrativa 
funktioner genomföras, framförallt bör den påbörjade centraliseringen av ekonomifunktionen 
fullföljas men sannolikt även nämndsadministrationen, dessa förändringar ingår dock delvis 
redan i pågående översyn av kommunstyrelsen förvaltning. 
 
En fördjupad utredning avseende förvaltning för socialnämnd och biståndsnämnd bör 
genomföras, dels på grund av en delning av socialnämnden och dels på grund av tidigare 
kända behov utifrån växande verksamhet. 
 

4. Förslag till tidplan 
Den nya politiska organisationen införs 2015-01-01. Att genomföra förändringen i samband 
med ny mandatperiod underlättar processen, exempelvis genom att val till nämnder och 
styrelse ändå ska göras. 
 
Det är av stor vikt att en ny politisk organisation från start har tillgång till en anpassad 
förvaltningsorganisation. Denna förändring bör inledas snarast och genomföras i etapper fram 
till 2014-06-30, enligt denna ordning: 
 
Under 2013 övergår kultur- och fritidsförvaltningen (exkl. musikskolan) till 
kommunstyrelseförvaltningen och miljö- och byggavdelningarna inom miljö- och 
teknikförvaltningen blir egen förvaltning 
 
Under 2014 övergår återstående verksamhet inom Miljö- och teknikförvaltningen till 
kommunstyrelseförvaltningen, skolförvaltningen och bildningsförvaltningen bli en förvaltning 
och eventuella förändringar av socialförvaltningen genomförs.  
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 Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Jonas Eliasson, Administratör  
0171525 58 
jonas.eliasson@habo.se 

 
Kommuner som har avskaffat facknämnder - en kort sammanställning 
1. Bakgrund 
Flertalet kommuner har under 2000-talet förändrat sin politiska organisation via en 
omstrukturering byggt på ett avskaffande av traditionella facknämnder och ett införande av 
fullmäktigeberedningar och styrelseutskott. I sak innebär detta att endast kommunstyrelsen, 
valnämnden, överförmyndarnämnden eller motsvarande och vissa enstaka myndighetsnämnder 
finns kvar. Detta relativt nya sätt att organisera kommunal politisk verksamhet brukar benämnas 
som BUF-organisation, där BUF utläses beredning utan facknämnder. 

Grundtanken i en BUF-organisation är att på ett tydligare sätt skilja på den verkställande makten 
och den beslutande makten, som traditionellt samlas inom den kommunala 
nämndsorganisationen. Via en sådan maktdelning är tanken att kommunfullmäktiges roll, som 
den enda direkt folkvalda kommunala beslutsinstansen, ska tydliggöras och framhävas. 
Fullmäktige får i denna typ av organisatoriska modell en större möjlighet att väcka och utreda 
egna frågor. Detta sker framförallt via fullmäktigeberedningar som ska arbeta ungefär som 
strategiska politiska utredningsorganisationer.    

Det finns såklart olika anledningar och förklaringar till varför denna typ av organisatoriska 
förändring har ökat i popularitet under de senaste tio åren. En inte obetydlig faktor är att den 
minskade tillgången på förtroendevalda i Sverige har inneburit ett ökat effektiviseringsbehov för 
den kommunala politiska organisationen, eftersom färre politiker nu måste göra mer.  

En annan faktor som har påskyndat framväxten av BUF-organisationer i kommunsverige är den 
senaste tidens växande negativa syn på s.k. ”sektorisering” inom organisationer. Sektorisering 
innebär en avgränsning av en organisation i flera smala och begränsade sektorer med huvudfokus 
på varsin sakfråga . Flertalet statliga utredningar och vetenskapliga studier har påvisat en mängd 
problem kopplade till sektoriserade organisationer. Bland annat ökar en sektoriserad organisation 
risken för uppkomsten av:  

 Dubbelarbete 
 Fragmentering och motverkande arbetssätt 
 Att uppgifter ”faller mellan stolar” 
 Suboptimering  
 Krångel och svåröverskådlighet 
 Tvärstyrning 

 
Likaså löper en sektoriserad organisation risken att olika sektorer primärt slår vakt om sina egna 
intressen och sin egen överlevnad. Det skapar en grogrund för konflikter mellan olika 
fackintressena inom organisationen. Forskning på kommunal nivå visar också att det finns en 
stark tendens hos ledamöter i facknämnder att liera sig med den förvaltning man ansvarar för, 
och därmed ”prioritera” de egna nämndsfrågorna framför andra kommunalt viktiga frågor. 
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Forskning visar också att kommunalpolitiker ofta är mest nöjda med det arbete och den 
verksamhet som bedrivs inom den nämnd man själv har ”ansvar för”.   

2. Kommuner som genomfört nämndsreformer 
I studien ”Alternativa politiska organisationer – En studie om kommuner som avskaffar sina 
facknämnder och inrättar fullmäktigeberedningar och styrelseutskott”, som genomfördes av 
SKL under 2009, kartlades de kommuner som då genomdrivet någon form av politisk 
organisatorisk förändring som inburit en helt eller delvis avvecklad nämndsorganisation. Vid 
rapporttillfället hade 26 kommuner genomfört en sådan omstrukturering. I dagsläget är siffran 
högre.  

 

Av den tillgängliga statistiken kan man utläsa att reformkommunerna generellt sätt är 
befolkningsmässigt mindre än den genomsnittliga kommunen i riket. Samt att många utav 
reformkommunerna är kommuner med en negativ befolkningsutveckling. 
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3. Reformernas syfte  
En tidig pionjär ibland reformkommunerna var Stenungsunds kommun som redan 1997 
genomförde stora förändringar i sin politiska organisation i linje med vad som sedan skulle 
komma att kallas för en BUF-organisation. I olika studier av reformarbetet i Stenungsund så har 
fyra bakomliggande syften med reformen identifieras:  

1. Viljan att skapa en helhetssyn 
2. Viljan att genomföra ekonomiska besparingar  
3. Önskan att vitalisera Fullmäktige 
4. Önskan om att förbättra demokratin 

 
Tillgänglig statistik visar att tio år senare verkar ungefär likadana resonemang driva 
reformarbetet bland de övriga kommunerna. 

 

Helhetssyn definieras av kommunerna som möjligheten att via en ny organisation stävja den sektorsvisa konkurrensen om resurser mellan 
verksamhetsnämnder 

Värt att notera är att önskan att ”förbättra den kommunala verksamhetens kvalitet” samt att ”öka 
samordningen mellan kommunala verksamheter” inte har varit de primärt drivande motiven. 
Således ter sig motiven bakom reformen mer som en önskan om systemförändring än en åtgärd 
för att höja den kommunala kvaliteten.  
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4. Om beredningarna 
I rapporten ”Moderna politiska organisationer II – Erfarenheter av att arbeta med beredningar 
utan facknämnder”, av Kommunforskning i Västsverige, så studeras det arbete som bedrivits av 
fullmäktigeberedningarna i kommunerna Kungälv, Lerum och Götene. Rapporten presenterar 
också de, av kommunerna ditintills, upplevda fördelarna med och problematiken kring införandet 
av en BUF-organisation. 

4.1. Fördelar 
De fördelar med BUF-organisation som lyfts fram av förtroendevalda i de tre kommunerna är att 
fullmäktigeberedningarna har givit de förtroendevalda mer tid och en större möjlighet att föra 
verkligt djupa politiska diskussioner. Det har upplevts som positivt att som förtroendevald få 
möjlighet att fokusera på hur man vill att sin egen kommuns verksamheter långsiktigt ska 
utvecklas. 

Den traditionella beslutsprocessen i en kommun kan, något förenklat, beskrivas i följande 
flödesschema:  

1. Problemformulering/idé 
2. Utredning 
3. Förslag 
4. Beslut 
5. Uppföljning 

 
I denna kedja har fullmäktiges roll nästan uteslutande varit kopplat till det fjärde steget, dvs. att 
fatta beslut med redan klara beslutsunderlag, i form av utredningar och tjänsteskrivelser 
framtagna av tjänstemän, framför sig. Men i och med inrättande av beredningar med ett uttalat 
strategiskt fokus, som både kan initiera och bereda ärenden, så kan fullmäktige nu träda in 
tidigare i processen. Således ges fullmäktige och dess politiker möjligheten att på ett annat sätt 
styra kommunens dagordning.  

4.2. Problem  
Den problematik som funnits kring beredningarna och deras arbete i de tre kommunerna kan 
något förenklat brytas ner till 6 st områden.  

4.2.1. Samordning 
Det har varit svårt för beredningarna ”att finna sin roll” och det har lett till att kommunstyrelsen i 
sin beredningsprocess har fått ta ställning till styrdokument och utredningar av skiftande kvalitet. 
Framförallt uttrycks en irritation över att beredningarna inte tillräckligt har vägt in ekonomiska 
faktorer i det strategiska arbetet.  

4.2.2. Jobba med rätt frågor  
Det har funnits tendenser inom beredningarna att jobba med kortsiktiga frågor, som t.ex. 
inrättandet av en lekpark eller dylikt, och därmed undvika det långsiktigt strategiska och 
utvecklingsdrivande arbete som egentligen var grundtanken bakom deras existens. Detta 
förklaras med att det är lättare för en förtroendevald att sätta sig in i en fråga vars lösning kan 
presenteras på relativt kort tid.  
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4.2.3. Är beredningarna en plats för partipolitik? 
Det har även uppkommit oklarheter huruvida en beredning är ett forum för att bedriva 
partipolitik eller om målet ska vara att ta fram förslag som är väl förankrade bland kommunens 
partier.  

4.2.4. Etablera kontakt med medborgarna  
Beredningarna ger de förtroendevalda en större möjlighet att samråda med väljarkåren. Detta har 
däremot varit svårt och det har funnits tendenser som visar att beredningarna kan bli ett forum 
för särintressen bland kommunens medborgare.  

4.2.5. Bemanning  
Beredningarnas strategiska karaktär gör det svårare att arbeta med ersättare på det sättet som 
traditionellt är brukligt inom en vanlig facknämnd. Det har dessutom funnits en viss problematik 
i att kommunens ”tunga”, mer erfarna, politiker fortfarande eftersökte en plats i 
kommunstyrelsen. Det har inneburit att beredningarnas status inte har lyft på det sättet som man 
hade hoppats. 

4.2.6. Tjänstemannastöd  
Som ovan stipulerat så har det varit svårt att finna ett tjänstemannastöd som passar 
beredningarnas arbetssätt. Framförallt tillgången på fackkunskaper har varit problematisk.  

 
5. Effekter på den kommunala organisationen 
5.1. Kommunfullmäktige  
Kommunerna rapporterar att kommunfullmäktige har genomgått en positiv förändring som 
framförallt har yttrat sig via mera politiska debatter med mer intressanta sammanträden. 
Beredningarna har gett politiken större möjligheter att föra en mer visionär debatt. Det ska dock 
påpekas att flera av kommunerna beskrev det egna kommunfullmäktige, innan reformen, som 
ganska livlös, med få aktiva debattörer.    

5.2. Kommunstyrelsen  
Eftersom kommunstyrelsen är den enda kvarvarande nämnden med verksamhetsansvar så har det 
inneburit att antalet ärenden som hanteras på ett kommunstyrelsesammanträde ökat markant. 
Framförallt framhålls att styrelsen, i och med den ökade insynen som den nya rollen har 
inneburit, har större möjlighet till styrning av de kommunala verksamheterna.  

Den negativa kritiken framhåller att kommunstyrelsens roll i den nya organisationen har skapat 
en maktcentralisering och en form av elitdemokrati. Detta eftersom kommunstyrelseledamöterna 
är de politiker i den nya organisationsmodellen som har ”närmast till” tjänstemännen, och därför 
har en större tillgång till information i de kommunalt viktiga frågorna. Med den informationen 
har man även kunna styra arbetet i fullmäktige och dess beredningar. Detta har föranlett 
diskussioner om BUF-organisationens egentliga vinnare är kommunstyrelsen snarare än 
kommunfullmäktige.  

5.1. För de förtroendevalda 
Reformerna har inneburit att en del nya krav ställs på de förtroendevalda. Mest tydligast är att 
den tid som behövs läggas ner för att sköta ett förtroendeuppdrag på ett adekvat sätt har ökat. De 
förtroendevalda upplever även att den nya organisationen, och då framförallt beredningsarbetet, 
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kräver en större medborgarkontakt.  Det nya beredningsförfarandet har också inneburit högre 
ställda kunskapskrav på de förtroendevalda. . 

 

5.2. För tjänstemännen 
En tydlig förändring inom tjänstemannaorganisationen är den nya rollen för 
kommundirektören/chefen som nu är den enda tjänstemannen som arbetar direkt underställd en 
verksamhetsdrivande nämnd. 

Ett misstag som många reformkommuner talar om var att man först likställde beredningarna med 
de gamla nämnderna. Det innebar att man delvis antog att beredningsansvariga tjänstemän skulle 
arbeta likadant som de gamla nämndsekreterarna; dvs. tillgodose att möten protokollfördes och 
att kallelser skickades ut osv. Men man upptäckte dock snabbt att beredningarna behövde en 
annan typ av stöd som ställde större krav på fackkunskaper hos tjänstemännen – som nu hade att 
understödja ett strategiskt utvecklingsarbete utan att själv leda det.         

5.3. Relationen mellan den strategiska nivån och den verkställande nivån 
Som om ovan diskuterat så innebär kommunstyrelsens nya roll som ensam nämnd att 
kommunstyrelseledamöterna, mer än resterande politiker, får en större insyn i kommunens 
dagliga driftsfrågor. Det har inneburit en viss maktkamp mellan fullmäktige och 
kommunstyrelsen, framförallt då mellan kommunstyrelsen och fullmäktigeberedningarna. 

I Kungälvs kommun framhåller man från kommunstyrelsen att det har varit problematisk att 
beredningarna hellre arbetat med kortsiktiga frågor av ”hur”-karaktär än de strategiska ”vad”-
frågorna. Likaså framhålls att beredningarnas slutsatser ofta saknat en ekonomisk förankring och 
att det har fått till följd att frågorna inte har kunnat hanteras på det vis som beredningarna 
föreslagit.  

Från fullmäktiges perspektiv har det varit svårt att både för fullmäktige och för beredningarna att 
utöva makt över styrelsen. Man uttrycker det som att styrelsen allt för ofta ”överprövar” 
beredningarnas skrivelser genom att försöka få till förändringar i skrivelserna eller ändra deras 
slutsatser helt. I dessa konfrontationer mellan beredningarna och styrelsen påpekas att styrelsen 
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ofta vinner på ”knockout”, mycket beroende på den nära tillgång som dess ledamöter har till 
faktaunderlag från tjänstemännen.  

6. Möjliga reformeffekter  
De tilltänkta positiva effekterna med en BUF-organisation är att de strategiska beredningarna ska 
lyfta fram och stärka fullmäktiges roll i kommunen. Beredningarna ska ge fullmäktige 
möjligheten att engagera sig i mer långsiktiga och för kommunen strategiskt viktiga frågor. Det 
ger även fullmäktige större möjligheter att väcka frågor och aktivt delta i utredningsarbetet. 

Rent demokratiteoretiskt är det en självklarhet att kommunens folkvalda borde utöva det största 
inflytandet över den lokala politikens utformning. Nämnden traditionella roll inom kommunen 
har inburit att en stor del av den verkställande och beredande makten har förflyttats från de 
folkvalda till de indirekt folkvalda. Genom ett inrättande av fullmäktigeberedningar förflyttas 
delar av beredande makten tillbaka till kommunens direkt folkvalda. Således är BUF-
organisationen en demokratiteoretisk förtjänstfull modell.  

Några mer precisa slutsatser av BUF-reformen är svåra att presentera, helt enkelt på grund av de 
nya organisationerna inte har funnits tillräckligt länge. Det är dock värt att beakta de två möjliga 
ytterlighetsscenarier som inrättandet av en BUF-organisation skulle kunna leda till som SKL 
presenterade i sin rapport:  

a) Med en alternativ politisk organisation flyttas fokus i den lokala demokratin från indirekt 
valda till det folkvalda organet fullmäktige. Debatten blir mer livaktig och 
beredningsgrupper borgar för att den också blir mer långsiktig och visionär. Ansvaret för 
de politiska besluten tydliggörs och medborgarnas ansvarsutkrävande underlättas. Antalet 
förtroendevalda blir något färre men de kvarvarande ägnar sig i högre grad åt 
medborgardialog. Den politiska verkställande ledningen i form av styrelsen stärks och 
ges större handlingsfrihet. Samordningen mellan olika verksamheter ökar förvaltningens 
effektivitet. Sektorsintressen och revirpolitik har eliminerats till förmån för helhetssyn 
och politik för hela kommunens bästa. 

 

b) Med en alternativ politisk organisation reduceras antalet förtroendevalda drastiskt och 
därmed krymper också medborgarnas kontaktyta med kommunpolitiken. Kraven på de 
politiker som finns kvar ökar väsentligt och de riskerar att bli orealistiska. När färre 
politiker ansvarar för verksamheten decentraliseras beslutsfattande på många punkter till 
tjänstemanna nivån och demokratin försvagas. Makten koncentreras helt till ett fåtal 
personer. Beredningar under fullmäktige blir symboliska och tandlösa kommittéer utan 
tjänstemannastöd eller koppling till den faktiska verksamheten. Förtroendevalda eldsjälar 
som brinner för att utveckla enskilda delar av kommunens verksamhet har inte längre 
några naturliga forum för att verka i. Fokusering på långsiktiga och visionära frågor leder 
politiken bort från vardagsnära och dagsaktuella ärenden som engagerar medborgarna, 
vilket knappas ökar det folkliga engagemanget i den lokala politiken.       

 

Även om ett slutgiltigt reformresultat förmodligen landar någonstans mellan dessa ytterligheter 
så är det vikigt att tydliggöra att i en kommuns strävan mot åstadkomma alternativ A så är 
alternativ B är en reell möjlighet.   
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 Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Jonas Eliasson, Administratör  
0171525 58 
jonas.eliasson@habo.se 

 
Fullmäktigeberedningar 
1. Generellt om beredningar 
Möjligheten för kommunfullmäktige att tillsätta fullmäktigeberedningar finns stipulerat i 
kommunallagen, 3 kap 7 §, där följande står att utläsa:  

 ”För beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden som skall 
avgöras av fullmäktige får fullmäktige inrätta fullmäktigeberedningar. En 
fullmäktigeberednings sammanträden skall hållas inom stängda dörrar. En 
sådan beredning får dock besluta att dess sammanträden skall vara offentliga, 
om fullmäktige har medgett det”.  

Detta innebär inte att en tillsatt fullmäktigeberedning får inskränka på den beredningsuppgift 
som kommunallagen, i 5 kap 28 §, tillskriver kommunstyrelsen. Alla ärenden som ska avgöras i 
fullmäktige måste först beredas i styrelsen, även de förslag till beslut som eventuella 
fullmäktigeberedningar kommer fram till. 

Utöver denna grundläggande princip så ger kommunallagen fullmäktige möjligheten att, relativt 
fritt, besluta om en berednings sammansättning, arbetssätt och aktiviteter. De enda regler som 
måste följas i tillsättningen av fullmäktigeberedningar är de generella valbarhetsregler, som 
också gäller vid val av nämnds- och revisionsledamöter. Likaså måste en nämnd vars 
verksamhetsområde berörs av en fullmäktigeberednings ärendeberedning, ges tillfälle att yttra 
sig i frågan. Det innebär att införandet av en fullmäktigeberedning kan medföra en form av 
”dubbelberedning”, eftersom både berörda nämnder och styrelsen måste ges tillfälle att yttra sig i 
ett eventuellt beredningsförslag.  

Flertalet kommuner har därför valt att använda ett antal fasta fullmäktigeberedningar som 
strategiska komplement i en ny typ av kommunal organisation, där de traditionella 
facknämnderna har avskaffats. I denna typ av organisatoriska modell, som brukar kallas för 
BUF-modell (beredning utan facknämnder), är kommunstyrelsen den enda nämnden med 
operativt verksamhetsansvar. Beredningarnas roll i denna typ av organisation kan bäst förklaras 
som utredningsorgan till vilka fullmäktige kan uppdra beredningen av vissa strategiska viktiga 
frågor. I denna typ av organisatoriska modell så har man då tydlig skilt på det operativa ansvaret, 
som vilar på kommunstyrelsen, och det strategiska ansvaret, som vilar på fullmäktige. 

Enkelt uttryckt arbetar fullmäktige och dess beredningar med att ta fram de mål som kommunen 
bör uppnå eller sträva mot, medan styrelsen arbetar med processen kring hur kommun ska kunna 
uppnå dessa.  

2. Möjliga beredningsroller 
Några vanliga exempel på fasta beredningar i kommunsverige är:  

 Demokratiberedning 
 Miljöberedning 
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 Folkhälsoberedning 
 Beredningen för utvecklandet av den kommunala organisationen (eller dylikt) 

 
Det finns självfallet flertalet exempel. Det som skiljer sig åt i olika kommuners brukande av 
fullmäktigeberedningar är sättet på vilket man väljer att formulera deras uppdrag. Det finns 
kommuner som väljer att använda beredningarna som generella remissinstanser, som ska bereda 
motioner, medborgarförslag och liknade. Det finns också beredningar som har relativt vida 
uppdragsbeskrivningar av typen ”verka för att utveckla den kommunala demokratin” eller ”verka 
för kunskapsspridning inom miljöområdet”. Sådana formuleringar lämnar beredningarnas 
faktiska arbetsprocesser väldigt öppna, och det finns en risk för att beredningarna utvecklas till 
generella diskussionsklubbar och därmed förlorar möjligheten att utöva någon större strategisk 
påverkan på den kommunala organisationen.  

2.1 Tydliga beredningsuppdrag 
Ett annat sätt att använda fullmäktigeberedningarna är ge de tydliga och budgeterade 
utredningsuppdrag. Två kommuner som har utvecklat denna mer styrda typ av 
beredningsprocess är Ulricehamn och Lerum. I kommunerna finns 4 st respektive 8 st fasta 
beredningar som får direkta uppdrag av fullmäktige. Arbetsprocessen i alla beredningarna följer 
en gemensamt fastslagen modell med vissa förutbestämda moment, bl.a:  

1. Inledande debatt 
2. Uppdragsformulering 
3. Medborgardialog 
4. Partigruppsarbete 
5. Vägledande debatt i KF 
6. Förslagsformulering 
7. Inlämning av förslag till KF 

 
Grundtanken är att beredningarna ska presentera strategiska måldokument, dvs. dokument som 
pekar ut vad som bör ske inom den till beredningen inlämnade frågan/området. När en beredning 
har presenterat sitt förslag till fullmäktige så remitteras det sedan vidare till kommunstyrelsen för 
ytterligare beredning. Kommunstyrelsen ska i sin beredningsprocess undersöka möjligheterna till 
att genomföra det som beredningen föreslår, och då särskilt fokusera på de ekonomiska 
konsekvenserna av beredningens förslag.  

All uppdragsformulering från fullmäktige till beredningarna i Ulricehamn följer nedanstående 
mall: 

Ämne: Vad som ska uppnås. 

Beredning: Vilken beredning som är ansvarig för ämnet. 

Uppdragsbeskrivning: En kort beskrivning av uppdraget. 

Inledningsdebatt: Datum för när den inledande debatten om uppdraget ska hållas i KF 

Vägledningsdebatt: Datum för när en vägledande debatt om hur uppdraget fortskrider ska hållas 
i KF (vanligtvis ett halvår efter inledningsdebatten). 
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Överlämnande av uppdrag: Datum när förslag ska lämnas tillbaka till KF för vidareremittering 
till KS.  

Budget: Beredningens budget för arbetet uppdelat årsvis.     

Till beredningarna i både Lerum och Ulricehamn så finns det särskilda beredningssekreterare 
knutna. Dessa stödjer beredningarna genom att planera och leda beredningens arbete bland annat 
genom att: 

 sammanställa och analysera resultatet av genomförda medborgardialoger, 

 understödja beredningarnas omvärldsanalysarbete och  

 assistera vid författande av slutrapporter till fullmäktige.   

2.2 Kommunfullmäktigepresidiets roll 
Fullmäktiges presidium i både Lerum och Ulricehamn spelar en viktig roll i 
beredningsprocessen, som framförallt handlar om att föreslå uppdrag till 
fullmäktigeberedningarna, såväl som delvis leda och samordna deras arbete. Presidiets ledning 
handlar framförallt om att utöva tolkningsföreträde i frågor gällande hur 
beredningsorganisationen är tänkt att fungera, samt att fånga upp och hantera eventuella problem 
i beredningsarbetet. Fullmäktigepresidiet är också presidium i kommunernas 
demokratiberedning. 

I båda kommunerna heltidsavlönades kommunfullmäktiges ordförande under det inledande 
arbetet med den nya beredningsorganisationen. Detta för att trygga arbetet fortgick enligt de 
principer som kommunen hade fastslagit. 

3. Fullmäktigeberedningar i Håbo kommun 
Håbo kommun står inför en politisk organisatorisk förändring, och om tanken är att ett utökat 
brukande av fasta och/eller tillfälliga fullmäktigeberedningar ska bli en effektiv del av en ny 
organisationsmodell så behöver ett antal frågeställningar först klargöras.  

3.1 Varför ska Håbo kommun använda fullmäktigeberedningar? 
Erfarenheter från kommunsverige understryker att ett framgångsrikt införande av 
fullmäktigeberedningar måste bygga på en genomarbetad plan, som tydligt fastslår vilken effekt 
som kommunen önskar utröna av denna typ av beredningsförfarande. Många kommuner har 
uttryckt att en den egentliga anledningen bakom införandet av fullmäktigeberedningar har varit 
önskan att vitalisera fullmäktige, som har setts som en tråkig och förutsägbar transportsträcka. Är 
det påståendet sant för Håbo kommun eller finns det andra motiv bakom ett införande av 
beredningar? 

Om kommunen vill utöka antalet fasta beredningar så behöver kommunfullmäktiges 
arbetsordning omarbetas. Det är sig inte en stor fråga, SKL arbetade under 2011 fram en 
uppdaterad version av den generella arbetsordning som ligger till grund för arbetsordningarna i 
stort sett alla Sveriges kommuner. I den nya arbetsordningen lyfts fullmäktigeberedningens roll 
fram på ett annat sätt.  
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Skulle däremot kommunen önska öka användandet av tillfälliga beredningar så behövs 
egentligen ingen ändring av kommunens befintliga arbetsordning. Men väl en diskussion om 
vilken roll som beredningarna kan tänkas spela i kommunens nya organisation.  

I en sådan diskussion bör kommunen noga betänka: 

 Vilka typer av uppdrag som ska läggas på de eventuella beredningarna? 
 Hur dessa uppdrag ska formuleras? 
 Om kommunen bör införa ett beredningsgemensamt arbetssätt? 

 
3.2 Hur stor påverkan ska beredningarna utöva på den kommunala organisationen? 
Ett flertal av de kommuner som ligger i framkant när det gäller ett strategiskt brukande av 
fullmäktigeberedningar har även inrättat BUF-organisationer. Det innebär att många utav de 
strategiska frågorna, som förut bereddes i nämnderna, nu istället bereds av 
fullmäktigeberedningarna. I en traditionell kommunal organisation med facknämnder så blir en 
beredningsprocess med fasta beredningar ett något mer komplicerat åtagande, eftersom 
beredningarna kan lämna förslag som direkt påverkar en eller flera facknämnds arbetsuppgifter. 
Dessa nämnder måste då, enligt kommunallagen, ges tillfälle att yttra sig om beredningens 
förslag.    

Detta kan ge upphov till intressekonflikt mellan å ena sida nämnderna och deras förvaltningar 
och fullmäktigeberedningarna å den andra. Erfarenheter från de kommuner och landsting som 
aktivt arbetar med både fullmäktigeberedningar och facknämnder pekar på att det bästa sättet att 
undvika denna konflikt är att låta beredningarna arbeta med avgränsade och tydliga uppdrag. 
 
3.3 Hur ska beredningarnas tillgång till tjänstemannastöd ut? 
Enligt erfarenheter från de kommuner som arbetat med beredningar under en längre tidsperiod så 
är kvaliteten på den faktiska output som beredningen presterar till mångt och mycket beroende 
av ett adekvat tjänstemannastöd. Framförallt så bör man inte likställa tjänstemannastödet till en 
beredning, som ska arbeta med långsiktiga strategiska frågor, med de arbetsuppgifter som en 
nämndsekreterare utför åt en nämnd.  

Beredningarna behöver självfallet hjälp med protokollföring eller författandet av vissa 
minnesanteckningar. Men de behöver också hjälp med planeringen av sina arbetsuppgifter och 
eftersökandet av relevant material. Både Lerums och Ulricehamns kommuner understyrker 
vikten av att en fullmäktigeberedning, utöver tillgången till en ständig beredningssekreterare 
eller annat adekvat tjänstemannastöd, också får tillgång till den samlade expertkunskap som 
finns tillgänglig i kommunens förvaltningar. 

4. Möjligheter i Håbo kommun 
Oavsett de ovan stipulerade frågeställningarna så finns det ett antal ämnen som skulle kunna 
hanteras utav en beredningsorganisation i Håbo kommun: 

4.1 Långsiktiga strategiska frågor  
Beredningarna skulle ansvara för att till fullmäktige redovisa förslag om hur kommunen 
långsiktigt skulle kunna utvecklas inom områden såsom fysik planering, näringsliv, kultur och 
turism, miljö, klimat, energi och folkhälsa. Inom dessa nämndsövergripande områden skulle en 
tydlig beredningsorganisation teoretiskt kunna ersätt de politiska arbetsgrupper som brukas inom 
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kommunen i dag, i t.ex arbetet med centrumplanen, miljöplanen, energieffektiviseringsstrategin, 
och utvecklingen av den politiska organisationen osv. Detta är frågor som både kan skötas av 
tillfälliga och fasta beredningar.       

4.2 Uppföljning, omvärldsbevakning och beredningsarbete 
Beredningarna skulle även arbeta med uppföljningen av kommunens målarbete samt 
beredningen av inkomna motioner och medborgarförslag. Utgångspunkten för beredningarnas 
arbete med måluppföljning skulle kunna vara hur väl kommunfullmäktige mål tillgodoses eller 
uppfylls i kommunens olika verksamhetsområden. I sådant arbete borde det också ingå att lämna 
förslag på organisatoriska förbättringsåtgärder. För att kontinuerligt kunna prestera goda resultat 
så bör dessa typer av arbetsuppgifter hanteras av fasta beredningar med avgränsat 
ansvarområden.  

4.3 Utgöra kommunens primära instans för medborgardialog 
En beredning kan aldrig på egen hand avgöra de ärenden som den bereder. Den kan inte heller ha 
ett ansvar för utförandet av den kommunala servicen. Detta gör fullmäktigeberedningen till ett 
utmärkt forum för brukandet av olika former medborgardialoger; eftersom i dessa inte på något 
sätt riskerar att ersätta den representativa demokratiska processen i kommunen. Inrättandet av 
fullmäktigeberedningar skulle därför på ett enkelt sätt kunna integrera medborgardialogen i 
kommunens övergripande styrprocesser. Håbo kommun har på olika sätt arbetat för att utveckla 
användandet av medborgardialog; bl.a. via deltagandet i olika typer av nätverk och kurser 
anordnade av SKL, och fullmäktigeberedningarna skulle kunna vara ett naturligt forum för 
kommunens folkvalda att bruka medborgardialogen på ett konstruktivt sätt.  

5. Sammanfattning 
Nedan presenteras ett antal punkter om fullmäktigeberedningar som Håbo kommun bör beakta 
vid ett eventuellt införande av fullmäktigeberedningar:  

 Erfarenheter från andra kommuner visar att beredningar presenterar bäst resultat om de 
får arbeta med tydliga och avgränsade uppdrag. Oavsett om Håbo kommun väljer att 
inrätta ett antal fasta beredningar eller väljer att arbeta med tillfälliga beredningar, så bör 
detta faktum beaktas. 

 En framgångsrik beredning är beroende av ett bra tjänstemannastöd. Oavsett vilka frågor 
som eventuella beredningar ska hantera så måste de både få tillgång till ett direkt 
tjänstemannastöd; som assisterar beredningen med planering, administration och 
kunskapsinsamling; och till den expertkunskap som finns samlad i kommunens 
förvaltningar.  

 Fullmäktigeberedningar innebär en konkret möjlighet att integrera tanken om 
medborgardialog i kommunens styrprocess, utan att den representativa demokratiska 
processen på något sätt ersätts. Därför bör Håbo kommun presentera ett 
beredningsgemensamt arbetssätt som understyrker att alla eventuella beredningar, ska 
ägna sig åt kunskapsinhämtning via medborgardialog.  

6. En modell för Håbo kommun 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunstyrelsens förvaltning att fullmäktigeberedningar 
nyttjas i den nya politiska organisationen på följande sätt:  
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1. Att Håbo kommun i den nya politiska organisationen utökar brukandet av tillfälliga 
fullmäktigeberedningar.  

2. Att fullmäktigeberedningar alltid ska arbeta med tydliga, tidsatta och budgeterade 
uppdrag, primärt rörande frågor som påverkar verksamhetsområdena i minst två nämnder 
eller som annars är av särskild strategisk betydelse för kommunen. 

3. Att fullmäktigeberedningar vid behov fungerar som politiska styrgrupper i arbetet med 
framtaganden av strategiska styrdokument, såsom vision, äldreomsorgsplan, skolplan och 
översiktsplan. 

4. Att fullmäktigeberedningarna ska utgöra kommunens primära instans för 
medborgardialog, och att undersöka möjligheten att genomföra en medborgardialog alltid 
ska vara en ständigt återkommande del av beredningens arbetssätt.  

5. Att det till varje tillfällig beredning knyts ett adekvat tjänstemannastöd.  
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Vipul Vithlani, Ekonomichef 

 

0171-527 16 
vipul.vithlani@habo.se 

 
Förlängt borgensåtagande Håbo ridklubb 
Sammanfattning 
Kommunen har sedan flera år tillbaka varit borgensman för ridklubbens 
kredit på 100 000 kr hos SEB. Borgensåtagandet löper årsvis och har 
hitintills förnyats varje år. 
 
Klubben begär i skrivelse, daterat 2013-02-18 om dels förnyelse av 
befintlig borgensåtagandet om 100 tkr,  dels att kommunens 
borgensåtagandet utökas med ytterligare 100 tkr till totalt 200 tkr. 
 
Anledningen till att ridklubben behöver borgensåtagandet på den 
befintliga krediten om 100 tkr är att intäkterna varierar stort över året. 
Det är av stor vikt att klubben kan använda krediten under perioder då 
klubbens kostnader är större än intäkterna. Krediten används med stor 
försiktighet. 

Motivering som klubben anför för utökning av borgensåtagandet med 
ytterligare 100 tkr är att klubben behöver köpa in nya hästar, då 
ridklubbens befintliga hästar uppnått en ålder att de behöver bytas ut. 
(se vidare brev från ridklubben). 

Ekonomiavdelningen har granskat Håbo ridklubbs verksamhets-
berättelse och bokslut för år 2012 och har inget att anmärka. 

Ekonomiavdelningen föreslår att kommunstyrelsen avslår klubbens begäran 
om ytterligare borgensåtagande om 100 tkr, med motivering att den 
befintliga borgensåtagande som kommunen ingått för klubbens räkning 
endast är till för att utjämna kassaflödet och är att betrakta som kortfristig 
finansiering, den utökning som klubben begär avser finansiering av nya 
hästar och betraktas som långfristig finansiering. Ett annat skäl till att avslå 
klubbens begäran om utökning av borgensåtagande är att kommunen ska 
vara mycket restriktiv med borgensåtaganden mot verksamheter som inte 
ingår i koncernen enligt kommunens finanspolicy. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelsen från Håbo Ridklubb, daterad 2013-02-18 
- Verksamhetsberättelsen 2012 

 

Förslag till beslut 
1. Styrelsen beslutar att förlänga befintligt borgensåtagandet för 

Håbo Ridklubbs checkkredit hos SEB för år 2013. 
2. Styrelsen beslutar att avslå klubbens begäran om utökning av 

borgensåtagande med 100 tkr. 



HåboKommun 
Kommunstyrelsen 

Angående förlängt borgensåtagande 

Bålsta 18 februari 2013 

Håbo Ridklubb har sedan flera år ett konto i SEB för in- och utbetatalningar, med 
kontonr . Till detta konto finns en kredit på 100.000 :-. 
Håbo Kommun har borgensåtagande på denna kredit vilken skall förnyas årligen. 

Ridskolan byter kontinuerligt ut hästar som inte lämpar sig för verksamheten eller som pga 
ålder ska avvecklas. Under verksamhetsåret 2013 kommer några av ridskolans hästar att ha 
uppnått en ålder som gör att de bör pensioneras då arbetet i ridskolan blir för betungande. 
För att kunna verkställa köp av nya hästar ser styrelsen att krediten behöver höjas till 
200 000 kronor. 

Håbo Ridklubb hemställer till kommunstyrelsen att förlänga detta borgensåtagande med 
utökad kredit. 

För Håbo Ridklubb 

 
Ordförande 

Håbo Ridklubb 
YUergran, Lundby 
74692 Bålsta 
Tel 0171·533 28 

Postgiro 43 88 03-9 (klubben) 

Postgiro 77 63 56-8 (tävlingsgruppen) 



Bilaga: Ekonomisk redovisning 2012 

Ridavgifter 

Juniorer 
Nybörjare 1 
Nybörjare 2 
J1-J4 
Träningsgrupp 

Seniorer 
S1-S4 
S X-lång 
Träningsgrupp 

Medlemsavgift 
Senior 250 kr lår 
Junior 175 kr lår 
Familj 475kr lår 

Manegekort 
Helår 1200 kr 
Halvår 800 kr 
Per gång 50 kr 

Tid Pris 
30 min 99 kr 
30 min 99 kr 
50 min 157 kr 
60 min 218 kr 

Tid Pris 
50 min 206 kr 
70 min 289 kr 
60 min 261 kr 

Håbo Ridklubb Resultat och Balansräkning 2012 

Sidan 1 av 4 



Håbo Ridklubb 
Org.nr: 8170008729 

Balansräkning 

TILLGANGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
I nventarier och 
hästar 
Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Varulager m m 
Varulager 
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 
Förutbetalda kostn.och upplupna intäkter 
Kassa och bank 
Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGANGAR 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst 
Resultat 
Summa eget kapital 

Kortfristiga skulder 
Förskott från kunder 
Leverantörsskulder 
Skatteskulder 
Övriga skulder 
Uppl.kostn.och förutbet.intäkter 
Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 

2012-12-31 

194600 
194600 

93461 

11 441 
118 221 
318877 
542000 

736600 

-264805 
-26961 

-291 766 

-187581 
-97851 
-36043 
-34000 
-89359 

-444834 

-736600 

Håbo Ridklubb Resultat och Balansräkning 2012 

Sidan 2 av 4 



Resultaträkning 

Nettoomsättning 
Vinst avyttring 
hästar 
Övriga 
rörelseintäkter 

Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter 
Övriga externa kostnader 
Personalkostnader 
Avskrivning av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 
Förlust kassan 
Avyttring inventarier 
Rörelseresultat 

Resultat från finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 
Räntekostnader och liknande 
resultatposter 
Resultat efter finansiella poster 

Arets resultat 

2076393 

6000 

180285 
2262678 

-533862 
-286908 

-1 350923 

-34 150 
-27917 

-1 500 
27418 

793 

-1250 
26961 

26961 

Håbo Ridklubb Resultat och Balansräkning 2012 

Sidan 3 av 4 



Håbo Ridklubb 
Org.nr: 8170008729 

Fördelning av pengarna 

Föreningens inkomster 

Medlemsavgifter 
Diverse bidrag 
Ridlektioner och läger 
Tävlingar 
Övriga intäkter 

Summa intäkter 

Föreningens utgifter 

Medlemsavgifter 
Foder och spån 
Övrigt hästrelaterat 
Tävlingar 
Anläggningskostnader 
Övriga kostnader 
Personalkostnader 
Förlust kassan 

Summa utgifter 

Arets resultat 

Håbo Ridklubb Resultat och Balansräkning 2012 

2012-12-31 

52275 
228003 

1 701 713 
113845 
166842 

2262678 

-37 164 
-246699 
-396791 
-40494 
-10017 

-125713 
-1 350923 

-27917 

-2235717 

26961 

Sidan 4 av 4 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Vipul Vithlani, Ekonomichef 

 

0171-527 16 
vipul.vithlani@habo.se 

 
Kommunstyrelsens yttrande -  Granskning av 
direktupphandlingar 
Sammanfattning 
Revisorerna i Håbo kommun har låtit PwC genomföra en granskning i syfte 
att kartlägga omfattningen, beslutsprocess, politisk förankring och 
efterlevnad av regelverk avseende direktupphandling. Granskningen har 
syftat till att kontrollera om det finns kunskap om kommunens regelverk för 
direktupphandling samt efterlevnaden till lagstiftningen om direkt-
upphandling. 

Utifrån granskningen av direktupphandling rekommenderar revisorerna 
kommunstyrelsen att: 

1. Säkerställa att kommunens rutin för dokumentation av 
direktupphandlingar efterlevs.  

2. Säkerställa att det finns tillräckliga rutiner för uppföljning av 
direktupphandling och att ansvaret för uppföljningar tydliggörs. 

3. Säkerställa att ramavtal tecknas som medger så stor köptrohet som 
möjligt. 

 
Kommunstyrelsens yttrande: 

Under en längre tid har kommunstyrelsens förvaltning sett ett behov av att 
genomföra förändringar i kommunens upphandlingsverksamhet, både av 
kvalitets- och effektiviseringsskäl. 
 
Exempel på vad som hittills gjorts, eller beslutats om, är framtagande av en 
ny upphandlingspolicy, påbörjad implementering av ett e-handelssystem, 
omorganisation av upphandlingsverksamheten. 
 
Eftersom kommunen även ingår i ett större utvärderingsprojekt avseende 
upphandlingsverksamhet tillsammans med tre andra kommuner och haft 
kännedom om denna revisionsgranskning, har kommunstyrelsens 
förvaltning valt att avvakta ytterligare åtgärder. Tre viktiga 
förändringsområden har förvaltningen redan identifierat: 
 

 Ökad samverkan med andra kommuner  
 Utbildningsinsatser  
 Nya rutiner  
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De förslag som revisionen avger för bättre fungerande direktupphandlingar 
är helt i linje med de behov förvaltningen ser av förändring. 
 

Beslutsunderlag 
– Granskning av direktupphandling 
 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen avger yttrandet till kommunens revisorer 



REVISIONEN 2013-01-22 

Kommunstyrelsen 

Granskning av direktupphandlingar 

--HÅBO 1«iMM UN 
KOI,V/UNS1l'RElSENS FÖRVAlTNING 

INKOM 

lO13 '2 ~ 
KS D<lr Reg.nr 

Ål'3, 1\ l hO L) . 23~ 

Revisorerna i Håbo kommun har låtit PwC genomföra en granskning i syfte att 
kartlägga omfattningen, beslutsprocess, politisk förankring och efterlevnad av regelverk 
avseende direktupphandling. Granskningen har syftat till att kontrollera om det finns 
kunskap om kommunens regelverk för direktupphandling samt efterlevnaden till 
lagstiftningen om direktupphandlings. 

Granskningens sanmlanfattande bedönming är att ktmskapen om kommunens regel verk 
för direktupphandlings samt efterlevnaden till lagstiftningen om direktupphandlingar 
inte är tillfredställande. Granskningen visar att endast en direktupphandling av drygt 
hundra har dokumenterats under den aktuella granskningsperioden. Granskningen visar 
även att kommunen gjort inköp över direktupphandlingsgränsen från drygt trettio 
leverantörer som inte är upphandlade. 

Utifrån ovanstående rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

• Säkerställa att kommunens rutin för dokumentation av direktupphandlingar 
efterlevs. En samlad dokumentation är en förutsättning för uppföljningsmöjligheter 
samt ett verktyg i analysen av huruvida direktupphand ling eller annonserad 
upphandling skall genomföras. Alternativt utforma en ny rutin. 

• Säkerställa att det films tillräckliga rutiner för uppföljning av direktupphandling 
och att ansvaret för uppföljningar tydliggörs. 

• Säkerställa att ramavtal tecknas som medger så stor köptrohet som möjligt. 

Vi översänder rapporten för synpunkter och önskar svar senast den 28 mars 20 13. 

~E~.N~S~~I~SO/RE~R~~~~L 
Lars S ndling 
Ordförande 



Lotta Ricklander 
Sofia Nylund 
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Sammanfattande bedömning och re-
kommendationer 
Revisorerna i Håbo kommun har låtit PwC genomföra en granslming i syfte att kart-
lägga omfattningen, beslutsprocess, politisk förankring och efterlevnad av regelverk 
avseende direktupphandling. Granskningen har syftat till att kontrollera om det 
finns kunskap om kommunens regelverk för direktupphandling samt hur efterle-
vanden till lagstiftningen om direktupphandling efterlevs. Nedan redogörs för vår 
sammanfattande bedömning. 

Kommunens upphandlingsenhet ansvarar för att upphandla kommunövergripande 
ramavtal samt att bistå förvaltningarna vid förvaltningsspecifika upphandlingar. 
Enligt kommunens upphandlingspolicy är det kommunens verksamheter som ska 
genomföra direktupphandlingar och alla direktupphandlingar ska dokumenteras i 
upphandlingssystemet. 

Vår sammanfattande bedömning är att kunskapen om kommunens regelverk för 
direktupphandlings samt efterlevnaden till lagstiftningen om direktupphandlingar 
inte är tillfredställande. Granskningen visar att endast en direktupphandling av 
dryga hundra har dokumenterats under granskningsperioden. GransImingen visar 
även att kommunen gjort inköp över direktupphandlingsgränsen från dryga trettio 
leverantörer som inte är upphandlade. 

Utifrån ovanstående rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

• Säkerställa att kommunens rutin för dokumentation av direktupphandlingar 
efterlevs. En samlad dokumentation är en förutsättning för uppfölj-
ningsmöjligheter samt ett verktyg i analysen av huruvida direktupphand-
ling eller annonserad upphandling skall genomföras. Alternativt utforma 
en ny rutin. 

• Säkerställa att det finns tillräc\diga rutiner för uppföljning av direktupp-
handling och på vems ansvar uppföljningen ligger. 

• Säkerställa att inköp görs från kommunens upphandlade leverantörer, 
inom områden där sådana finns, och inte från andra leverantörer. Om små-
inköp görs från andra än den upphandlade leverantören kommer administ-
rationskostnaden och tidsåtgången för upphandlingsprocessen inte att stå i 
rimlig proportion till värdet av upphandlingen. 
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1. Inledning 
1.1. Bakgrund 
Håbo kommun gör årligen inköp avseende varor och tjänster för betydande belopp. 
Enligt lag (LOU) går gränsen för direktupphandling vid ett kontraktsvärde om cirka 
284000 kr och i LUF (Lagen inom områdena vatten, energi, transporter och post-
tjänster) vid ett kontraktsvärde om cirka 577 000 kr. Ett anskaffningsbehov får inte 
delas upp i mindre delar i syfte att komma under gränsen för direktupphandling. 

Kommunen kan också direktupphandla om det finns synnerliga skäl. Med synner-
liga skäl avses framförallt synnerlig brådska som orsakas av oförutsedda omstän-
digheter som kommunen inte själv kan påverka, förutse eller råda över. Att kom-
munen råkat i brådska på grund av bristande framförhållning är inte en giltig orsak 
till direktupphandling. (prop. 2001/02:142 s.99). 

1.2. Syftejrevisionsfrågor 
Granskningen syftar till att kartlägga omfattning, beslutsprocess, politisk förankring 
och efterlevnad av regelverk avseende direktupphandling. Följande revisionsfrågor 
ska granskningen besvara: 

• Finns kunskap om regelverk för direktupphandling? 

• Hur säkerställs efterlevnaden av lagstiftning om direktupphand-
ling? 

Granskningen har tillkommit som en del av revisorernas risk- och väsentlighetsbe-
dömning. 

1.3. Revisionsmetod 
Granskning har skett via registeranalys av leverantörsstatistik/redovisnings-
information. Med utgångspunkt i denna genomgång har en avstämning mot kom-
munens avtalsregister för leverantörer gjorts, där inköp gjorts över 250 tkr under 
perioden 2012-01-01 till 2012-09-30. Uppföljande intervjuer har skett med berörda 
tjänstemän. Studier av relevanta styrdokument har genomförts. 
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2. Externa reg ler 
2.1. Lagarna om offentlig upphandling 
Syftet med upphandlingsreglerna i LOV är att de upphandlande myndigheterna och 
enheterna' ska använda de offentliga medel som finansierar offentliga upphand-
lingar på bästa sätt genom att dra nytta av konkurrensen på aktuell marlmad. Re-
gelverket syftar också till att ge leverantörer en möjlighet att tävla på samma villkor 
i varje upphandling. 

Med offentlig upphandling menas de åtgärder en upphandlande myndighet eller 
enhet vidtar för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjän-
ster eller byggentreprenader. De upphandlande myndigheterna har därmed att följa 
LOV vid all köp, hyra och leasing av varor och tjänster, med några undantag. 

I november 2007 antogs två nya lagar som ersätter lagen (1992:1528) om offentlig 
upphandling; lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, den s.k. Idassiska lagen 
eller LOV, samt lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster, den s.k. försörjningslagen eller LVF. 

För offentlig upphandling gäller fem grundläggande principer för all upphandling 
av varor, tjänster och byggentreprenader; principen om icke-diskriminering, prin-
cipen om likabehandling, principen om ömsesidigt erkännande, proportionalitets-
principen samt principen om transparens. 

Vid all upphandling, utom direktupphandling, krävs att den upphandlande myndig-
heten tar fram ett förfrågningsunderlag med administrativa föreskrifter, kravspeci-
fikation och kommersiella villkor. Förfrågningsunderlaget ska, i enlighet med tidi-
gare nämnda principer, innehålla tydliga utvärderingskriterier och utformas på ett 
sådant sätt att inte vissa leverantörer gynnas respektive missgynnas. 

Skälen för samtliga beslut och vad som förekommit i övrigt under upphandlings-
processen ska dokumenteras och förvaras i en upphandlingsakt, inklusive protokoll 
samt anteclmingar som förts vid eventuella intenjuer med anbudsgivare. Den upp-
handlande myndigheten ska på eget initiativ lämna upplysningar om tilldelning-
sbeslut och skälet till val av leverantör. 

Nämnas bör också att ett antal skärpningar i upphandlingslagarna trädde i kraft 
2010-07-01. Exempelvis hart en sanktionsavgift införts vid otillåten direktupp-
handling och att gränsen för lågt värde/direktupphandling läggs fast till 15 % av 
tröskelvärdena vilket i nuläget motsvarar cirka 284 tkr enligt LOV respektive 577 
tkr enligt LVF. 

' I tidigare LOD användes begreppet upphandlande enhet. Begreppet kvarstår i försötj-
ningslagen men är utbytt mot upphandlande myndighet i den klassiska lagen. Med myndig-
hetjämställs beslutande församlingar i kommuner och landsting, kommunala bolag m.m. 
enligt 2 kap 12 § LOD, samt sammanslutningar aven eller flera myndigheter. 
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3 · 

3·1. 
3.1 .1 . 

Kommunens organisationfor 
upphandling 
Organisation och ansvarsfördelning 
Upphandlingsavdelningen 

Håbo kommun har en upphandlingsavdelning som organisatoriskt är placerad inom 
kommunstyrelseförvaltningen. Avdelningen består idag av 3,4 tjänster inklusive 
upphandlingschef. Avdelningen har ansvar för att upphandla kommunens övergri-
pande ramavtal och enskilda npphandlingar samt administrera elektronisk handel. 

Upphandlingsavdelningen har idag inte något uppdrag att göra uppföljningar av 
befintliga avtal. Avdelningen har gjort vissa kontroller av avtal. Detta sker dock 
endast om något särsldIt hänt. Alla leverantörer som finns i avtalsdatabasen kon-
trolleras via Skatteverket två gånger per år samt då avtal ska förlängas alternativt ny 
upphandling genomförs. 

3·1.2. Förvaltningarna 
Kommunens förvaltningar ansvarar för de direktupphandlingar som genomförs 
samt avrop eller beställning utifrån gällande ramavtal. Förvaltningarna ska anlita 
upphandlingsavdelningen vid upphandlingar som överstiger direktupphandlingsbe-
loppen. Förvaltningarnas ansvar är inte dokumenterat. 

3·1·3· Stödsystem 
Kommunen använder upphandlingsstödet Kommers. I detta system genomförs de 
upphandlingar so~ upphandlingsavdelningen genomför. Avd~lningen har även 
ansvar för kommunens avtalsdatabas. Tanken är att kommunens samtliga avtal ska 
läggas in i denna databas. 

Alla direktupphandling som överstiger ett basbelopp ska läggas in i upphandlings-
systemet Kommers. För att kunna använda systemet krävs behörighet. Kommunens 
avdelningschefer har denna behörighet. Upphandlingsavdelningen har under 2010 
genomfört utbildning avseende hur systemet ska användas. Det finns enligt upp-
handlingschefen behov av att genomföra utbildningar igen. 

Kommnnen har vidare ett elektroniskt beställningssystem, Proceedo. Detta system 
syftar till att koppla ihop avtal och beställningar. Kontroll av överensstämmelse 
mellan avtal och beställning görs automatiskt i systemet. I dagsläget finns 13 leve-
rantörer knutna till beställningssystemet, varav kommnnens kostavtal är ett. Be-
ställningar i detta system kan endast göras av behörig personal. Idag finns c:a 430 
behöriga i systemet. Varje förvaltning beslutar själv vilka som ska vara behöriga. 

Inköpa/·e/beställare 
I kommunen finns totalt cirka 1300 anställda varav minst 430 har genomgått olika 
interna utbildningar avseende inköp under åren 2009-2012. Utbildningarna har 
bl.a. handlat om avtalsdatabasen, allmän inköpskunskap samt e-handelssystem. 

14 december 2012 
Håbo Kommun 
PwC 

4 av 19 



Direktupphandlingar 

Enligt en uppskattning från kommunen är det dessa 430 personer som ansvarar för 
avrop från ramavtal, e-handelsbeställningar i Proceedo samt för direktupphand-
lingar. Enligt uppgift görs direktupphancllingar till högre belopp främst av mellan-
chefer eller handläggare. Direktupphandlingar till ett långt värde görs, enligt upp-
handlingsenheten, av långt många fler. 

Enligt uppgift genomförs flest direktupphandlingar av Miljö- och teknikförvaltning-
en. De övriga fYra förvaltningarna gör färre direktupphandlingar. 

Upphandlingspolicy 
I kommunens upphandlingspolicy (KS201212/45 nr 2012.1298) anger att kommu-
nens övergripande mål är att minska de samlade kostnaderna för köp av varor, 
tjänster och entreprenörer. Policyn är mycket övergripande och beslåver i liten om-
fattning hur upphandling ska genomföras. 

Policyn innehåller ett kort avsnitt som behandlar direktupphandlingar: 

"Om avtal saknas, mr direktupphandlingar användas om upphandlingens värde un-
derstiger lagstadgad gräns, eller om det finns synnerliga skäl. Användandet av di-
rektupphandling mr inte åsidosätta övergripande krav, inriktning eller mål i upp-
handlings policyn" 

"Lokala företags möjlighet att lämna anbud i direktupphandlingar ska beaktas" 

"Direktupphandlingar över ett prisbasbelopp' ska dokumenteras i upphandlingssy-
stemet" 

Det fastslås i upphandlingspolicyn att det är kommunens verksamheter som ska 
genomföra direktupphandlingar. 

Rutiner för direktupphandling iförvalt-. nlngarna 
Kommunstyrelsen har i sin delegationsordning delegerat kommunövergripande 
upphandlingsärenden till upphandlingschef. Miljö- och teknikförvaltningen har 
också delegerat vissa beslut avseende upphandling till förvaltningschef. Varken so-
cialnämnden, bildningsnämnden eller skolnämnden anger något om upphandling i 
sina delegationsordningar. 

Utifrån de svar som inkommit från förvaltningarna så uppfattar vi att det inte finns 
några särslåIda rutiner för direktupphandlingar i kommunens förvaltningar. Det 
krävs inga särslåIda skäl för direktupphandlingar och ingen dokumentation över 
vem som beslutar om att göra direktupphandlingar finns. 

Iakttagelser 
Genomgången av organisation och ansvarsfördelning visar följande: 

'År 2012 är ett prisbasbelopp 44 000 kr 
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Håbo kommun har en upphandlingsfunktion som bistår kommunens verksamheter 
med upphandling. Det är dock inte tydliggjort om kommunens verksamheter har en 
skyldighet att anlita upphandlingsavdelningen. Detta medför att upphandlingsav-
delningen inte har möjlighet att ha kontroll över kommunens samlade upphand-
lingar. 

Upphandlingsavdelningen har vidare ansvar för att teckna kommunens ramavtal. I 
detta arbete försöker avdelningen att göra analyser av vilka områden ramavtal be-
hövs, vilken omfattning verksamheterna köper från befintliga avtal m.m. Vi uppfat-
tar dock att upphandlingsavdelningen inte hinner med så mycket strategiskt arbete, 
utan mycket tid går att till att upphandla inom redan befintliga avtalsområden. 

Vad gäller direktupphandling finns riktlinjer för detta i upphandlingspolicy. Verk-
samheterna ansvarar för dessa. Det finns dock inga regleringar i nämndernas dele-
gationsordningar avseende direktupphandling. Det är också tydligt att den rutin 
avseende dokumentation av direktupphandlingar inte fungerar (se vidare under 
avsnitt 4). 
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4. Totala inköp i kommunen 
Inom ramen för granskningen har en registeranalys genomförts. Registeranalysen 
innehåller alla transaktioner i leverantörsreskontra under perioden första januari 
till sista september 2012. Under den perioden har kommunen köpt in varor, tjänster 
och entreprenader för 516 miljoner kronor. I denna summa ingår även interkom-
munala ersättningar, hyror och medlemsavgifter, som inte omfattas av upphand-
lingsreglerna. Materialet omfattar knappa 27 800 transaktioner med totalt 1840 

olika leverantörer/motparter. 

I tabellen nedan finns en sammanställning över hur stora inköp som sammantaget 
gjorts från olika leverantörer/motparter. 

Tabell!. Konmluncns leverantörer enligt inköpsmängd 

Inköpsspann (exkl.moms) 

>5 000000 kr 

1000001 - 5 000 000 kr 

500 001 - 1 000 000 kr 

250001 - 500 000 kr 

Motparter (antal) 

19 

66 

52 

86 

Andel 

1% 

4% 

3% 

5% 

8% 100001- 250 000 kr 

50001-100000 kr 

10 001-50 000 kr 
157 9 % 

5001 -10 000 kr 

500-5000 kr 

0-500 kr 

Totalt 

206 

513 

98 

26% 

11% 

28% 

100% 

Tabellen ovan visar att 1615 av de leverantörer/motparter som kommunen har anli-
tat under granskningsperioden hamnar under direktupphandlingsgränsen medan 
resterande 225 leverantörer/motparter hamnar över. Granskningen kommer häref-
ter att delas upp på följande sätt: 

• Direktupphandlingar under 250 tkr 

• Direktupphandlingar över 250 tkr 

Motiveringen till att välja 250 tkr som gräns och inte 284 tia (gränsen för direkt-
upphandling) är att registeranalysen enbart avser nio månader. Genom att välja en 
lägre gräns finns det möjlighet att få med leverantörer där det finns en risk att grän-
sen för direktupphandling överskrids för året. 

14 december 2012 
Håbo Kommun 
PwC 

7 av 19 



Direktupphandlingar 

Iakttagelser 
Analysen av leverantörsreskontra visar att kommunen anlitar 1840 olika leverantö-
rer/motparter under årets nio första månader. Av dessa har inköp över sammanlagt 
250 tkr gjorts från 224 leverantörer/motparter. Vi konstaterar att kommunen gör 
många inköp till små belopp, vilket indikerar att det kan finnas behov av flera ram-
avtal. 
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5. Direktupphandlingar under 250 
tkr 

Det övergripande målet för kommunens upphandling är, enligt upphandlingspoli-
cyn, att minska kommunens samlade kostnader för köp av varor, tjänster och ent-
reprenader. 

5.1 . Volymer som direktupphandlas 
Under granskningsperioden har kommunen köpt för under 250 tkr från 1616 leve-
rantörer/motparter. Dessa utgör 88 procent av de leverantörer/motparter som 
kommunen anlitat under året men inköpen motsvarar endast 10 procent av det to-
tala inköpta beloppet, se tabell 2 nedan. 

Tabell 2 KOl1unullcns in){ÖlJ över och under 250 tkr 

Inköp 

.-.:"~;;.2.. oookr 
>250000kr 
Totalt 

Antal leve-
rantörer 

% 

1616 88 % 
224 12 % 

1840 100% 

Summa An-
del % 

Antal trans-
aktioner 

--'19 310 14.! ___ 10_2'-"---- __ _ 
466 549 463 90 % 

515 859 604 100% 

Det genomsnittliga inköpet är 6 300 kr och det är i snitt 5 transaktioner per leve-
rantör/motpart. 

5.2 . Kontroll av transaktioner över ett pris bas-
belopp 

% 

Enligt kommunens upphandlingspolicy ska alla direktupphandlingar som överstiger 
ett prisbasbelopp dokumenteras i upphandlingssystemet. Med andra ord ska alla 
inköp överstigande 44 oookr dokumenteras i Kommers. 

Vid granskningen har PwC fått ta del aven förteckning över de direktupphandlingar 
som registrerats under perioden 2010 -2012. Förteckningen innehåller de 25 di-
rektupphandlingar som registrerats i upphandlingssystemet under de senaste tre 
åren. Av dessa avser endast en (1) en dokumentation aven direktupphandling från 
2012, se bilaga 1. Enligt uppgift kan även enstaka direktupphandlingar ha blivit re-
gistrerade i ärendehanteringssystemet Winess men någon lista dessa finns inte. 

Enligt registeranalysen har det enbart under januari till september 2012 gjorts 109 
inköp' (av 87 leverantörer) över ett prisbasbelopp från leverantörer där kommunen 
sammantaget gjort inköp under direktupphandlingsgränsen. Om det är någon av 
dessa som har registrerats går emellertid inte att stämma av mot listan från Kom-
mers eftersom det inte framgår vilket företag som anlitats. 

3 Alla upphandlade leverantörer samt leverantörer(motpmter som inte behöver upphandlas 
har uteslutits. 
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5·3· Typ av varor/tjänster som direktupphand-
las 

För att se vilka typer av varor och tjänster kommunen direktupphandlar har de 87 
leverantörer, som nämns in föregående stycke, stämts av mot SCB:s klassificering 
av näringsverksamhet . I bilaga 2 finns en förteckning över näringsverksamheterna 
och hur många gånger de förekommer för de 87 leverantörerna. De näringsverk-
samheter som förekommer flest gånger presenteras i tabellen nedan. 

Tabell 3 Flest fÖl'c1(onUllUnde niiringsvcrl\salnhcter 

Näringsverksamhet enligt SeE 
Datakonsultverksamhet 
Dataprogrammering_ 
~onsuI!verksamhe_t avseende företags organisation 
Partihand"LIned_ diverse övriga masldn"r och utnlstniIlg 
_U~givn~ng av annanp-"ogr~I!1,vara 

Drift av konfereIlsanl.'iggnjngar_ 
Parti~>lIldel n~ed datorer och kTinglltrustning samt programvara 
Partihanclel medJl1~t- och pl!<:!sionsillstrument 
Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 

Antal 
11 

8 
6 
6 

- Q-
4 
3 

_il_ 
3 

Av tabellen ovan går att utläsa fyra av de nio mest förekommande näringsverksam-
heterna som kommunen direktupphandlar (över 44000 kr) kan hänföras till 
IT/datorer. 

Iakttagelser 
Genomgången av direktupphandlingar under 250 tkr visar följande: 

• I kommunen görs många inköp till små belopp 

• Kommunens upphandlingspolicy följs inte avseende dokumentation av di-
rektupphandlingar överstigande ett prisbasbelopp. Under granskningspe-
rioden har endast en direktupphandling dokumenterats trots att över 100 
direktupphandlingar över 44 000 tkr gjorts. 

• Eftersom det inte direktupphandlingsdokumentation inte framgår vilket fö-
retag som anlitats så går dokumentation inte att använda i uppföljnings-
syfte. 

14 december 2012 
Håbo Kommun 
PwC 
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Direktupphandlingar 

6. Direktupphandlingar över 250 
tkr 

För att hitta de leverantörer där kommunen har gjort direkt upphandlingar över 
tröskelvärdet, så kallade otillåtna direktupphandlingar, har samtliga leverantö-
rer/motparter med vilka transaktioner överstigande sammantaget 250 tkr gjorts 
under granskningsperioden stämts av mot kommunens avtalsregister. Resultatet av 
avstämningen presenteras i tabellen nedan. 

Tabell 4 Leverantörer avs tämda nlot konullunens avtalsregister 

Levrantö- Andel Andel Transaktion-
rer (st) (%) Summa (kr) (%) er (st) 

Avtals behövs 
inte 84 38% 173060 628 37% 1 887 

._. __ .. _._ .. -._.,-- -_ .. __ . _. __ ._''"-_.- . _ ..... _._ .. --_ .. _ .. -_ .. "._ .. _. __ .. _--_ ..•.. _._._._ .. _ .. " .. _._ .. _-_. __ ... _._._. __ ._. __ .... - --_ .. 
Avtal saknas 74 33% 96843900 21% 2707 -_._-- -_._-
Avtal finns 66 29% 196644 936 42% 15346 

Totalt 224 100% 466549463 100% 19940 

De 74 leverantörer/motparter där inget avtal kunde hittas i avtalsregistret har pre-
senterats för upphandlingsenheten för kommentering. I tabellen presenteras en 
sammanställning av kommentarerna enligt kategori. 

Tabells Klassificering av upphandlingsenhetens k0l11mcntal'cr 

AndeI 
(%) 

9% 
. __ ._ .. _._-- "-'-

14% --,_._-
77% 

100% 

KOllllllentar Antal Summa belopp 
Leverantören upphandlad 

Leverantören ej upphandlad 

Leverantören ej upphandlad - synnerliga/tekniska skäl 

Leverantören upphandlat men avtalstid har löpt ut 

Leverantören upphandlad av annan palt 

Totalt 

Leverantören upphandlad 

22 

34 

9 

3 
6 

74 

22 av leverantörerna som inte kunde hittas i kommunens avtalsregister är enligt 
upphandlingsenheten upphandlade. 

61519199 

18041625 

7 821623 

5758 567 

3702885 

Ett flertal av leverantörerna är entreprenader som upphandlats genom förenklat 
upphandlingsförfarande. Entreprenadavtal är inga ramavtal och därför ska de inte 
finnas i ramavtalsregistret. 
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Direktupphandlingar 

Fyra av leverantörer är direktupphandlade enligt LUF, dvs. direktupphandlings-
gränsen är högre. 

En av leverantörerna som inte kunde hittas i kommunens avtalsregister avser upp-
handlingar enligt LOV. Leverantörer upphandlade för LOV ska inte finnas i avtals-
databasen. 

Leverantören ej upphandlad 
35 av leverantörerna som inte kunde hittas i kommunens avtalsregister avser leve-
rantörer som inte upphandlats. Se bilaga 2 för sammanställning av leverantörerna 
och bransch tillhörighet enligt SCB. 

I bilagan kan man se att nio av leverantörerna erbjuder tjänster som avser olika 
typer av vård, bl.a. heldygnsvård för barn och unga med missbruksproblem, hel-
dygnsvård för barn och unga med sociala problem och vård och omsorg i särskilda 
boendeformer för äldre personer. Enligt uppgift från upphandlingsenheten så finns 
det en problematik i att kunna kombinera socialtjänstlagen (SoL) och lagen om of-
fentlig upphandling (LOU) och att det utifrån social hänsyn inte finns tid att upp-
handla. 

I bilaga 2 kan även ses att 119 av de 590 köp som gjorts från dessa leverantörer un-
der granskningsperioden är över 44 000 kr. 

Leverantören ej upphandlad - synnerliga/tekniska skäl 
Nio av leverantörerna som inte kunde hittas i kommunens avtalsregister avser en-
ligt upphandlingsenheten direktupphandlingar som motiverats av synner-
liga/tekniska skäl. Av dessa avser fyra leverantörer evakueringslokaler (Skogsback-
ens förskola, Reningsverket, Skogsbrynet, Råbydal, Junibacken, Lila resurs,Viby 
förskola, Futurum, Viby skola, Nybyggets förskola) och två avser tekniska skäl (fall-
skyddsutrustning till Reningsverket samt ett uppdrag som enbart kunde fullgöras av 
en specifik leverantör). En leverantör har utfört markarbeten efter branden vid 
Junibackens förskola och med den sista leverantören har kommunen en uppskattad 
årsförbrukning på 100 000 kr men under 2012 har det uppstått många haverier 
som gjort att kostnaden mer än tiodubblats (1 200 000 kr). 

Leverantören är upphandlad men avtalstid har löpt ut 
Tre av leverantörerna som inte kunde hittas i kommunens avtalsregister avser enligt 
upphandlingsenheten avrop från ramavtal som var giltiga i slutet av 2011 för upp-
drag som fortsätter under 2012. Se tabell nedan. 

Tabell 6 Leverantörer diil' a\i:alstidcn löpt Ul2011 

Motpart Inköp Antal transaktioner 

Sweco Viak AB 

Ramböll Sverige AB 

Bjel'king Ingenjöl'byrå AB 

14 december 2012 
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19 

97 

15 
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Leverantören upphandlad av annan part 
Sex av leverantörerna som inte kunde hittas i kommunens avtalsregister avser leve-
rantörer som upphandlats av annan part. Upphandlingsenheten anger att fyra av 
leverantörerna är upphandlade av SKL och två av Kammarkollegiet. 

Iakttagelser 
Genomgången ovan visar följande: 

• Kommunen har under den granskade perioden köpt in varor och tjänster 
över direktupphandlingsgränsen från 34 leverantörer som inte är upphand-
lade till ett sammantaget värde av 18,6 mnkr. Från dessa leverantörer har 
sammanlagt 119 inköp över 44 000 kr gjorts, varav inget/högst ett är regi-
strerat i Kommers. 

• Kommunen har under den granskade perioden upprepade gånger tvingats 
göra köp över direktupphandlingsgränsen på grund av synnerliga/tekniska 
skäl. Sammantaget har köp över direktupphandlingsgränsen gjorts på 
grund av synnerliga/tekniska skäl till ett värde av 7,8 mnkr. 

• Kommunen har upphandlade leverantörer vars avtal inte finns i avtalsdata-
basen 

• Kommunen har under den granskade perioden köpt in varor och tjänster för 
betydande belopp från leverantörer där avtalstiden gått ut. 

14 december 2012 
Håbo Kommun 
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Dire ktupphand li ngar 

Bilaga 1. Registrerade direktupphand-
lingar 2010-2012 

Tabe117 Registrerade dil'cktupphandlingar 2010-2.012 

Diarienummer Upphandlingen avser 

UH :lO-Z'l ___ .__ EI-c)'ls"'~ 

UH-1O-76 __ . ___ ~k.'.'.oJogi~k utredn ing_o 
UH-1O-104 Arkeolggisk utredning steg 1 
UH-1O-1!9_ --.!!~ ildning,_E=U,---____ _ 
UH-1O-120 Enklare projektering samt kostnadskalkyl 

. }ilLsk~te"oaE<'par~.iBi\1sta . ______ . ____ . 

Uppskattat Upphandlingstyp 
värde 

100000 DirektlljJphanc\ling låg 
100 000 Direktupphan~E.!.!K l åg_ 

'50 000 _Direk1upphandling läg __ . 
12_~ 5)0 Direktuepb~~~~.~1.s1~_g_ . __ , ___ . __ 
200000 Direktupphandling låg 

UH-IO-12 2 

UH:.~0.:'''-4 __ ._. __ 
UH-1O-133 
UH-1O-164 

Konsult föy uppföra~~.~e av kravspeci~.~at.~21~._"."._. ~o 000 Di rektl1 ppb_~!ld!ing låg 
_ARI<IIllKT _____ --'50()(j0 ~l1!l<tupphanE!!t'g I~g 

I~lcid_~~~!ha~teringssy~tel! 

Organisations konsult 

. lJJ:!.:.1.(j:l .B.7 
U1:I.::1O-199 
UH-1O-206 

_____ }:!21~L~~,I~!~~J_~~!~K.."" __ " "."'_. _____ . __ ._ 

250 000 J2.irekJ:tlpphandling låg 
120 000 I)i rek1upp!!;tI~c\Iing-'~j>; . 

100000 Direktttpphandli llg låg . 
UPP[landli llg_diKit."'E stemkamera __ _ 

____ ,_Serviceavt~lJQI·Jräsl ~ji~l!laski.~~.r 

6 000 Dic,,~!tlPp l~"-Il~!il1gJ!ig 
' S0 ooo _Il irel<tttPphandling låg 
4()O (j0 Qi C<!k!tlPJ>Il ~ndlingJ~.g _ 

200 .0,<>_0 _ Ili r,,~tupphalldling låg 
UH-H):.,,-29 
UH-1O-234 
U.H:!(j:_237 
UH-1O-241 

~öreläsning sociala me4ie".r __ _ 
Kat.!l~_gg l}i n g =_~o m p ete n s 
_~o.!~sl~!_J~p,erg,~~f!~~ivis ~.!:.i~g_ 
Psykologkonsultuppdrag - Centrala Elevhäl-
soenheten 
_Arkeologg;k utredning st~g_'_ 
f.rk~l(jg.i"l.ttlt~'!..dtligg st~g 1 

_ .. ..3.5000 _ Direktupphandlingl äg._ _ 
25000 Direktupphandling låg 

45 o o o .Ilj.~e1<!u pp han~[i ng låg .__ ___ _ 
55 000 Direk! tlPphandliggJilg 

EnergiE~dgivning __ ,,!2-.9iJ~Qi!~~1upp'handlil~g låg_ 
Ar~~91.qgi:ut~·e4.ni~~KJ'o~:resta TalltQrp 60 000 Direktupyhan~Eng låg _. 
Natll rinvent'!!: iggI.o_'Les!~_I.a.ll !~.rp ________ ... __ 5[) '<>()()_ Direktllpphandling låg. 

...lJJ:! -10.::.2_44 
UH-1O-2g? 
UH-1l-22 

UJ:!: " -23 
\J.H-1l-24_ 
UH-1~25_ 

U_J:! -1l-29 
UH-ll:Z2. 
UH-12-33 

_ __ .9vers i ktliKgeot~knisk ut rednit1.s _._. __ . __ "O_{)oo _ .Ilirektupph~ll d lingJåg 

14 december 201 2 
Håbo Kommun 
PwC 

Riskanaly-". __ 8.0 000_ DirekltlPphandli ng låg 
BibliotekskOlt ___ lo...O{)O Direk1upphall{lliil_gJ.åg_ 
Tillägg t ill arkeologisk utredning Björnbro 30000 Direktupphandling låg 
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Direktupphandli ngar 

Bilaga 2. Direktupphandlade leveran-
törer enligt näringsverksamhet 

Tabell 8 Dire1.-nlpJlhandladc leverantörer enligt näringsycrksrunhct 

Näringsverksamhet enligt SCB 
Datakonsultverksamhet 

_. Datap.!:ogl~llmering 
Konsultverksamhet avseende företags organisat ion 
Pattihandell~_d diverse övriga ma~ki~r och utrus.!!I ing_ 

Utgivning av anl~a~ ~rog~:~I.!1 \1_~E~ .. _. 
.. J~Eift_'!v ~9J!feren§~]I~_ggn inga~~_~ __ ._. 
-.f.altihandel med datorer och kringutrll~tning samt prC?$n!!n~ar~_. 
Partl~_~ndel f!:1ed mät- och precisionsinstrument 
Övrig verksamhet inom juridik, ekOnOIl!i, ~tenskap och teknik 
Andra IT - och data!jänster 
Al1l1~n öpp~nJ~älso- O~}l sj u~årQ, utan läkare"-______ _ 
Arkitektverksamhet --- .. -
Byggande av bostadshus och andr~byg.gnader __ 

_ ,12~!Q.~~I~ i.fuJ~..!.l_~,!~E._, _,, ___ _ 
Hotellver~~all~,~:!.~t med restaur~ngröl~~~.§.~ 

Personal ut~ild..!!!.!!g 
Reparation av maskiner 
SpOJtklubbars och idro~sförenin$<:!E~ ver~.~.;uTll~.et _ .. __ 
Studieförbundens och frivi!Dg2!:g~~~~~!L<?E.~rna~!!?ildlli~g ____ _ 

"_§..tödverksamhet för t~bildningsväsend~t 
-.Ie_kl1iskJ(onstllt",,!:k~~mhet ino~ll>ygg- och a~lägg~il1gsteknik 

Teknisk konsultverksamhet inom elteknik 

Tillverkllin~.~v instrument o~ aPJ~:~atel' för ,~ätni ~g .. !_J?E~vnil~,g_?~~~:~~~~_g:~~~~ 

_Q_PP~l.~ sQ~,i~J~}!~§~!,~.~~.fQ!~.'p_~I~_Q.~~ ,~!: ,..!.~~ .~9JIlJ.!~! iQE,!i_~i 1l4.~:" .... __ 
__ Övrig tekl1is~kollsultverksamh~t 

Övrig tillvel! I!!!!.gi\V mas1:iner f(~E.~lm~.!;~~ ända .. mål 
Anläggning av ~ägar och motorvägar 
Annan natul"V~le.!:!.~~aplig och te~nisk forsknil}g och utyeckling 
Arrangemang_av kOl.~x_~sser och mässor _. ___ . __ _ 
1!~e llde ~ed~..!~~i~~.!Yi~~för b.il_~:!l~~.h un_gd_<?~!~-.!: _med missbruksproblem 
Boende med särski ld service för personer med utvecklingsstörning eller psykiska funkt-
ionshinder 

Boende med s.~rsk ild servic~ fö r V!:!-'9l'!Jned nli~_~!?!"uksR..~:9bl elll,~ 

BokutgivnillK 
Ca Il ce Il t erve rksa III h et 
Databehandling, hosting o.d. 

_I?Jverse _övl:~K!n.!y"~!.~,i.!;~g 

Fastighetsförmedling 
~§.!igJl~t~,~:ela~.!.!.'lQ..~~ödtjä.Qster 

__ 9ym nasial y~:ls~~1:!1~ilslp inK. __ .. __ 
Heldygnsvård mei b~.eEde för barn ocl~ng.~olllar med sociala Rroblem 
Humanitära insatser 
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Antal 
11 

8 
6 
6 

5 
_____ 4 

_._- ---

3 
3 
3 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l -_ .. _.,._--,---_._.-
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Direktupphandlingar 

Intressebevakning inom branschorganisati0E.~ r 

KOlllmunal vuxenutbildning o.d. 
Kr()'pysvärd 
Metal legoarbeten 
Partihandel med _gruv-, bygg- och an läggningsmaskiner 
Partihandel med kontorsmöbler 
Partihandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning 

Paltihandel med I~~.d ici nsk utrustning_ och apoteksvaror 
Paltihandelmed verktygsmaskiner 
Paltihandelmed YVS-varor 
PR och kommunikation 
Provisionshandel med maskiner, indust riell utrustning, fartyg och luftfmtyg utom kon-
torsut rustning och datorer 
Provisiollshandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror 

R~p~.!:~!_~on ,!;l'y al~~_:~):!.!~shäl~~aItiklar 0C::~~J~_~~§_~nlig~_aItiklar _ 
_.Re.Qa ration av datorer och kringutrustning ____________ _ 
~~~byråverk~f!...~lhet _. __ .,, __ . _____ .. ________ ._. ___ ._ . __ . ____ . .,_ ... 

Restaurangverksamhet 
Samhäll~ ig i nfo!·n}~tionsf.9xsöljn.illg ._._ .. _ .. _._ ... _ .. __ . ___ . _______ ,,_ .. _._ .... _. ______ . ___ _ 
Teknisk konsultverksamhet inom energi-, miljö- och VYS-teknik - --_._ ._.- _ .... _. --- -- . __ . 
Tillverkning av cYlzlar~ch invalidfordon 
Tillverkning av ma~.~ine~~och appar~ter.§.~~yla och ventilation utom fö!.: h_u~håll. 

Tillverkning av elektriska hushålls!}}askiner och hushållsapparater 
Tillverkning av presenningar, tält, segel o.d. 

Trådbunden telekommunikation ------ - _._- .... . ,, -_ .... - . -_ .... "._ .. "._-_ .. _ ._ ._.- _ .. __ . _._. _ .. _.- ._._ .. -
Utgivning av. ~at"sp",e,,"I __ _ 
Uiliyrning och förvaltning av~gna eller arrenderad~,_ andl~ lokaler. ___ _ 
Uthyrning och leasing av bygg- och anläggnings maskiner . . - ._ . . . . . . -
Verksamhet saknas 
Övrig fritids- ~ch n~jesverksamhet. Stödverk~~.mhet för~~.ildnin~sväs~E.~~_ 

Övrig..J·.~Ig~~~rk~!!.!!!11~~ ___ . 
_ Q:.rxig Sp.2_1.~.~_ljs.~~}:!J!~!. _____ ._,_ .. 

Övriga informationstjänster 
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Bilaga 3. Leverantörer där avtal sak-
nas 

Tabell 9 Leverantörer där avtal saknas 

Leve rantör Näringsverksamhet enligt SCB 

Leverantör 1 Övriga anläggningsarbeten, 
Byggande av bostadshus och andra bygg-
nader, 
Diverse övrig specialiserad bygg- och an-

Inköp exkl. 
monIS 

2152165 

Antal 
fakt. 

5 

Antal fakt. 
> 44 tkr 

4 

_~._.)~ggni!lZ!:'Y~Fks~]~!!E:!t. __ ,_._,."_ ., ___ .,_. __ ._. _ .. _. -'--'-"---' 
Leverantör 2 Finns ej registrerat i sen 

"-----,-~-,-_. -----,-
Leverantör 3 Boende med särskild service för personer 

med utvecklingsstörning eller psykiska 
funktionshinder 

Leverantör 4 Öppna sociala insatser för äldre personer ------_.-_ .. __ ._. __ . ---_ ... __ . __ . __ ._-,---
Leverantör 5 

Leverantör 6 

Reparation av hushållsapparater samt av 
utrustning föl' hem och trädgård, Parti-
handel med diverse övriga maskiner och 
utrustning, Partihandel med elektriska 
hushi!!.lsma~.~iner QEh -apQarate!:: __ 
Heldygnsvård med boende för barn och 
ungdomar med sociala problem, Boende 
med särskild service för barn och ungdo-
mar med missbruJsprojJlem 

Leverantör 7 Pmtihandel med diverse övriga maskiner 
__ .oc~.l.~!.!rustninK 

Leverantör 8 Tillverkning av belysningsarmatur _ .. _.- ~_._._ .. _ .. __ .- ---_._.- -- ._---
Leverantör 9 

Leverantör 10 

Leverantör 11 

Leverantör 12 

Diverse övrig utbildning 

Vård och omsorg i särskilda boendeformer 
för äldre personer, 
BoenQe meE sju~~~§~e r~~~~år~ 

Byggande av bostadshus och andra bygg-
nader 
Tillverkning av andra pumpar och kOI11-

_______ p_l~e~_~rer _____ .. _._ 
Leverantör 13 Partihandel med kontorsförbrukningsva-

_ ._ -'._-"-'_._-'-"_"_0" _'" 

Leverantör 14 
ror 
Byggnadssnickeriarbeten , Metallegoarbe-
ten , Andra bygginstallationer --------

Leverantör 15 

Leverantör 16 
Leverantör 17 

Leverantör 18 

Leverantör 19 

14 december 2012 
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Partihandel med emballage --- ._---
Partihandel med kemiska produkter 

_ •• _--_._ .. _. _ _ 0 •• _ •• ••• _ • •••• _ •• __ •• _._ •• _ ••• 

Partihandel med järnhandelsvaror -- ._._.-
Konsultverksamhet avseende företags 
organi~iltion , ___ 0 ._ •••• _ •• _. __ 

Kyl- och frysinstallat ionsarbeten 
Partihandel med diverse övriga maskiner 
och utrustning 

1 293 727 15 10 

1190 236 10 10 

-_._----
995899 18 8 ---_._._-
649386 102 1 

630000 5 5 

618522 71 3 
-----

616 126 5 5 _._._._-_._._--
614800 10 6 ._-_._._._._._--_._._._ .. _._._-- . __ .-
596887 9 9 

536 0 24 13 3 

501 732 13 5 
_ .. _ .. _----- - --

494 238 29 O 

•.••.. _._ .. _ .. _ ..•. _ .. __ ... _----_. __ .- - -- _.o_. 
458 292 38 4 

440866 14 3 
436 140 10 6 

- '-"-'-'-'_'_'_0'- _ 
-_. __ . __ . __ .. 

393 138 3 2 

388925 8 1 

380787 9 3 
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Leverantör 20 

Leverantör 21 

Leverantör 22 

Leverantör 23 

Leverantör 24 

Leverantör 25 

Leverantör 26 

Leverantör 27 

Leverantör 28 

Leverantör 29 

Leverantör 30 

Leverantör 31 

Leverantör 32 

Leverantör 33 

Leverantör 34 
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Heldygnsvård med boende för barn och 376556 3 
ungdomar med sociala problem 

Tillverkning av andra oorganiska baske- 356825 18 
mikalier 
Annan öppen hälso- och sjukvård, utan 327526 6 
läkare 
Rengöring av byggnader 326652 2 

Konsultverksamhet avseende företags 326027 6 
organisation 
Drift av konferensanläggningar, Hotell- 320 767 10 
verksamhet med restaurangrörelse 

Boende med särskild service för barn och 318786 10 
ungdomar med missbruksproblem, Täv-
ling med hästar __ --_.- ._-----_.~---

Boende med särskild service för vuxna 311 610 4 
med J!ljssbruksprQ!Jle~n _ -_._-_. 
Boende med särskild service för vuxna 305209 7 
med missbruksproblem, Omsorg och soci-
ala insatser i övriga boendeformer for 
vuxna, Öppna sociala insatser för vuxna 
I!l:...e_c!.!~issb~~ls§problem ______ ---- --
WebbpOltaler 304 '70 7 _ .. __ .... __ .. __ ... __ .. __ .. __ ... _ ..... _-_._. -
Vård och omsorg i särskilda boendeformer 
för äldre personer, Öppna sociala insatser 

288699 6 

för äldre P!~~.Q!~.~~_ _._ .. _ ... _. -----
Partihandel med övriga hushållsvaror, 284182 103 
Partihandel med inspelade band och ski-
vor för musik och bild, Webbportaler, 

._)"~g~~tgi_Y!l i ng _. __ ._-_ ... _.- .... _ .. _._-_._---_ .. -.-- --
Redovisning och bokföring 280395 10 --,,_._._._-- ----_._-_.-
Konsultverksamhet avseende företags 275429 2 
organisation 
Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, 
ve!~!lS ~_~ p och, t.~.!~~.~t 
Saknas 250903 9 

18041625 590 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)
 Datum Vår beteckning 

  2013-02-25 KS2013/10 nr 2013.503

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Vipul Vithlani, Ekonomichef 

 

0171-527 16 
vipul.vithlani@habo.se 

 
Kommunstyrelsens yttrande - Granskning av debitering av 
ramavtal 
Sammanfattning 
Revisorerna i Håbo kommun har granskat om kommunen har en 
ändamålsenlig kontroll av ramavtalsupphandlade tjänster. Syftet har varit att 
kontrollera i vilken utsträckning rutiner för uppföljning av upphandlade 
projekt finns och tillämpas samt att fakturor överensstämmer med tecknade 
avtal. 

Utifrån granskningsrapport rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen 
att; 

1. Tillse att rutiner för uppföljning och kontroll av upphandlade avtal 
upprättas. 

Kommunstyrelsens yttrande; 

Under en längre tid har kommunstyrelsens förvaltning sett ett behov av att 
genomföra förändringar i kommunens upphandlingsverksamhet, både av 
kvalitets- och effektiviseringsskäl. 
 
Exempel på vad som hittills gjorts, eller beslutats om, är framtagande av en 
ny upphandlingspolicy, påbörjad implementering av ett e-handelssystem, 
omorganisation av upphandlingsverksamheten. 
 
Eftersom kommunen även ingår i ett större utvärderingsprojekt avseende 
upphandlingsverksamhet tillsammans med tre andra kommuner och haft 
kännedom om denna revisionsgranskning, har förvaltningen valt att avvakta 
ytterligare åtgärder. Tre viktiga förändringsområden har förvaltningen redan 
identifierat: 
 

 Ökad samverkan med andra kommuner  
 Utbildningsinsatser  
 Nya rutiner  

 

Kommunstyrelsen delar revisionens uppfattning av att det finns ett stort 
behov av att ta fram och kommunicera nya rutiner. 
 

Beslutsunderlag 
– Granskning av debitering av ramavtal 
 



 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)
 Datum Vår beteckning 

  2013-02-25 KS2013/10 nr 2013.503
 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen avger yttrandet till kommunens revisorer. 

f"l1 HÅBO 
~ KOMMUN 



REVISIONEN 2013-01-22 

KSCnr 

Korrummstyrelsen 

Granskning av debitering av ramavtal 

PwC har på vårt uppdrag granskat om kommunen har en ändanlålsenlig kontroll av 
ramavtalsupphandlade tjänster. Syftet har varit att kontrollera i vilken utsträckning 
rutiner för uppföljning av upphandlade projekt finns och tillämpas samt att fakturor 
överensstämmer med tecknade avtal. 

Ett flertal oklarheter och brister har noteras i den stickprovs kontroll som gjorts. 
I ett fleltal fa ll kan inte kostnad för material kontrolleras eftersom det inte framgår av 
avtal eller prisbilagor vilka priser som gäller. Ett par avtal har utifrån uppgifter som 
erhållits inte förlängts. Trots detta har köp gjorts. I vissa fall finns tveksanlheter 
avseende om de köp som gjorts ryms inom de produkter/tjänster som avtalet avser. Vi 
bedömer att det finns risk för felaktiga utbetalningar. 

Vi rekommenderar därför kommunstyrelsen att: 

Tillse att rutiner för uppföljning och kontroll av upphandlade avtal upprättas. 

Vi översänder rappolten för synpunkter och önskar svar senast den 28 mars 2013. 

FÖR KOMMUNENS REYISORER 

/~~ 
Lars §Ja dling 
Ordförande 



Lotta Rick/ande,' 
Sofia Ny/und 

december 2012 

uwe 

Revisionsrapport 
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1. Inledning 
1.1. Bakgrund 
Kommunen har ramavtal med flera entreprenörer. Granskningen syftar till att kon-
trollera att faktureringen från entreprenörer med ramavtal överensstämmer med 
avtalade priser och att en planering och uppföljning finns för upphandlade projekt. 

1.2. Syfte/ revisions frågor 
Granskningen syftar till att kontrollera om kommunen har en ändamålsenlig kon-
troll av upphandlade tjänster. 

Följande kontrollmålligger till grund för granskningen: 

• Fakturering från entreprenörerna överensstämmer med tecknade avtal 

• Rutiner för kontinuerlig uppföljning av upphandlade projekt finns och till-
lämpas 

Granskningen har tillkommit som en del av revisorernas risk- och väsentlighetsbe-
dömning. 

1.3. Revisionsmetod 
Granskning sker via registeranalys av leverantörsstatistikjredovisningsinformation. 
Med utgångspunkt i denna genomgång sker ett urval om tio leverantörer som 
kommunen har avtal med och därefter görs avstämning mellan avtal och fakturor. 
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2 . Granskningsresultat 
2.1. Regler och runner avseende avtalsuppföU-

ning 
2.1.1. Upphandlingsavdelningen 
I kommunen finns en upphandlingsavdelning som är placerad inom kommunstyrel-
seförvaltningen. Avdelningen har, enligt egen uppgift, ansvar för att teckna kom-
munövergripande ramavtal. Av kommunens upphandlingspolicy framgår dock inte 
detta. I policyn anges att beslut om att påbörja en upphandling fattas av behörig 
delegat. För närvarande finns 252 ramavtal i kommunens upphandlingssystem 
Kommers . 

Kommunen ska säkerställa att fakturor täcks in av gällande avtal likväl som att det 
som har fakturerats har fakturerats i enlighet med avtalets bestämmelser gällande 
typ av vara eller tjänst, samt pris och kvantitet. Detta fastslås också i upphandlings-
policyn. Det framgår dock inte av policyn vem som ansvarar för att uppföljning av 
upphandlade ramavtal sker. 

Upphandlingsavdelningen gör kontroller av alla leverantörer som finns i kommu-
nens avtalsdatabas två gånger per år. Denna kontroll avser skattekontroll via Skat-
teverket och avser inte kontroll avseende i vilken utsträckning de köp som görs 
stämmer överens med tecknade avtal. 

Upphandlingsavdelningen försöker analysera behov av ramavtal via kommunens 
kodplan. Enligt uppgift är dock kodplanen inte tillräckligt detaljerad för att korrekt 
analys ska kunna göras. Inför nya ramavtalsupphandlingar görs också kontroller för 
att få en uppfattning av vilka mängder som köps uti i verksamheterna. Även här 
uppkommer dock problemet med kodplanen. 

Upphandlingsavdelningen har dock inte uppdraget att följa upp avtal avseende pris 
och kvalitet. 

2.1.2. Förvaltningarna 
Av upphandlingspolicyn anges aU kommunen ska säkerställa att fakturering från 
entreprenörer stämmer överens med avtal. Tanken är att ansvarsfördelningen avse-
ende vem som ska kontrollera detta, ska fastställas i delegationsordningar och rikt-
linjer. Riktlinjer finns dock inte utarbetade i nuläget. 

2.1·3· Bedömning 
Vi bedömer att det i dagsläget inte finns tydliga regler och riktlinjer i kommunen 
avseende ansvarsfördelning av uppföljning och kontroll av avtal. 
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2.2. Fakturering/ köp stämmer överens med teck-
nade avtal 

Även om kommunen har avtal med en leverantör så behöver inte det betyda att 
kommunen har fakturerats i enlighet med detta, varken avseende typ av vara eller 
tjänst eller gällande pris/kvantitet. För att kontrollera detta krävs detaljgranslming 
på fakturanivå mot gällande avtal. 

För de leverantörer där avtal finns för granskningsperioden har en avstämning 
gjorts mot fakturor för att kontrollera om kommunen: 

1. Köper enligt avtal 

2. Faktureras enligt avtal priser/volymer 

Sammantaget har vi valt att granska 10 olika ramavtal som kommunen teclmat. För 
respektive avtal har 10 fakturor granskats. 

2 .2 .1. LBJ Data Teleinstallationer AB 
Avtal avser Avtalspe-

riod 

Ramavtal: tek- 20090315-
niska konsult- 20110331 
tjänster med automa-

tisk förläng-
ning om ett 
plus ett ål' 

lAn tal granskade fakturor 
'Granskat belopp 

Avtalspris Avtalsvo-
lym 

Arbetskost - Kommunen 
nad: lämnar ingen 
420 garanti om 
kr/timme, vissa volymer 
materialkost- elIer vissa 
nader enligt antal upp-
entrepre- drag. 
nörsarvode 

Antal Faktw'erat 
faktu- belopp 
ror 
29 (10') 487221 kr 

(312 612 kr' ) 

De granskade fakturorna täcks in av gällande avtal. Avtalsperioden har förlängts per 
automatik. 

Fakturorna innehåller poster avseende materialkostnad och arbetskostnad, vilket är 
i enlighet med avtalets generella bestämmelser. Arbetskostnaden kan verifieras mot 
prisbilagan i avtalet. Fakturans styckkostnader för material kan inte hänföras till 
avtalet på ett enkelt sätt. Materialkostnad uppges fakturerar med ett procentpåslag 
(entreprenörsarvode). Det framgår inte hur angivet pris för material kontrolleras. 

Arbetskostnaden uppgår till totalt 182 490 kr och utgör 77,11 procent av den totala 
kostnaden (exId. moms). Materialkostnaden utgör 22,89 procent. 

Vår bedömning är att inköp sker i enlighet med avtal men att det är svårt att be-
döma uppgifterna om materialkostnader samt inte möjligt att se hur det kontrolle-
ras. 
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2.2.2. Add Schakt AB 
Avtal avser Avtalsperiod 

Ramavtal: VA- 20100701-
arbeten 20120614 med 

möjlighet till 
ett års förläng-
ning 

lAntal granskade faktu ror 
'Granskat belopp 

Avtalspris 

Enligt pris-
bilga plus 
komplette-
ringar enligt 
avtalet 

Avtalsvo- AntaI Fakturerat 
Iyrn faktu- belopp 

ror 
Kommunen 47 (10') " 754 266 kr 
lämnar ingen (1064416kr' ) 
garanti om 
vissa volymer 
eller vissa 
antal upp-
drag. 

Granskningen visar att avtalet inte har förlängts. De fakturor som granskats täcks 
dock in av avtalet då de avser första halvåret 2012. Direktupphandling har gjorts 
med avseende på jouren, övriga planerade arbeten uppges inte längre beställas. 
Akuta jobb (vid ex. vattenläcka) kan dock ha förekommit under 2012. Upphandling 
pågår enligt upphandlingschefen. 

Fakturorna innehåller fakturaposter avseende material och arbetskost-
nad/fordonskostnad. Arbetskostnaden/fordonskostnaden kan inte verifieras i en-
lighet med prisbilagan i avtalet för alla fakturor, i det ena fallet stämmer inte pris 
med något på prislistan, i det andra fallet återfinns priset men beskrivningen av 
fordonet är oklart. På fakturan anges styckkostnader för material som i de flesta fall 
inte kan hänföras till avtalet på ett enkelt sätt. 

Arbetskostnaden uppgår till totalt 535 677,5 kr och utgör 62,91 procent av den to-
tala kostnaden (exkl. moms). Materialkostnaden utgör 37,09 procent. 

Vår bedömning är att fakturorna med enkelhet inte kan hänföras till avtalet. Avta-
lets giltighetstid har passerats idag, de granskade fakturorna täcks dock in av avta-
let. 

2.2·3· Ald Alltomotiue 
Avtal avser Avtalsperiod 

Ramavtal: Till 20130228 
operationell 
leasing samt 
managelnent-
paket avse-
ende fordon 

LAntal granskade fakturor 
' Granskat belopp 

Avtalspris Avtalsvo-
Iyrn 

Månadsavgift Saknas 
beroende på 
fordonsmo-
dell plus rän-
tor, kt·ingav-
gifter och 
admin. 

De granskade fakturorna täcks in av gällande avtal. 
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Avtalet anger att Råbo kommun kan faktureras för leasinghyra i enlighet med bil-
modell, managementavgift, försäkring och andra kostnader såsom fordonsskatt. 
Fakturorna avser i de flesta fall de tre förstnämnda posterna. Fordonsskatt finns på 
ett mindre antal fakturor. På enstaka fakturor finns även fakturerat självrisk eller 
dylikt, i enlighet med avtalet. 

Det går inte att avgöra huruvida det fakturerade beloppet är korrekt gällande lea-
singhyra. 

Vår bedömning är att fakturerade poster (typ) är i enlighet med avtalet. Det är svårt 
att bedöma huruvida priserna är i enlighet med avtal. 

2.2·4· Logoped H anne AB 
Avtal avser Avtalspe-

riod 

Ramavtal: logo- Till 20120111 
pedtj änster med möjlig-

hettill för-
längning. 
Förlängt via 
e-post. 

lAntal granskade fakturor 
'Granskat belopp 

Avtalspris 

Totalpris per 
timme 860 
kr/1280 
kr/7850 kr 

Avtalsvo- Antal Fakturerat 
lym faktu- belopp 

ror 
Kommunen 15 (10') 364315 kr 
lämnar ingen ( 354 452 kr' ) 
garanti om 
vissa volymer 
eller vissa 
antal upp-
drag. 

Granskningen uppmärksammar att förlängning av avtalet har gjorts via e-post. Det 
finns inget underskrivet avtal Förlängningen gäller ett år och inkluderar även en 
prisjusteringsklausul (indexuppräkning). De nya priserna har inte presenterats för 
PwC. 

Granskningen visar att nytt timpris kan avläsas uppgå till 896,50 kr/timme istället 
för 860 kr/timme även om själva uträkningen inte är avläsbar i fakturan. Det-
samma gäller dyslexiutredningar som efter 2012-01-12 kostar 8 781 kr per utred-
ning. Nio av tio fakturor avser ett nytt, högre pris. 

Fakturaposter som avser logopedtjänster för Skoldatateket är inte möjliga att verifi-
era eftersom avtalet ej behandlar Skoldatateket och logopedens arbete där. Priset 
för Skoldatateket har ökat i och med indexregleringen. 

Vår bedömning är att inköp av logopedtjänster till skolan sker i enlighet med faktu-
ror med förbehåll för att uppräkningen har skett på korrekt sätt. Inköpen till Slml-
datateket kan dock verifieras enligt avtalet. 

2.2-5- Tobias och Kents Golv AB 
Avtal avser 

December 2012 
Håbo Kommun 
PwC 

Avtalsperiod Avtalspris Avtalsvo- Antal Fakturerat 
lym faktu- belopp 

ror 

5 av 11 



Ramavtal: 2°°9°101-
Golvarbeten 20110331 med 

ett plus ett års 
automatisk 
förlängning 

lAntal grans kade fakt uror 
2Granskat belopp 

Se pris bilaga Ingen volym 32 (8') 
.-

3102921 kr 
anges (1937 235 

kr' ) 

De granskade fakturorna täcks in av gällande avtal. Avtalsperioden har förlängts per 
automatik. 

Avtalade timpris enligt prisbilagan överensstämmer med fakturerade belopp för alla 
utom en post (faktura 20012196). Materialpåslag har skett enligt prisbilagans avta-
lade procentsatser. Fakturaunderlaget är tydligt gällande underentreprenörernas 
material, men det går inte att läsa ut originalpris respektive påslag för det material 
som är direktfakturerat av leverantören. Det framgår inte tydligt hur angivet pris för 
material kontrolleras. 

Fakturorna uppfyller inte alla krav på innehåll och form utifrån avtalet eftersom 
tidigare fakturerat belopp ink!. ackumulerat belopp ej anges. 

Vår bedömning är ändå att inlöp sker i enlighet med gällande avtal. Det kan dock 
tydliggöras hur materialkostnaden kontrolleras i det fall fakturor från underentre-
prenörer slackas med. 

2 .2 .6 . Lyckås Måleri AB 
Avtal avser Avtalspe-. 

riod 

Ramavtal: 20090301-
byggarbeten 2011°331 

med automa-
tisk förläng-
ning om ett 
plus ett år 

tAntal granskade fakturor 
' Granskat belopp 

Avtalspris 

Se pris bilaga 

Avtalsvo- Antal Fakturerat 
lym faktu- belopp 

ror 
Kommunen 44 (10') 2089574 kr 
lämnar ingen (1404804 kr') 
garanti om 
vissa volymer 
eller vissa 
antal upp-
drag. 

De granskade fakturorna täcks in av gällande avtal. Avtalsperioden har förlängts per 
automatik. 

Fakturorna innehåller poster avseende materialkostnad och arbetskostnad. Arbets-
kostnaden kan verifieras mot prisbilagan i avtalet. Materialkostnader med avseende 
på originalpris och påslag kan inte läsas ut på ett enkelt sätt och det framgår inte 
hur angivet pris för material kontrolleras. Det förekommer en il conto-debitering på 
50 000 kr med hänvisning till offert och beställning, som ej kan hänföras till avta-
let? 
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Vår bedömning är att inköp sker i enlighet med avtal men att det bör tydliggöras 
hur materialkostnader kontrolleras. 

Kinnmps i Uppsala 
Avtal avser Avtalspe-

riod 

Ramavtal: kon- 20110831 till 
torsmöbler re- 20130531 
spektive möbler 
för offentliga 
miljöer 

!Antal granskade fakturor 
2Granskat belopp 

Avtalspris 

Rabatt enligt 
bilaga. 

Avtalsvo- Antal Fakturerat 
lym faktu- belopp 

ror 
Kommunen 43 (10') 2758396 kr 
lämnar ingen (2036 763 h ') 
garanti om 
vissa volymer 
eller vissa 
antal upp-
drag. 

Det finns två avtal med Kinnarps i Uppsala, ett avtal daterat 2011-05-27 avseende 
möbler för offentliga miljöer, och ett avtal daterat 2011-08-31 avseende kon-
torsmöbler. 

De granskade fakturorna avseende möbler för offentliga miljöer täcks in av gällande 
avtal. De granskade fakturorna avseende kontorsmöbler täcks in av gällande avtal. 

Fakturorna hänvisar i många fall till offert som inte tillhandahållits oss, vilket inne-
bär att vi inte kan uttala oss om prisets riktighet. Övriga fakturor hänvisar till möb-
ler och styckpris som inte heller kan bekräftas. Prislistan anger tillämpbar rabatt, 
ingen av fakturorna anger dock leverantör vilket innebär att rabatten inte kan be-
kräftas. 

Vår bedömning är vi inte med enkelhet kan verifiera fakturorna mot avtalet. 

2.2.8. Digital 1nn AB 
Avtal avser Avtalspe-

riod 

Ramavtal: elev- Till 
datorer + ser- 20120601, 

vice och suPPOtt möjlighet att 
och vissa ut- med ett år 
bildningstjäns- fram till 
ter. 20150601 

lAntal granskade fakturor 
2Granskat belopp 

Avtalspris 

Enligt sär-
skild prislista 
+ kommentar 

Avtalsvo- Antal Fakturerat 
lym faktu- belopp 

ror 
Kommunen 34 (7') 560912 kr 
lämnar ingen (467581 h ' ) 
garanti om 
vissa volymer 
eller vissa 
antal upp-
drag. 

GransImingen uppmärksammar att avtalets giltighet har passerats om inte särskild 
förlängning har gjorts. Vi saknar uppgifter om detta. Enligt upphandlingschefen är 
det möjligt att avtalet inte har förlängts, eller att avtalen hamnat fel i arkivet. Fem 

December 2012 
Håbo Kommun 
PwC 

7 av 11 



av de fakturor som granskas täcks in av avtalet då de gäller första halvåret 2012, två 
av de sju fakturor som granskats täcks inte in. 

Prisbilagan vi har tagit del av utgörs av ett textdokument. Finansieringskostnaclen 
som anges stämmer ej med fakturor. Beskrivning av vad som utgör pris på utrust-
ning kan stämma, men det är inte tydligt. 

Vår bedömning är det inte med enkelhet går att verifiera priserna enligt avtalet. 
Avtalets giltighetstid har passerats för två av fakturorna och det finns ingen uppgift 
om att avtalet har förlängts. 

2.2·9· Mälarprojil i Bålsta AB 
Avtal avse l' Avtalspe-

riod 

Ramavtal : ar- Till 20130630 
betskläder plus eventuell 

förlängning 

IAntal granskade fakturor 
'Granskat belopp 

Avtalspris 

Se separat 
prislista 

Avtalsvo-
Iym 

Kommunen 
lämnar ingen 
garanti om 
vissa volymer 
eller vissa 
antal upp-
drag. 

De granskade fakturorna täcks in av gällande avtal. 

AntaI Fakturel'at 
fak- belopp 
turor 

147 545319 kl' 
(10') (203 898kT') 

Det är svårt att hänföra fakturans materialbeskrivningar till den prislista som finns, 
det saknas referensnummer såsom artikelkoder eller liknande. Priserna skiljer sig 
mellan prislista och fakturor i de flesta fall. Majoriteten av de felaktiga priserna är 
högre än prislistans exempel men det finns även poster där en lägre summa fakture-
rats. Vissa artilclar tycks inte finnas med på prislistan. Eventuellt kan kostnader för 
tryck vara inrälmade vilket ökar priset, men detta är otydligt redovisat. 

Vår bedömning är att inköpen är svåra att hänföra till prislistan. Artikelnummer 
eller annan information bör registreras tydligare och priserna bör kontrolleras. 

2.2.10. Falks Park och Trädgårdsservice AB 
Avtal avser Avtalspe-

riod 

Ramavtal: klot- 20090401 -
tersanering 20120331 

Oklart 0111 

förlängning 
gjorts 

LAntal granskade fakturor 
' Granskat belopp 

Avtalspris Avtalsvo-
lym 

Enligt timpris Ingen volym 
i avtalet uppges 

Antal Fakturerat 
faktu- belopp 
ror 
11 (10') 530394 kT 

(528 831 kT') 

Granskningen uppmärksammar att avtalets giltighet har passerats om inte särskild 
förlängning enligt option har gjorts. Vi salmar uppgifter om detta. Enligt upphand-

December 2012 
Håbo Kommun 
PwC 
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lingschefen är det möjligt att avtalet inte har förlängts, eller att avtalen hamnat fel i 
arkivet. 

De granskade fakturorna har bifogat underlag i form av handskrivna tidrapporter 
(upp till 10 sidor långa). Arbetskostnaden verkar uppges till ibland 240 kr/ timme 
och ibland 250 kr/timme. Oldart om det rör sig om avtalsenlig indexuppräkning 
eller ej . Materialkostnaderna anges på varje tidrapport, per arbete, men kostnader-
na kan inte kontrolleras. 

Oldart om övertid ersätts, vilket har fakturerats på faktura med verifikationsnum-
mer 930079. 

Vår bedömning är att fakturaunderlaget tydlig redovisar antalet timmar men att 
timpriset är oldart. Materialkostnaden kan inte enkelt kontrolleras. 

2.2.11. Sammanfattande bedömning 
Vi konstaterar att flertalet köp som gjorts utifrån granskade avtal ryms inom avta-
lens omfattning. Ett antal oldarheter/brister kan dock noteras: 

• I ett flertal fall kan inte kostnad för material kontrolleras eftersom det inte 
framgår av varken avtal eller prisbilagor vilka priser som gäller. 

• Avtalen med Kinnarps i Uppsala AB kan inte kontrolleras utifrån pris ef-
tersom utgångspriser inte finns tillgängliga. 

• Ett par avtal har utifrån uppgifter som erhållits inte förlängts. Trots detta 
har köp gjorts. 

• I vissa fall finns tveksamheter avseende om de köp som gjorts ryms inom de 
produkter/tjänster som avtalet avser. Vi bedömer att det finns risk att köp 
utanför ramavtal görs. 

December 2012 
Håbo Kommun 
PwC 
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3. Revisionell bedömning 
Revisorerna i Håbo kommun har givit PwC i uppdrag att genomföra en granskning 
avseende fakturering från leverantörer som kommunen hal' ramavtal med. Syftet 
har varit att kontrollera i vilken utsträckning rutiner för uppföljning av upphand-
lade projekt finns och tillämpas samt att fakturor överensstämmer med tecknade 
avtal. 

Granskningen syftar till att kontrollera om kommunen har en ändamålsenlig kon-
troll av upphandlade tjänster. Granskningen visar följande avseende de uppställda 
kontrollmålen. 

• Rutiner för kontinuerlig uppföljning av upphandlade projekt finns och till-
lämpas 

Det finns reglerat i kommunens upphandlingspolicy att kontroll och uppföljning av 
upphandlade entreprenörer ska göras. Det finns dock inte i dagsläget några till-
lämpningsanvisningar som klargör vem/vilka som ansvarar för uppföljning och 
kontroll. 

• Fakturering från entreprenörerna överensstämmer med tecknade avtal 

Ett antal oklarheter/brister kan dock noteras utifrån den stickprovskontroll som 
gjorts. 

I ett flertal fall kan inte kostnad för material kontrolleras eftersom det inte framgår 
av varken avtal eller prisbilagor vilka priser som gäller. Avtalen med Kinnarps i 
Uppsala AB kan inte kontrolleras utifrån pris eftersom utgångspriser inte finns till-
gängliga. Ett par avtal har utifrån uppgifter som erhållits inte förlängts. Trots detta 
har köp gjorts. I vissa fall finns tveksamheter avseende om de köp som gjorts ryms 
inom de produkter/tjänster som avtalet avser. Vi bedömer att det finns risk att köp 
utanför ramavtal görs. 

Vi rekommenderar därför kommunstyrelsen att: 

• Tillse att rutiner föl' uppföljning och kontroll av upphandlade avtal upprät-
tas. 

December 201 2 
Håbo Kommun 
PwC 
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Lotta licklander 

Pl'Ojektledare 
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Uppdragsledare 
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  1(1)
 Datum Vår beteckning 

  2013-03-12 KS2013/41 nr 2013.684

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 

 

0171-525 02 
hans.nordstedt@habo.se 

 
Förslag om markanvisning för uppförande av ett LSS-boende 
Sammanfattning 
Socialnämnden föreslår att mark anvisas för uppförande av ett LSS-boende. 

Av nämndens beslut 2013-02-26, § 22, framgår bland annat följande: 

”I Håbo kommun finns idag två sådana bostäder med sammanlagt 12 lägen-
heter. Bedömningen är att det senast första halvan av år 2015 måste stå klar 
ytterligare en sådan gruppbostad för att svara upp mot behovet. Bedömning-
en av behovet grundar sig på personkännedom om de elever som för närva-
rande går på särskolegyninasiet. 

Kommunstyrelsen bör därför uppdra till plan- och utvecklingsavdelningen 
att planera för detta behov. 

Det är i sammanhanget också viktigt att känna till att om man som kommun 
inte inom skälig tid tillhandahåller en gruppbostad som någon är berättigad 
till så riskerar kommunen att åläggas en särskild avgift som kan variera mel-
lan tiotusen kronor och en miljon kronor.” 

Beslutsunderlag 
– Socialnämndens beslut 2013-02-26, § 22. 
 
Kommunkansliets förslag till beslut: 
 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Styrelsen beslutar att uppdra till styrelsens förvaltning att utreda lämplig 
lokalisering av ett tillkommande LSS-boende. 

__________ 



HÄBO 
KOMMUN 

Socialnamnden 

SN §22 

Behov av nybyggnation inom LSS 
Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-02-26 

SN 2013/17 

I § 1 i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) anges 
vilka grupper som lagen omfattar. Dessa är: 

• Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 

e Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt 
funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld 
eller laoppslig sjukdom. 

• Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder 
som uppenbart inte bror på normalt åldrande, om de är stora och 
förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed 
ett omfattande behov av stöd eller service. 

Om man tillhör någon av dessa grupper har man enligt § 9.9 LSS rätt till 
insatsen bostad med särskild service (gruppbostad). 

I Håbo kommun finns idag två sådana bostäder med sannnanlagt 12 lägen-
heter. Bedömningen är att det senast första halvan av år 2015 måste stå klar 
ytterligare en sådan gruppbostad för att svara upp mot behovet. 
Bedömningen av behovet grundar sig på personkännedom om de elever som 
för närvarande går på särskolegymnasiet. 

Kommunstyrelsen bör därför uppdra till plan- och utvecklingsavdelningen 
att planera för detta behov. 

Det är i sammanhanget också viktigt att känna till att om man som kommun 
inte inom skälig tid tillhandahåller en gruppbostad som någon är berättigad 
till så riskerar kommunen att åläggas en särskild avgift som kan variera 
mellan tiotusen laonor och en miljon laonor. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse, daterad 2013-02-19, nr SN 2013.425 

Beslut 
1. Socialnämnden beslutar att föreslår kommunstyrelsen att uppdra till 

plan- och utvecklingsavdelningen att snarast arbeta fram förslag på 
lämpligt markområde för nybyggnation av gruppbostad. 

Beslut expedieras till: 
Enhetschef, plan- och utvecklingsavdelningen 
Kommunstyrelsen 
Enhetschef, gruppbostäder 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.536 



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)
 Datum Vår beteckning 

  2013-03-04 KS 2013/34 nr 2013.585

Kommunstyrelsens förvaltning 
Planeringsavdelningen 
Paulina Cifuentes,  Planarkitekt 

 

0171-525 08  
paulina.cifuentes@habo.se 

 
Planbesked för Bålsta 50:2 
Sammanfattning 
Bålsta Fastighets AB har inkommit med ansökan om planbesked för ändring 
av gällande detaljplan 205 i Bålsta. Syftet med ändringen är att genom 
tillägg till detaljplanen medge byggrätt för bostadsändamål. Inga ändringar 
avses i övrigt göras.  

Fastigheten  är utbyggd enligt den gällande detaljplanen (handel, 
kontor och småindustri) med ett affärs- och kontorshus och tillhörande 
gårdsbyggnad. I huvudbygganden är butikslokalerna i markplanet uthyrda 
till Autoexperten som säljer reservdelar och tillbehör till fordon. I det övre 
planet finns kontorslokaler för uthyrning. 

På den angränsande fastigheten Bålsta 50:1 finns ett likadant hus i vit-rosa 
prefabricerade betongelement där det övre planet innehåller bostäder. Direkt 
norr om Bålsta 50:2 ligger Bålsta snickerifabrik. Verksamheten där bedrivs i 
form av lager och ska enligt detaljplanen (dpl 281) utgöras av handel, kontor 
och småindustri som inte stör omgivningen. Kulturmiljöprogrammet pekar 
ut Bålsta snickerifabrik som en betydelsefull länk för att förstå Bålstas äldre 
historia och en viktig del av den lokala kulturmiljön.  

Planavdelningen bedömer att bostäder som komplement till kontorslokaler 
inom Bålsta 50:2 är lämpligt ur allmän plansynpunkt med utgångspunkt från 
att tekniska egenskapskrav beträffande brandsäkerhet och skydd mot 
industribuller beaktas vid bygglovprövning.  

Planavdelningen tillstyrker att bostadsändamål inom fastigheten Bålsta 50:2 
prövas genom planläggning med enkelt planförfarande som ändring genom 
tillägg till gällande detaljplan 205. 

Detaljplanen finansieras av beställaren. Beräknad ungefärlig tidpunkt för 
antagande är våren 2014. 

Avgift för detta beslut tas ut med 6 675 kr enligt kommunens fastställda 
taxa. Faktura skickas separat.  

Allmänna upplysningar 

Ett positivt planbesked innebär att kommunen avser att pröva aktuella 
åtgärder i en detaljplaneprocess och ska inte uppfattas som ett slutligt 
ställningstagande till dess.  



 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)
 Datum Vår beteckning 

  2013-03-04 KS 2013/34 nr 2013.585
 

Den angivna tidpunkten är ungefärlig och kan, inte minst beroende på 
omständigheter utanför kommunens kontroll, komma att ändras under 
arbetets gång.  

Planbesked kan inte överklagas.  

Beslutsunderlag 
– Ansökan inkommen 2013-02-01 
– Karta över planområdet, daterad 2013-03-01 
 

Förslag till beslut 

1. Uppdra till förvaltningen att upprätta förslag till ändring av detaljplan 
205 genom tillägg med enkelt planförfarande. 

2. Detaljplanearbetet bekostas av sökanden. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Planavdelningen 
Sökanden 
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  1(1)
 Datum Vår beteckning 

  2013-03-04 KS nr 2013.588
Dnr 2013/35

Kommunstyrelsens förvaltning 
 
Sara Johansson, exploateringsingenjör  

 

sara.johansson@habo.se 

 
Förslag om försäljning och exploatering av del av fastigheten 
Håbo Väppeby 6:1 
Sammanfattning 
Håbo Väppeby 6:1 är idag, enligt befintlig detaljplan DPL 239, en obebyggd 
bostadsfastighet i stadsmiljö.  
 
En förfrågan och visat intresse har inkommit från bolaget Bålsta Bostäder 
AB om att vilja exploatera del av Håbo Väppeby 6:1. Ändamålet för 
exploateringen är att bygga ca 56 nya hyresrätter. 

I samtal med Bålsta Bostäder AB så är intresset stort och de är angelägna 
om att påbörja exploateringen så snart som möjligt. 

Förvaltningen gör bedömningen att del av fastigheten Håbo Väppeby 6:1 
först ska styckas av genom lantmäteriförrättning och sen säljas till Bålsta 
Bostäder AB och som därefter ska påbörja exploatering av området. 

Efter gemensam förhandling har parterna kommit överens om att del av 
fastigheten Håbo Väppeby 6:1 ska säljas för en köpeskilling av  
3 580 000 kr. 

Beslutsunderlag 
– Karta över fastigheten del av Håbo Väppeby 6:1 
– Köpeavtal för fastigheten del av Håbo Väppeby 6:1 
– Exploateringsavtal för fastigheten del av Håbo Väppeby 6:1 
 
Kommunkansliets förslag till beslut: 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att försälja del av fastigheten Håbo Väppeby 6:1. 

2. Styrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektören att påteckna köpeavtal och exploateringsavtal med 
tillhörande handlingar. 
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Område A, del av Håbo Väppeby 6:1
1:2 000Skala:



  1(1)
 Datum Vår beteckning 

  2013-03-11 KS2012/63 nr 2013.679

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, kommunsereterare 

 

 

 
Redovisning av beredd motion om inrättande av ett demens-
team, motionärer: Berith Skiöld (FP), Håkan Welin (FP), Tomas 
Alm (FP) och Anders Nilfjord (FP) 
Sammanfattning 
Fullmäktige överlämnade 2012-11-06, § 82 motionen till socialnämnden för 
beredning. Motionärerna föreslår att socialnämnden får i uppdrag att inrätta 
ett demensteam. Av socialnämndens yttrande framgår att nämnden har för 
avsikt att beakta förslaget i budget för år 2014, förutsatt fullmäktiges god-
kännande. 

Beslutsunderlag 
– Motion 2012-05-10. 
– Socialnämndens yttrande, 2013-02-26, § 31. 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Fullmäktige uppdrar till socialnämnden att i samband med nämndsbud-
get för år 2014, beakta möjligheten att inrätta ett demensteam inom soci-
alförvaltningen. Motionen anses därmed besvarad. 

__________ 



Håboföreningen 

1-1~I(80~(OM M UN - -".~ 
I(OM\lW.fSTYRE~SENS FORVAL TNING 

IN.'<CJ!A 

2012 -05- 1 5 
KS Dnr ! RegN 

20 '2:/63 I ;;Zu/z .Inö Demensteam i Håbo 

I Sverige beräknas cirka 142 000 personer lida aven demenssjukdom. Andelen äldre med 
demensdiagnos fördubblas för varje femårsklass över 65 år. I åldrarna 60-64 beräknas 1,5 % 

---~'::"'~=ha endemenssjukdom och cirka hälften av kvinnorna över 95 år. 

En person med demenssjukdom blir efterhand mer och mer beroende av hjälp för att klara 
vardagen. Senare drabbas även den personliga omvårdnaden allt eftersom sjukdomen 
utvecklas. I senare skeden av demenssjukdomen försämras kognitiva förmågor som minne, 
språk och orienteringsförmåga. Detta medför att omgivningen måste anpassa sitt sätt att 
kommunicera för att förstå individen och göra sig förstådd. 

För att underlätta vardagen för både den drabbade och anhöriga anser vi att ett demensteam 
startas. Uppdraget är i första hand att handleda och stödja anhöriga som vårdar demenssjuka i 
hemmet. 

Ett demensteam skulle bland annat kunna arbeta med följande: 
• ge stöd och insatser till demenssjuka och deras anhöriga. 
• utarbeta former för att tidigt upptäcka personer med demenssjukdom 
• ta fram rutiner och metoder för att bistå vid utredning av misstänkt demenssjukdom 

Några av målen med verksamheten skulle kunna vara: 
• Att demensteamet ska vara en resurs och ett kompetenscentrum inom området demens 

för invånarna i Håbo kommun 
• att upptäcka personer med demens i ett tidigt skede 
• att genom olika stödinsatser ge ökad trygghet till anhöriga 
• att samverka med patientansvarig läkare inom vården i utredningsarbetet vid 

misstänkt demenssjukdom 
• att öka kunskap och tillgänglighet med kognitiva hjälpmedel 

Med anledning av ovanstående yrkar Folkpartiet liberalerna påföljande: 

Kommunfullmäktige beslutar: 
• Socialnämnden får i uppdrag att imätta ett demensteam i Håbo kommun 
ta Socialnämnden får i uppdrag att återkomma med förslag och åtgärder 

Bålsta 2012-05-10 

För folkpartiet Liberalerna 

Berith Skiöld Håkan Welin 

Thomas Alm Anders NIlfj ord 



rQ W HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-02-26 

Socialnamnden : l\f30 KOHHUN 
I(OI\:'\1UNSTYz~SE\S FÖfWi\L fNING 

SN § 20 SN 2012/31 2013 -03- 1 1 
KS Dnr RGQJ1J 

Yttrande över motion om inrättande av demensteam 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige behandlade 2012-06-11, § 82, en motion Folkpartiet, 
motionärer; Berit Skiöld (FP), Håkan Welin (FP), Tomas Alm (FP) och 
Anders Nilfjord (FP) rörande inrättande av ett demensteam i Håbo kommun. 

Förvaltningens bedömning 
På basis av rikssiffrorna är ett rimligt antagande att det finns 100-150 per-
soner med demenssjukdom i Håbo kommun. När nya äldreboendet öppnar 
den 4 mars 2013 kan man anta att knappt hälften bor på särskilt boende. Det 
betyder att övriga bor hemma med varierande grad av demenssjukdom och 
då får hjälp och omvårdnad av sina anhöriga och ibland också av 
hem1jänsten. Precis som framgår av motionen är detta naturligtvis många 
gånger en svår uppgift för anhöriga. 

De demenssjuka i Håbo har också under ett eller ett par år haft det särskilt 
besvärligt i och med att det varit brist på platser i särskilt boende. När 
Solängen öppnar den 4 mars är bedömningen att det fn kommer att vara 
balans mellan tillgång och efterfrågan när det gäller särskilt boende för 
demenssjuka. I samband med öppnandet inrättas också ett par korttidsplatser 
för demenssjuka vilket förhoppningsvis ska underlätta för anhöriga. 

Förvaltningen har under en tid diskuterat behovet av ett demensteam. Dels 
är detta en kostnadsfråga men det är också viktigt att det finns förutsätt-
ningar för ett gott samarbete med primärvården. 

Sammanfattningsvis så delar förvaltningen motionärernas synpunkter och 
målbeskrivningar och ser gärna att ett demensteam kan inrättas i Håbo 
kommun. En viktig del i ett sådant är att det består av personal från olika 
yrkeskategorier med kompetens inom demensornrådet, exempel på sådana 
personalgrupper är biståndsbedömare, sjuksköterska, undersköterska och 
arbetsterapent. 

. Beslutsunderlag 
Motion, daterat 2012-05-10, nr SN 2012.1728. 
Kommunfullmäktiges beslut 2012-11-06, § 82, SN 2012.1728. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2013-02-12, nr SN 2013.387 

Beslut 

1. Socia1nänmden beslutar föreslå kommunfnllmäktige att uppdra till 
socialnänmden att beakta frågan om inrättande av ett demensteam i 
budgetarbetet för år 2014. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.534 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Håkan Bertilsson,   

 

  
hakan.bertilsson@habo.se 

 
Redovisning av beredd motion med förslag om e-tjänster för 
enklare bygglovshandläggning, motionär: Tomas Alm, Berith 
Skiöld (FP) 
Sammanfattning 
 

Kommunstyrelsens förvaltning har utifrån  kommunfullmäktiges beslut KF 
§ 23, KS 2012/25 erhållit uppdraget att bereda motionen ”inrättande av e-
tjänster för enklare bygglovshandläggning” (2012-485) från Tomas Alm och 
Berith Skiöld (FP). 

E-tjänster för plan och bygg är ett pågående utvecklingsarbete inom SKL. 
En del av det utvecklingsarbetet har varit framtagandet av en nulägesanalys 

 
”SKL har ett åtagande att utforma en handlingsplan för effektivare sam-
hällsbyggande med stöd av IT. I åtagandet ingår att föreslå åtgärder för en 
fortsatt utveckling av en effektiv e-förvaltning inom Plan och bygg. (Nulä-
gesanalys – plan och bygg. Gunnar Hamber, Sentensia 2011-11-15) 
 
Sentensia på uppdrag av SKL i en samlad insats på ca 170 timmar genom-
fört en nulägesanalys avseende möjligheter och hinder för en effektiv e-
förvaltning inom Plan och bygg. Analysen har utgått från ett antal hypoteser 
och frågeställningar och genomfört intervjuer med företrädare för kommu-
ner, berörda myndigheter och leverantörer. 
Kommunerna uppger att man har ett analogt arbetssätt i grunden. För att ut-
veckla förvaltningen med e-tjänster bör man lyfta fram argument för varför 
man ska gå från dagens analoga arbetssätt till ett digitalt. 
 
Nulägesanalysen har kommit fram till 23 konkreta förslag till åtgärder, och 
sammanfattar i en sammanställning följande förslag till prioriterade åtgär-
der: 
� Kommunernas kompetens att utveckla tjänster behöver stärkas 
� Insatser för praktisk samverkan behövs på lokal, regional och nationell 
nivå 
� Konkretisering av handlingsplaner som kompletterar formulerade strate-
gier 
� Samverkan genom aktiv styrning med överenskommelser och finansie-
ring 
� Aktiva satsning på infrastruktur med kommunala handlingsplaner 
� Utforma en processbeskrivning för tolkning och tillämpning av nya PBL 
� Samordna av ansvar för processer, informations-struktur och -flöde 
� Standardisera av termer, regler, gränssnitt och informationsflöde 
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� Definiera gemensamma begrepp och metoder 
� Beskrivning av PLB i en process- och informationsmodell 
� Definiera gränssnitt och standardisera XML schema baserat på regelverk, 
begrepp, information och process/flöde 
� Aktiviteter som underlättar avrop och riktade upphandlingar  

De slutsatser som nulägesanalysen redovisar bygger på följande utgångs-
punkter: 
� Vi har en ny Plan och bygglag 
� Alla har behov av effektivisering och ökad service 
Nationella och regionala initiativ driver på utvecklingen av e-tjänster. Men 
läget i 
kommunerna visar på en låg användning av e-tjänster inom Plan och bygg. 
� Vi vet att inte alla kommuner klarar den utmaningen! 

Följande utmaning har aktörerna inom Plan och bygg: 
- Vår process är analog i grunden 
- Vi är så unika, alla 290 
- Vi måste standardisera 
- IT och verksamhet tillsammans 
- PBL-processen delad på olika organisationer 
- Vad gäller för arkivering? 
- Den kommunala sektorn har inte resurser att driva utvecklingsprojekt 
- Kommunen sätter upp processen som de själva vill, leverantörer får anpas-
sa sig och systemen blir onödigt komplexa” 
 
 
Ovanstående nulägesanalys är en del av det arbete som pågår nu för att har-
monisera kommunernas planarbete och i Boverkets ”Rapport 2012:2. 
REGERINGSUPPDRAG. Harmonisering av kommunernas planarbete i di-
gitalmiljö – rapportering av uppdrag 9 enligt 2011 års regleringsbrev” be-
skrivs det fortsatta arbetet. Ur rapportens förord kan man läsa följande, 
 
 ”Den digitala utvecklingen går fort, och så gott som samtliga enskilda med-
borgare, företag och organisationer efterfrågar och ställer krav på att snabbt 
få tillgång till aktuell, tillförlitlig och förståelig information. Det finns redan 
idag en stor efterfrågan på digital och lättillgänglig information; vad gäller 
inom området jag bor i, vad gäller för den 
fastigheten jag är intresserad av att köpa, hur går det med min bygglovsan-
sökan, var finns det byggbar mark inom kommunen osv. Allt tillsynes frågor 
som borde kunna besvaras enkelt och direkt, men det krävs att förutsätt-
ningarna för dessa e-tjänster utvecklas, bland annat genom en harmonisering 
av plan- och genomförandeprocessen och en informationssamverkan mellan 
samhällsplaneringens aktörer. 
Med e-tjänst menas en tjänst som tillhandahålls via ett elektroniskt gräns-
snitt och som helt eller delvis utförs elektroniskt. Den informationssamver-
kan som beskrivs i rapporten är grunden för att två eller flera organisationer 
ska kunna använda varandras information.  
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Informationssamverkan kan inom offentlig förvaltning antingen styras fram 
via författningsreglering eller skapas genom avtal eller överenskommelser. 
Boverkets har på regeringens uppdrag under år 2011 genomfört ett uppdrag 
i syfte att verka för en ökad harmonisering av kommunernas planarbete i di-
gital miljö och en mera enhetlig digital lagring av de kommunala planerna. 
Detta är Boverkets avrapportering av uppdraget. 
Karlskrona januari 2012 
Janna Valik 
generaldirektör” 
 
Rapporten sammanfattar med följande uttalande, 
”För att göra det möjligt att samverka inom informationsutbytet och för att 
skapa största möjliga effektivitet i planeringsprocessen fordras att standardi-
serade normer för informationsbeskrivning och informationsutbyte tillämpas 
mellan alla medverkande parter i planeringsprocessen.” 
 
Detta innebär för Håbo kommun att vi bör invänta arbetet som pågår på na-
tionell nivå innan vi beslutar om på vilket sätt vi ska erbjuda e-tjänster för 
även enklare bygglovshandläggning. Vidare så pågår det idag inom Håbo 
kommun ett ärendehanteringsprojekt där denna fråga finns med i beaktan-
det. Detta sammantaget leder till att vi bör vänta med en egen lösning i detta 
skede och därför så bör motionen avslås.   

Beslutsunderlag 
– Motion 2012-02-15 
– Miljö- och tekniknämndens yttrande 2012-10-01 
– Kommunfullmäktiges beslut 2012-02-27, § 23. 
 
Kommunkansliets förslag till beslut: 
 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar att avvakta med vad kommunen ska erbjuda för e-
tjänster. Detta med hänvisning till pågående utredningar bland annat 
inom Sveriges Kommuner och Landsting, SKL samt planerat byte av 
ärendehanteringssystem. 

2. Fullmäktige beslutar att motionen avslås. 

__________ 



Folkpartiet Ublerallerrla 
Lokalföreningen i Håbo kommun 

Motion angående inrättande av E-tjänst för enklare bygglovshandläggning. 

Bakgrund. 
Hanteringen av Bygglov är en trång sektor i kommunen. Köerna för att få sin ansökan hanterad även 
på enklare bygglov växer. Mängden av planprojekt, hantering av olika bygglov är stor och det är i sig 
positivt, men gör behovet av förenklade hanteringar än viktigare, speciellt i de fall där 
bygglovshanteringen är enklare och inte innehåller annat än sådana uppgifter som att lovet ligger 
inom de regler och planer som är fastställda för området. Detta skulle då medföra att personalen på 
avdelningen kan koncentrera sig mer på större och mer omfattande bygglovsärenden . 

Flera kommuner har infört såväl bygglov över disk som bygglov som en e·tjänst. Detta är 
genomförbart även med den nya paB-lagen och kan ge betydande fördelar både för medborgarna, 
näringslivet och personalen som handlägger dessa ärenden. Redan under förra mandatperioden 
införskaffades dator- och webb-baserad plattform, som skulle kunna hantera denna typ av ärenden 
som en e-tjänst på webbplatsen. 

Med anledning av ovanstående föreslås fullmäktige besluta: 

Att inrätta möjlighet att via hemsidan söka bygglov, som en e-tjänst till medborgarna och lokala 
företagare för ärenden som kan anses vara lämpade för en förenklad hantering 

Att samtidigt se över och komplettera den nyligen antagna bygglovstaxan med avgifter 
anpassade för denna förenklade procedur 

Tomas Alm 
FP 

Berith Skiöld 
FP 

www.folkpartiet.se/haabo 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2012-10-01 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 103 MTN 2012/40 

Inrättande ave-tjänster för enklare bygg lov hantering, motion 
Sammanfattning 
2012-02-15 inkom en motion om inrättande av E-tjänster fOr enklare 
bygg] ovhantering. I motionen föreslås att bygglov över disk samt bygglov 
som E-tjänst ska införas i Håbo kommUJ:l Motionen har enligt beslut från 
kommunfullmäktige, § 23, den 27 februari 2012, överlämnats till milj ö- och 
tekniknämnden samt kommunstyrelsen för beredning. 

Byggavdelningens synpunkt 
Den nya plan- och bygglagen (PBL) som bÖljade gälla från 2011-05-02 
reglerar i detalj under vilka förutsättningar bygglov ska ges och hur bygglov 
ska handläggas. Byggavdelningens rutiner för handläggning av bygglov är 
under ständig utveckling med syftet att öka tydligheten gentemot sökanden, 
förenkla ansökningsförfarandet, korta handläggningstiden och ge alla 
medborgare lika behandling inför lagen. 

Några exempel på detta är: 

1. Det nya kravet på att meddela sökanden när ansökan kommit in med 
angivande av diarienummer, 

2. att meddela sökanden när ansökan bedöms vara komplett och sen 
göra allt för att inte den totala handläggningstiden uppgår till mer än 
max 10 veckor. 

Arbetet med utveckling aven e-tjänst för bygglovansökan pågår men har 
dragit ut på tiden där vi sedan någon månad väntar på att leverantören av de 
interna kopplingarna mot vårt nya ärendehanteringssystem inte är färdiga 
ännu. Modellen för systemet är det som redan idag finns hos flera 
kommuner under hemsidan www.mittbygge.se 

Håbo kommun är medlem av nätverket Bygglovalliansen i Stockholms län 
som utarbetat formulär, vissa rutiner och mallar för att passa den nya 
lagstiftningen och underlätta en modernisering av handläggningen. 
Samtidigt görs inom alliansens medlemskommuner kontinuerliga mätningar 
av nytta och kundnöj dhet i de deltagande kommunerna. 

Vad det gäller "bygglov över disk" eller "muntliga bygglov" som funnits i 
anslutning till den tidigare Plan- och bygglagen (men upphört efter att den 
nya PBL införts) har det visat sig bli problem med dokumentation och 
rättstatus vid sådana enkla beslut. I Håbo kommun är det inte aktuellt att 
införa det systemet vilket numera heller inte har något stöd i lagen. 

Forts .... 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2012-10-01 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN§103 

Forts .... 

Beslutsunderlag 
Motion 2012-02-15 

MTN 2012/40 

Beslut från konununfullmäktige, § 23, 2012-02-27 
Tjänsteskrivelse, 2012-09-06 

Beslut 

1. Milj ö- och tekoiknämnden godkänner ovanstående som svar på 
motionen. 

2. Miljö- och tekoikoämnden överlänmar svaret till konunnnfullmäktige. 

Beslutsexpediering 
Kommnnfullmäktige 
Byggavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2380 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 

 

0171-525 02 
hans.nordstedt@habo.se 

 
Redovisning av berett medborgarförslag om uppförande av ett 
utomhusgym i anslutning till motionsspåret i Viby, Bålsta tätort 
Sammanfattning 
Förslagsställaren föreslår att ett så kallat utomhusgym uppförs i anslutning 
till Vibyspåret, Bålsta tätort. 

Fullmäktige överlämnade 2012-11-12, § 118, förslaget dels till bildnings-
nämnden och dels till miljö- och tekniknämnden, för respektive nämnds be-
redning 

Bildningsnämnden föreslår att förslaget ska bifallas. Miljö- och teknik-
nämnden redovisar i yttrandet bland annat att nämnden ”kommer i arbetet 
med 2014 års budget föreslå att 200 tkr ansätts för att anlägga ett utegym 
vid Vibyspåret”. Nämnden föreslår att förslaget ska anses besvarat. 

Beslutsunderlag 
– Medborgarförslag 2012-10-19 
– Kommunfullmäktiges beslut 2012-11-12, § 118 
– Bildningsnämndes beslut 2013-02-26, § 4 
– Miljö- och tekniknämndens beslut 2013-02-18, § 18. 
 
Kommunkansliets förslag till beslut: 
 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning bildningsnämndens och miljö- 
och tekniknämndens respektive yttranden, att medborgarförslaget ska 
anses besvarat. 

__________ 



HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-02-18 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 18 MTN 2012/118 

Medborgarförslag, utegym vid motionspåret i Viby 

Sammanfattning 

2u 

Ett medborgarförslag om ordnande av ett ntegym i anslutning till 
motionsspåret i Viby, Bålsta tätort har remitterats till miljö- och teknik-
nämnden. 

Förslagsställaren lyfter fram att kommunen har ett fint motionsspår uppe i 
Viby och att utnyttjandet av detta har ökat under de år han bott i kommunen. 
Det följer en trend i samhället med ökande deltagarantal i motionslopp med 
mer. Antalet gym och motionshus ökar men även antalet mälmiskor som 
finner sin motionsform ute i naturen. För att möta detta behov och för att 
främja folkhälsan till gagn för hela samhället föreslås att kommunen ordnar 
ett utomhusgym i anslutning till motions spåret i Viby. Det ger möjlighet för 
fler personer att på ett enkelt sätt utöva styrketräning utan att behöva gå på 
gym. 

Under de senaste 5-7 åren har trenden med utomhusgym vuxit. Idag finns 
många moderna varianter både med multifunktioner och for speciella 
övningar. De är utvecklade för att tåla väder och vind och även motstå 
försök till vandalisering. Miljö och teknikförvaltningen anser att forslaget 
ligger helt rätt i tiden och ser positivt på det. 

Miljö- och tekniknärnnden kommer att i arbetet med 2014 års budget föreslå 
att 200 tkr avsätts för att anlägga ett utegym vid Vibyspåret. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2012-11-12, § 118 

- Tjänsteskrivelse, 2013-01-29 

Beslut 

1. Miljö- och tekniknänmden beslutar att godkänna redovisningen. 

2. Miljö- och tekniknärnnden foreslår kommunfullmäktige att anse 
medborgarförlaget besvarat. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige for beslut 
Gatuavdelningen 

EXPEDIERAD 

51-Ifil 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-02-26 ·----HX80KO~lMUN----

Bildningsnämnd 
KOMMUNSlYRElSENS FÖRVALTNING 

INKOM 

/) 

'" ':. 

BLN § 4 BLN 2012/37 KS Dnr 

d-oal'\l 

Svar på medborgarförslag avseende utegym i anslutning till 
motionsspåret i Viby, Bålsta tätort 
Sammanfattning 
Vid kommunfullmäktige den 12 november 2012 fick bildningsnämnden och 
miljö- och teknilmämnden i uppdrag att bereda ett medborgarförslag i 
respektive nämnd. Frågeställaren föreslår att ett så kallat utomhusgym 
ordnas i anslutning till motionsspåret i Viby, Bålsta tätOIi. 

Utegym films i många olika utföranden och har främst till syfte att träna 
olika muskelgrupper i anslutning till motionsspår eller annan 
friluftsaktivitet. Det har senare år blivit väldigt vanligt och uppskattat inslag 
på friluftsområden och spontanidrottsplatser rnnt om i Sverige. 

Håbo kommnn saknar för närvarande utegym av den här typen. Miljö- och 
telmikavdelningen planerar att under våren installera ett ute gym i Gröna 
Dalen-området. 

Kultur- och fritidsavdelningen bedömer att ett utegym i anslutning till Viby 
motionsspår skulle vara ett bra komplement till ett ute gym vid Gröna Dalen 
och till övriga motionsfaciliteter i Håbo kommun. 

Viby motionsspår används idag av personer i alla åldrar. Anläggandet av ett 
ute gym vid Viby motionsspår skulle rikta sig till och gynna de motionärer 
som idag nyttjar onn·ådet. Ett utegym i Viby bör dock vara anpassat till 
omgivningen för att öka/besvara dennatumära känslan i området. 
Utförandet bör därför vara i naturmaterial. 

Beslutsunderlag 
Tj änsteslaivelse, Rid 2013 .148, 2013-02-06 

- Sammanträdesprotokoll från kommunfiIllmäktige § 118,2012-11-12 

Beslut 

l. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla 
medborgarförslaget. 

Beslutsexpediering 
Kultur- och fritidskonsulenten 
Kommunfullmälctige 

EXPEDIERAD SIGNATUR 



Caroline Utlergård 

Från: 
Skickat: den 19 oktober 201209:59 

Till: Kommun 

Ämne: Förslag - Motion i Bålsta 

Hej, 

Page 1 of 1 

Som ni känner till så har vi ett mycket fint motionsspår uppe i Viby. Under de åren jag bott i Bålsta har 
jag upplevt att nyttjandet av motionsspåret hela tiden ökat, och det följer trenden i samhället i stort. 
Alla våra motionslopp runt om i stor-Stockholm slår ständiga deltagarrekord, och i samma takt som 
gymmen och motionshusen poppar upp som svampar i skogen, ökar antalet motionärer som söker sig ut 
i naturen också. Jag är en av dem. 

Nu finns det många kommuner som slår vakt om detta, och förstår samhällsnyttan av motionerande 
kommuninvånare. Jag vill lämna ett förslag till min kommun som kan öka nyttjandet av Vibyspåret ännu 
mer- Ett utomhusgym. Det är enkelt och billigt, men oerhört effektivt. Det går helt och hållet att 
anpassas efter den budget man sätter. Många motionsgårdar och motionsstråk runt om i stor-Stockholm 
har numera kompletterats med ett "utomhusgym". Vill ni veta mer om vad ett utomhus gym är kan ni 
klicka på länken för exempel. 

http:(/innerstrengthblog.com/201O/06/01/GOolt-utomh u sgym/ 

Med vänlig hälsning 

 

2012-10-19 

2012 -10- 1 9 
KS"", Rl!g.,.. 
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  2013-03-12 KS2011/139 nr 2013.708

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 

 

0171-525 02 
hans.nordstedt@habo.se 

 
Redovisning av berett medborgarförslag om att kommun ska ta 
fram en byggpolicy på minst passivhusstandard vid nyproduk-
tion av bostäder och lokaler 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige överlämnade 2011-09-26, § 99, förslaget till miljö- 
och tekniknämnden för beredning. 

I förslaget uttrycks att kommun har idag ingen egen utarbetad policy som 
anger några specifika krav vid bygglov. Det regelverk som används är istäl-
let Boverkets byggregler, BBR. Förslagsställaren föreslår att berörd förvalt-
ning tar fram en byggpolicy som omfattar definierade minimikrav för ny-
byggnation av bostäder och lokaler som motsvarar energianvändningen hos 
passivhus och med sikte på nollenergihus och plushus. 

Av miljö- och tekniknämndens yttrande 2013-02-18, § 16, föreslås att 
kommunen avvaktar det arbete som pågår inom Sveriges Kommuner och 
Landsting , SKL, gällande förslag om riktlinjer för energihushållande åtgär-
der för planering och byggande. Nämnden föreslår att fullmäktige ger 
nämnden i uppdrag att noga följa upp energismart byggande och planerande 
och att arbeta efter de riktlinjer som SKL tar fram. Nämnden föreslår att för-
slaget avslås. 

Beslutsunderlag 
– Medborgarförslag 2011-07-07 
– Kommunfullmäktiges beslut 2011-09-26, § 99 
– Miljö- och tekniknämndens beslut 2013-02-18, § 16 med bilaga. 
 
Kommunkansliets förslag till beslut: 
 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

1. Fullmäktige beslutar att uppdra till miljö och tekniknämnden att noga 
följa upp energismart byggande och planerande och att arbeta efter de 
riktlinjer som SKL tar fram. 

2. Fullmäktig avslår motionen. 

__________ 



HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-02-18 

Milj6- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 16 MTN 2011/84 

Medborgarförslag, bygglovpolicy på minst passivhus-standard 
vid nyproduktion av bostäder och lokaler 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag inkom till kommuuen den 7 juli 2011. 
Förslagsställaren föreslår att Håbo kommun ska ta fram en byggpolicy som 
omfattar definierade minimikrav för nybyggnation av bostäder och lokaler 
som motsvarar energianvändningen hos passivhus och med sikte på 
nollenergihus och plushus. Detta har bland annat gj olis i Stockholm. 

I beslut den 26 september 2011, KF § 99, överlämnade kommunfullmäktige 
förslaget till miljö- och tekniknämnden för beredning. 

Förvaltningen föreslår att kommunen avvaktar Sveriges Kommuner och 
Landsting, SKL:s arbete med förslag till riktlinjer för kommuner för 
energihushållande åtgärder i planering och byggande, se bilaga 

Beslutsunderlag 
- Bilaga, daterad 2013-01-30 

Beslut 

1. Miljö- och tekniknänmden beslutar att godkänna redovisningen. 

2. Miljö- och tekniknämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår 
medborgarförslaget. 

3. Milj ö- och tekniknärnnden föreslår att kommunfullmäktige ger nänmden 
i uppdrag att noga följa upp energismali byggande och planerande och 
arbeta enligt Sveriges kommuners och landsting's kommande riktlinjer. 

Beslutsexpediering 
Byggavdelningen för kännedom 
Konmmnfullmäktige för beslut 

EXPEDIERAD SIGNATUR 



UTREDNING 1 (1) HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2013-01-30 

Vår beteckning 
MTN2011/84 nr 2013.315 

Miljö- och teknikförvaltningen 
Byggavdelningen 
Klas Klasson, Byggchef / kommunarkitekt 
0171-52740 
klas. klasson@habo.se 

Medborgarförslag om byggpolicy på minst passivhusstandard 
vid nyproduktion av bostäder och lokaler 

Bilaga till tjänsteskrivelse 
SKL har sedan länge bevakat utvecklingen av energismart byggande av 
framför allt kommunala fastigheter. Underhand har förbundet publicerat fle-
ra skrifter i ämnet som exempelvis "Bygg energieffektiva lokaler", "Passiv-
huspolicy för förskolor" och "Nå energi- och klimatmålen 2050 - svårt men 
inte omöj ligt". 

SKL kommer under våren att presentera förslag på gemensamma kommuna-
la energikrav med anledning av att SOU 2012:86. Byggkravsutredningen 
som haft i uppdrag att underlätta bostadsbyggandet genom ett nytt lagför-
slag, vill förbjuda kommunernas möjligheter att ställa energi- och kvalitets-
krav i samband med försäljning av kommunal mark. Det finns staTka in-
vändningar mot en sådan inskränkning. Många kommuner tillsammans med 
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ifrågasätter de siffror utredningen 
presenterar om att energikraven skulle fördyra byggandet. Utredningen ba-
seras på en grov bedömning som inte särskiljer energikrav från andra krav. 
Idag byggs energieffektiva bostäder med marginell eller ingen merkostnad. 
Om man räknar in driftkostnaderna blir de tvärtom billigare. Och det har ut-
redningen inte ens tagit hänsyn till. 

Det råder ingen tvekan om att samhället måste bli mer klimatsmart. Då kan 
vi inte med gott samvete bygga bostäder med sämre prestanda än vad som är 
möjligt och ekonomiskt motiverat. Som det ser ut nu talar Energimyndighe-
ten och Boverket förbi varandra och ger kommunerna vägledning med olika 
innebörd. Det finns en uttalad vilja bland kommunema att ställa mer sam-
ordnade krav för att underlätta bostadsbyggandet, och arbete med det pågår. 
Båbo kommun konuner att noga följa upp utvecklingen av energismart byg-
gande och förvaltande i Sverige genom att delta i Energimyndighetens pro-
jekt "Uthållig kommun" och andra regionala energi-samordnarforum för 
Uppsala och Stockholms län. 
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Medborgarförslag 
l 20 II hs,.t1 !1..0Ilrt1.1 

Ta fram en bygg policy med krav på minst passivhusstandard vid 
nyproduktion av bostäder och lokaler med sikte på nollenergihus och 
plusenergihus 

Bakgrund 

Håbo kommun har idag ingen egen utarbetad policy som anger några specifika krav vid bygglov. Det 
regelverk som används år istället Boverkets byggregler, BBR. 

Energi till byggnader står fOr 40 % av den totala energianvändningen och 50 % av koldioxidutsläppen 
globalt. 

Den 17 juni 2008 tog Håbo kommunfullmäktige beslut om att Håbo skall vara en fossilhränslefri 
kommun till år 2050. För att klara detta mål så behöver bl.a. energifårbrukningen minskas drastiskt 
inom alla områden. 

Håbo kommun har även tagit beslut om att ta fram en energieffektiviseringsstrategi som preliminärt 
väntas bli klar hösten 20 Il. 

Genom att skärpa kraven vid bygglov inför nyproduktion av bostäder och lokaler så fituls ett effektivt 
verktyg tillgängligt får att lättare nå målen, en fossilbränslefri kommun respektive en energieffektiv 
kommun. 

Vad är passivhusstandard? 

Passivhus år en byggnad dår man minskat värmeförlusterna så mycket att inga radiatorer behövs. De 
kallaste dagarna räcker det med en lätt fårvårmning av friskluften får att hålla huset varmt. Detta görs 
genom ett litet vårmeelement och kan ske med varmvatten eller el. De minskade värmeförlusterna 
åstadkoms genom att huset byggs så tätt att ventilationen sker via ventilationssystemet och inte genom 
otätheter. Det gör att man kan återvitula värmen i den uppvärmda luften. Huset isoleras också bättre 
och har få köldbryggor. 

Enligt FEBY:s (Forum fOr Energieffektiva Byggnader) svenska definition så får ett passivhus tillfåras 
maximalt 15 kWHlm' och år (i köpt energi för uppvärmning) 

Byggnadskrav: 

Luftläckaget genom klimatskalet får vara maximalt 0,30 liter/sekund och m' vid +/- 50 Pa enligt 
Svensk Standard SS 02 15 51 (dubbelt så tätt som tidigare BBR) 

Fönster, dörrar: U-värde (värmegenomgångskoefficient) :S 0,90 W/m', K 
Golv, tak, väggar: U-värde ca. 0,10 W/m', K 



Nollenergihns är hus som inte använder mer energi än det själv kan producera. 

Plusenergihus är hus som producerar mer energi (t.ex. m.h.a. solpaneler) än vad det själv använder. 

Omvärldsanalys 

År 2016 beräknas en ny byggnorm vara klar, där den lägsta godtagbara EV-standarden skall motsvara 
kravet för ett passivhus. Denna byggnorm skall vara införd i alla EV:s länder senast ärsskiftet 2020/21. 

Andra kommuner har redan infört mer långtgående krav for byggnormer än BBR. Exempelvis antog 
Stockholms kommun 2010-12-13 en komplettering till kommunens miljöprogram kallad "Hållbar 
stadsutveckling". Mål 7:2 anger att "Byggandet av bostäder och lokaler i Stockholm ska kännetecknas 
av att energianvändningen per kvadratmeter för nybyggda lokaler och bostäder ska komma att 
motsvara energianvändningen hos passivhus och på snar sikt även plushus" . 

Medborgarförslag 

Berörd förvaltning tar fram en byggpolicy som omfattar definierade minimikrav for nybyggnation av 
bostäder och lokaler som motsvarar energianvändningen hos passivhus och med sikte på nollenergihus 
och plushus. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 

 

0171-525 02 
hans.nordstedt@habo.se 

 
Förslag till ny avfallstaxa 
Sammanfattning 
Miljö- och tekniknämnden redovisar förslag till ny avfallstaxa, att gälla från 
och med 2013-05-01. Fullmäktige föreslås anta förslaget. 

Beslutsunderlag 
– Miljö- och tekniknämndens beslut 2013-02-18, § 15 
– Förslag till taxa daterad 2012-02-01, MTN hidnr 2013.334. 
 
Kommunkansliets förslag till beslut: 
 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar att anta miljö- och tekniknämndens förslag till av-
fallstaxa 2012-02-01, MTN hidnr 2013.334. 

2. Fullmäktige beslutar att avfallstaxan gäller från och med 2013-05-01 
och tills vidare. 

__________ 



HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-02-18 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 15 

Ny avfallstaxa 2013 

Sammanfattning 

MTN 2011185 

Avfallsavdelningen har tagit fram ett förslag till ny avfallstaxa. Enligt 
miljöbalken ska ny taxa antas av kommunfullmäktige. Den nya taxan 
föreslås bÖlja gälla från och med l maj 2013. 

Under 2012 genomfördes tre upphandlingar gällande avfallshanteringen i 
kommunen. De nya avtalen bÖljade gälla 2012-10-15 och medförde att de 
fasta kostnaderna och kostnaderna fOr insamling av avfall har ökat. En stor 
förändring är att obligatorisk ntsortering av matavfall kommer att påbörjas 
under 2013. 

Taxan är uppdelad i två delar, en grundavgift och en abonnemangsavgift. 
Grundavgiften ska täcka de fasta kostnaderna och abOlmemangsavgiften de 
rörliga kostnaderna. Grundavgifterna ökar, men abonnemangsavgifterna 
ligger kvar på nngefar den nnvarande nivån, detta beror på att den 
nnvarande taxan är konstruerad med lägre grundavgifter och 
abonnemangsavgifterna bekostar en del av de fasta kostnaderna. Den nya 
taxan är till viss del milj öst yrande för att stimulera bättre sortering av 
hushållsavfallet. 

Exempel på skillnader i den nya taxan: 

Dagens taxa Ny taxa 

Ingen insamling av matavfall Obligatorisk matavfallsinsamling 

Hämtning l ggr/v Hämtning var 14:e dag blir standard 
standard (förutom hos verksamheter och 

sommartid) 

Ingen reducering vid Reducering med 300 kr/år vid 
hemkompost hemkompostering 

Nuvarande taxa är konstruerad med Grundavgiften ökar mycket 
lägre grundavgift då abonnemangs- samtidigt som abonnemangsavgiften 
avgiften är högre och även bekostar i stort sett blir den samma. Nya 
en del fasta kostnader taxan blir mer rättvis och skälig. 

Milj ö styrande taxa, för att stimulera till sortering av tidningar och 
fOrpackningar är avgiften högre för villor och fritidshus med kärl större än 
190 liter. Av arbetsmiljöskäl höjs avgiftema för gångavstånd något. 
Bifogad bilaga ger en utförligare beskrivning av förändringarna i nya 
avfallstaxan. 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-02-18 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 15 MTN 2011/85 

Forts ... 

Beslutsunderlag 
Förslag till ny avfallstaxa 2013 
PM, avfallstaxa Håbo kommun, daterad 2013 -O 1-21 
Nuvarande avfallstaxa, gällande från l 6 juni 2008 
Tjänsteskrivelse, 2013-01-31 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknänmden beslutar att godkänna förslag till ny 
avfallstaxa och överlänmar taxan till kommunfullmäktige för antagande. 

2. Miljö- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa att 
den nya avfallstaxan träder i kraft den l maj 2013. 

Beslutsexpediering 
Avfallsavdelningen 
Kommunfullmäktige för antagande 
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AVFALLSTAXA 3 HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-02-01 

Vår beteckning 
MTN 2011185 nr 2013.334 

1 Allmänt 

1.1 Principer 
Avgifterna i avfallstaxan avser de avgifter som kommunen enligt 27 kap. §§ 4-6 Miljöbalken får ta ut för 
täckande av kostnader för avfallshanteringen. 

1.2 Ansvar 
Kommunen ansvarar för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av hushållsavfall i enlighet med 
Miljöbalkens 15 kapitel med tillhörande lagstiftning. Insamling och transport av hushållsavfall utförs av 
kommunens upphandlade entreprenörer. 

Fastighetsinnehavare är ytterst ansvarig gentemot kommunen för hantering av avfall inom fastigheten. 
Fastighetsinnehavarens ansvar gällande sortering, behållare, avfallsutrymmen, hämtningsvägar med mer 
återfinns i kommunens avfallsföreskrifter. 

1.3 Avgiftsskyldighet 
Fastighetsinnehavare är skyldig att betala avgift enligt denna avfallstaxa och ska teckna abonnemang. Med 
fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt fastighetstaxeringslagen ska anses 
som fastighetsägare. Tomträttsinnehavare och samfaJlighetsförening kan i förekommande fall jämställas med 
fastighetsinnehavare. 

Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter som är bebyggda. Betalningsskyldighet vid abonnemang 
föreligger även då avfall inte finns att hämta. 

1.4 Betalning och fakturering 
Avfallsavgift ska betalas till kommunen, med undantag för avgift för slam och fett, som betalas till av 
kommunen anlitad entreprenör. 

Avgifter ska betalas vid de tidpunkter som anges på fakturan. Sker inte betalning av uWirdad faktura inom 
föreskriven tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen, samt kostnader för inkasso. 

1.5 Ändring av abonnemang 
Ändringar av abonnemang gäller från den dag ändringen träder ikraft. Justering av avgiften sker vid nästa 
ordinarie faktureringstillfälle. 

Ändringar ska meddelas till kommunen, med undantag för ändringar som rör hämtning av slam och urin från 
enskilda avlopp samt fett från fettavskiljare, som ska meddelas till kommunens entreprenör. 

1.6 Avfallsavgifterna 
Avgifterna för hämtning av restavfall och matavfall, de vanliga hushållssoporna, är uppdelade i grundavgift 
och abonnemangsavgift. Utöver detta finns avgifter för hämtning av andra typer av hushållsavfall. 

Grundavgiften finansierar övergripande kostnader, till exempel. återvinnings centraler, hantering av farligt 
avfall, kundtjänst, fakturering, infonnation och planering. För verksamheter ingår inte kostnader för 
återvinningscentral och farligt avfall. 

I abonnemangsavgiften ingår kostnader för insamling, transport och behandling av avfall. 



AVFALLSTAXA 4 HÅBO 
KOMMU[\] 

Datum 
2012-02-01 

Vår beteckning 
MTN 2011/85 nr 2013.334 

1.7 Avgifter vid undantag från kommunens avfallsföreskrifter 

1.7.1 Uppehåll i hämtning och befrielse 
Fastighetsinnehavare som har medgivits uppehåll i hämtning av hushållsavfall betalar endast grundavgift för 
den period uppehållet avser. 

Vid befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen debiteras ingen avfaJJsavgift. 

1.7.2 Gemensam avfallsbehållare 
En- och tvåbostadshus med rätt att använda gemensam avfallsbehållare betalar en grundavgift per hushåll samt 
delar på abonnemangsavgift för aktuellt abonnemang. Vid matavfaJJshämtning delas båda behållarna. 

1.7.3 Eget omhändertagande av matavfall 
En- och lvåbostadshus eller fritidsboende som har anmält eget omhändertagande av matavfaJJ till kommunen 
kan ansöka om reducerad grundavgift med 300 kr/år inklusive moms för en- och tvåbostadshus och 150 kr/år 
inklusive moms [ör ti·itidsboende. Vid reduktion av grundavgiften hämtas inte matavfall. 

1.8 Indexreglering 

Miljö- och tekniknämnden kan besluta om förändring av avgifterna i avfallstaxan baserat på indexreglering, 
dock inte oftare än en gång årligen. Avgiftel11a avseende hämtning av slam och fett förändras baserat på index 
T92SAE2, avgiftel11a avseende hämtning av rest- och matavfall förändras baserat på index R77:4 eller det 
index som ersätter R77:4. För övriga avgifter förändras avgiftel11a baserat på KPI (konsumentprisindex). 

1.9 Om taxan saknar tillämpning 

Om ett behov aven tjänst som inte finns specificerad i denna taxa uppstår saknar taxan tillämpning i det 
enskilda fallet. Avgiften beräknas då med hjälp av självkostnadspris för hantering av det aktuella avfallet 
tillsammans med ett administrativt tillägg. Beslut om avgift tas av Miljö- och tekniknämnden. 

ft S/L 



HÅBO 
KOMMUN 

2 Avgifter 

2.1 Grundavgifter 

En~ och tvåbostadshus, kronor per hushåll och år 

Fritidsboende, kronor per hushåll och år 

Flerbostadshus, kronor per hushåll/lägenhet och år 

Verksamheter, kronor per år 

AVFALLSTAXA 
Datum 
2012~02~01 

Grundavgift 
exklusive moms 

1396 

813 

795 

694 

5 
Vår beteckning 

MTN 2011/85 nr 2013.334 

Grundavgift 
inklusive moms 

1 746 

1 016 

994 

867 

Grundavgiften kan reduceras efter anmälan om eget omhäudertagande av matavfall enLigt 1.7.3. 
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2.2 Abonnemangsavgifter restavfall och matavfall 

2.2.1 En~ och tvåbostadshus 

Behållare mr Antal hämtningar Abonnemangsavgift, Abonnemangsavgift, 
restavfall per år r kronor per år exklusive kronor per år inldusive 

mOms moms 

Kärl 140 liter 13 2 346 432 

Kärl 140 liter 26 692 865 

Kärl 140 liter 39 3 1037 1297 

Kärl 140 liter 52 3 l 383 1729 

Kärl 190 liter 13 2 469 587 

Kärl 190 liter 26 939 l 173 

Kärl 190 liter 39 3 1408 1760 

Kärl 190 liter 52 3 1877 2347 

Kärl 240 liter 13' 652 815 

Kärl 240 liter 26 1304 1630 

Kärl 240 liter 39 3 l 956 2445 

Kärl 240 liter 52 3 2608 3260 

Kärl 370 liter 13 2 1005 1257 

Kärl 370 liter 26 2011 2513 

Kärl 370 liter 39 3 3016 3770 

Kärl 370 liter 52 3 4021 5026 

r I abonnemangsavgiftel11a ingår även hämtning av matavfall i 140 liters kärl 31 gånger per år, varje vecka 
under vecka 26-36, varannan vecka övrig del av året_ 

2 För hämtning av restavfall 13 gånger per år i områden där matavfallssortering inte har införts krävs anmälan 
till kommunen om kompostering av ma(avfall. 

3 Hämtning av restavfall39 eller 52 gånger per år är endast möjligt i områden där matavfallssortering inte har 
införts. Abonnemang kan inte nytecknas. 
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2.2.2 Fritidsboende 

Hämtning sker från mitten av april till mitten av oktober. 

Behållare för Antal hämtningar Abonllemallgsavgift, Abonnemallgsavgift, 
restavfall restavfall per år l kronor per år exklusive kronor per år inklusive 

moms moms 

Kärl 140 liter 6 2 160 200 

Kärl 140 liter 13 346 432 

Kärl 140 liter 26 J 692 865 

Kärl 190 liter 6 2 217 271 

Kärl 190 liter 13 469 587 

Kärl 190 liter 26 3 939 l 173 

Kärl 240 liter 6 2 301 376 

Kärl 240 liter 13 652 815 

Kärl 240 liter 26 3 1304 1630 

l I abonnemangsavgiftema ingår även hämtning av matavfall i 140 liters kärl 18 gånger per år, varje vecka 
under vecka 26-36, varannan vecka övrig del av året. 

2 för hämtning av restavfall 6 gånger per år i områden där matavfallssortering inte har inlörts krävs anmälan 
till kommunen om kompostering av matavfalL 

3 Hämtning av restavfall 26 gånger per år är endast möj ligt i områden där matavfallssortering inte har infurts. 
Abonnemang kan inte nylecknas. 
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MTN 2011/85 nr 2013.334 

2.2.3 Flerbostadshus 

Behållare för Antal hämtningar 
restavfall restavfall per år l 

Kärl 190 liter 26 

Kärl 190 liter 52 

Kärl 190 liter 104 

Kärl 240 liter 26 

Kärl 240 liter 52 

Kärl 240 liter 104 

Kärl 370 liter 26 

Kärl 370 liter 52 

Kärl 370 liter 104 

Kärl 660 liter 26 

Kärl 660 liter 52 

Kärl 660 liter 104 

AboIlncmangsavgift, 
kronor per år exklusive 
moms 

939 

1877 

3867 

l 186 

2371 

4885 

1828 

3656 

7531 

3260 

6521 

13 433 

Abonncmangsavgift, 
kronor per år inklusive 
moms 

l 173 

2347 

4834 

1482 

2964 

6 106 

2285 

4570 

9413 

4076 

8 151 

16791 

l I abonnemangsavgiftema ingår även hämtning av matavfall i 140 liters kärl med samma hämtningsfrekvens 
som för restavfalL Vid hämtning av restavfall26 gånger per år hämtas dock matavfall varje vecka. Antalet 
matavfallskärl justeras efter behov utan extra kostnad. 



AVFALLSTAXA 9 HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-02-01 

Vår beteckning 
MTN 2011/85 nr 2013.334 

Krantömmallde behållare 
Behandlingsavgift och eventuell avgift för matavfallskärl tillkommer för alla abonnemang. 

Behållm·storlek Antal hämtningar 
fOr rcstavfall restavfall per år 1 

3 m3 

3 111 3 

3 111 3 

3 m3 

5 m3 

5 m3 

5 m3 

5 111
3 

Behandlingsavgift för avfall i 
krantömmande behållare 

Tillägg för matavfallskär l, 140 liter, 
om 111atavfall inte sorteras i 
krantömmande behållare. 

\3' 

26 

52 

104 

\3' 

26 

52 

104 

Abonnemallgsavgift, 
kronor per år exldusive 
mOlns 

3900 

7800 

15600 

31200 

4225 

8450 

16900 

33800 

Avgift, kronor per ton 
exklusive moms 

786 

Abonnemangsavgift, 
kronor per kärl och år 
exklusive moms 

1200 

Abonnemangsavgift, 
kronor per ål' inklusive 
moms 

4875 

9750 

19500 

39000 

5281 

10563 

21125 

42250 

Avgift, kronor per ton 
inklusive moms 

982 

Abonnemangsavgift, 
kronor per kärl och år 
inklusive moms 

1500 

l r abonnemangsavgiftema ingår även hämtning av matavfall i krantömmande behållare med samma 
hämtningsfrekvens som för restavfall. Vid hämtning 13 gånger per år hämtas dock matavfa1l26 gånger per år 
från krantömmande behållare. Om det saknas krantömmande behållare för matavfall sker hämtning av 
matavfall i 140 liters kärl varje vecka mot extra avgift, antalet matavfallskärljusteras efter behov. 

2 Abonnemanget endast möjligt i områden där matavfallssortering har införts. 

S'/L 



HÅBO 
KOMMUN 

2.2.4 Verksamheter 

Behållare liir Antal hämtningar 
restavfall restavfall per år l 

Kärl 140 liter ]3 

Kärl 140 liter 26 

Kärl 140 liter 52 

Kärl 140 liter 104 

Kärl 190 liter ]3' 

Kärl 190 liter 26 

Kärl 190 liter 52 

Kärl 190 liter 104 

Kärl 240 liter ]32 

Kär1240 liter 26 

Kärl 240 liter 52 

Kärl 240 liter 104 

Kärl 370 liter ]32 

Kärl 370 liter 26 

Kärl 370 liter 52 

Kärl 370 liter 104 

Kärl 370 liter 156 

Kärl 660 liter ]3' 

Kärl 660 liter 26 

Kärl 660 liter 52 

Kärl 660 liter 104 

Kärl 660 liter 156 

AVFALLSTAXA 10 
Datum 
2012-02-01 

Abonnemangsavgift, 
kronor per år exklusive 
moms 

346 

692 

l 383 

2849 

469 

939 

1877 

3867 

593 

l 186 

2371 

4885 

914 

l 828 

3656 

7531 

11296 

l 630 

3260 

6521 

]3 433 

20149 

Vår beteckning 
MTN 2011/85 nr 2013.334 

A bOllnelnangsavgift, 
kronor per år inklusive 
moms 

432 

865 

1729 

3562 

587 

l 173 

2347 

4834 

741 

1482 

2964 

6106 

l 142 

2285 

4570 

9413 

14 120 

2038 

4076 

8 151 

16791 

25187 

l I abonnemangsavgifterna ingår även hämtning av matavfall i 140 liters kärL Vid abonnemang med hämtning 
av restavfall 13 eller 26 gånger per år sker hämtning av matavfall 31 gånger per år, varje vecka nnder vecka 
26-36, varannan vecka övrig del av året. Antalet matavfallskärljusteras efter behov utan extra kostnad. 

2 Abonnemanget endast möjligt i områden där matavfallssortering har införts. 

För verksamheter med säsongsbunden verksamhet kan abonnemang tecknas för del av året, då verksamheten 
bedrivs, enligt överenskommelse med kommunen. 



AVFALLSTAXA 11 HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-02-01 

Vår beteckning 
MTN 2011/85 nr 2013.334 

2.2.5 Container 

Behållare for 
restavfall 

Antal hämtningar 
reslavfall per år l 

Abonnemangsavgift, 
kronor per år exklusive 

Abonnemangsavgift, 
kronor per år inklusive 

moms mOlns 

Container 6 m3 26 29640 37050 

Container 6 m3 52 59280 74100 

Container 8 m3 26 39 520 49400 

Container 8 m 3 52 79040 98800 

l I abonnemangsavgiftema ingår även hämtning av matavfall i 140 liters kärl, hämtning varje vecka. Antalet 
matavfallskärl justeras efter behov utan extra kostnad. 

2.2.6 Extrahämtningar 
Beställs hos kommunen. 

Hämtning-betald-säck (HB-
säck), restavfall 

Extra säck restavfall i 
samband med ordinarie tur 

Extra hämtning av kärl, 
restavfall och matavfall, 
utom ordinarie tllf 

Extrahämtning 
krantömmande behållare 

Extrahämtning container 

2.2.7 Gångavstånd 

3,1-10,0 m 

10,1-20,0 m 

20,1-30,0 m 

över 3 O meter, per 10 meter 

Avgift, kronor per tillfälle 
exklusive moms 

38 

35 

374 

600 

2000 

Avgift, kronor per 
hämtning exklusive 
moms 

Avgift, kronor per tillfälle 
inklusive moms 

8 

12 

20 

8 

48 

44 

468 

750 

2500 

Avgift, kronor per 
hämtning inklnvsive 
moms 

10 

15 

25 

10 



AVFALLSTAXA 12 HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012~02~01 

Vår beteckning 
MTN 2011/85 nr 2013.334 

2.2.8 Sorteringsavgift i områden där matavfallssortering har införts 
Då matavfallskärl innehåller felsorterat avfall debiteras en avgift om 50 kronor inklusive moms per behållare 
och hämtningstiUfalle. 

Då matavfallskärl salmas i flerbostadshus debiteras en avgift om 50 kronor inklusive moms per 
lägenhet/hushåll/verksamhet och månad. Avgiften debiteras inte vid beviljat undantag från krav på utsortering 
av matavfall enligt kommunens avfallsfcireskrifter. 

2.3 Grovavfall 

2.3.1 Hämtning i flerbostadshus 

Hyra av behållare tillkommer vid schemalagd hämtning i container. 

Abonnemang med schemalagd hämtning 

Behållarstorlek Antal hämtningar Abonnemangsavgift, Abonnemangsavgift, 
kronor per år inklusive 
moms 

per år kronor per år exklusive 
moms 

Kärl 370 liter 

Kärl 370 liter 

Kärl 660 liter 

Kärl 660 liter 

Coutainer 6 m3 

Container 6 m3 

Container 8 m3 

Container 8 m3 

Extrahämtningar 

Behållarstorlek 

Kärl 370 liter 

Kärl 660 liter 

Container 6 m3 

Container 8 m3 

Hyra av behållare 

26 

52 

26 

52 

26 

52 

26 

52 

2555 

4895 

4500 

8660 

26000 

52000 

33800 

67600 

3 194 

6 119 

5625 

lO 825 

32500 

65000 

42250 

84500 

Avgift, kronor per tilllålle Avgift, kronor per tilllålle 
exklusive moms inldusive InQros 

100 125 

180 225 

1300 1625 

1600 2000 

Vid beställd hämtning debiteras hyra om minst l månad. 

Behållarstorlek 

Container 6 m3 

Container 8 m3 

Avgift, kronor per månad 
exklusive moms 

230 

255 

Avgift, kronor per månad 
inklusive moms 

288 

319 



AVFALLSTAXA 13 HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-02-01 

Vår beteckning 
MTN 2011/85 nr 2013.334 

2.3.2 Beställd hämtning, lösmängd 

Beställd hämtning, lösmängd 

2.4 Elavfall 

Avgift, kronor per m' 
exklusive moms 

260 

Avgift, krjonor per m' 
inklusive moms 

325 

2.4.1 Hämtning i flerbostadshus 
Från flerbostadshus hämtas elavfall utan extra avgift en gång per månad från hämtningsplats som ordnas av 
fastighetsinnehavaren enligt kommunens anvisningar. Hämtning kan också beställas mot avgift enligt nedan. 

Beställd hämtning eller 
extrahämtning avelavfall, exkl. 
vitvaror 

Beställd hämtning av vitvaror (kyl-
och frysmöbler, spisar, 
tvättmaskiner etc.) 

Avgift, kronor per m' 
exklusive moms 

l 300 

Avgift, kronor per m' 
inklusive moms 

1625 

Avgift, kronor per styck Avgift, kronor per styck 
exklusive moms inklusive moms 

190 238 

2.4.2 Hämtning från en- och tvåbostadshus samt fritidsboende 
Elavfall hämtas utan extra avgift från en- och tvåbostadshns samt fritidsboende 2 gånger per år. Hämtning kan 
också beställas övrig del av året mot avgift enligt nedan. 

Beställd hämtning avelavfall, exkl. 
vitvaror 

Beställd hämtning av vitvaror (kyl-
och frysmöbler, spisar, 
tvättmaskiner etc.) 

2.5 Trädgårdsavfall 

Avgift, kronor per ffi3 

exklusive moms 
250 

Avgift, kronor per m' 
inldusive moms 

313 

Avgift, kronor per styck Avgift, kronor per styck 
exklusive moms inklusive moms 

190 238 

En- och tvåbostadshus samt fritidsboende kan beställa hämtning av trädgårdsavfall. Trädgårdsavfallet ska vara 
buntat eller i papperssäck. 

Beställd hämtning av 
trädgårdsavfall, buntat eller i 
papperssäck 

Avgift, kronor per ffi3 

exklusive moms 

200 

Avgift, kronor per m' 
inklusive moms 

250 



AVFALLSTAXA 14 HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-02-01 

Vår beteckning 
MTN 2011/85 nr 2013.334 

2.6 Latrin 
Hämtning av latrinbehållare sker efter beställning hos kommunen, senast en vecka före hämtningsveckan. 
Ordinarie hämtning sker en gång per månad under perioden mitten av april till mitten av oktoher. 

Avgift, kronor per kärl 
exklusive moms 

Avgift, kronor per kärl 
inklusive moms 

Ordinarie hämtning, inklusive nytt 
kärl 

230 288 

Extra hämtning, inklusive nytt kärl 475 

230 

200 

594 

288 

250 

Nytt latrinkärl 

Tillägg för hämtning i 
toalettutrymme l 

l Endast efter särskild prövning. 

2.7 Slam och urin från enskilda avlopp 
Tömningar beställs hos kommunens entreprenör. Behandlingsavgift tillkommer för alla tömningar. 

Schenlalllgd tömning 
Behållarstorlek 

< 1,5 m3 

1,6 - 3,0 m 3 

3,1 - 6,0 m 3 

> 6,1 m 3 

Extratömning vardag 

Avgift, kronor per tömning 
exldusive moms 

550 

600 

900 

1000 

Utförs inom 5 arbetsdagar efter beställning. 

Behållarstorlek 

< 1,5 m 3 

1,6 - 3,0 m 3 

3,1- 6,0 m 3 

> 6,1 ln
3 

Avgift, kronor per tömning 
exklusive moms 

1002 

1052 

l 352 

1452 

Avgift, kronor per tömning 
inklusive moms 

688 

750 

l 125 

1250 

Avgift, kronor per tömning 
inklusive moms 

l 253 

l 315 

1690 

l 815 



HÅBO AVFALLSTAXA 15 
Datum 

KOMMUN 2012-02-01 
Vår beteckning 

MTN 2011/85 nr 2013.334 

Jourtömning vardag 
Utförs inom 24 timmar efter beställning. 

Behållarstorlek 

< 1,5 m 3 

1,6 - 3,0 m3 

3,1-6,Om3 

Jourtömning helg 

Avgift, kronor pe, tömning 
exklusive moms 

1452 

1502 

l 802 

1 902 

Utförs inom 24 timmar efter beställning. 

BehålIarstorlek 

< 1,5 m 3 

1,6 - 3,0 m3 

3,1 - 6,0 m3 

> 6,1 m3 

Avgift, kronor per tömning 
exldusive moms 

2650 

2700 

3000 

3 100 

Övriga avgifter, tilläggsavgifter 

Behandlingsavgift, per m3 

Rednktion av tömningsprise! 
vid tömning av mer än l 
brunn/tank vid samma 
tömningstilJnille, kr per 
tömningstilJnille 

Bomkörning, kr per tilJnille 

Tillägg för slangdragning > 
20 meter, per 20 meter 

Slamsuguingsfordon, per 
timme 

Hjälparbetare, per timme 

Avgift, kronor exklusive 
moms 

97 

100 

600 

120 

900 

385 

Avgift, kronor per tömning 
inklusive moms 

l 815 

l 878 

2253 

2378 

Avgift, kronor per tömning 
inklusive moms 

3313 

3375 

3750 

3875 

Avgift, kronor inklusive 
moms 

121 

125 

750 

150 

l 125 

481 



AVFALLSTAXA 16 HÅBO 
I<OMMUN 

Datum 
2012-02-01 

Vår beteckning 
MTN 2011/85 nr 2013.334 

2.8 Fett från feitavskiljare 

Tömningar beställs hos kommunens entreprenör. 

Schemalagd tömning 

Behållarstorlek 

:S 2,01113 

> 2,0 In
3 

ExtratöJ1'zning vardag 

Avgift, kronor per tömning 
exklusive moms 

1 100 

1800 

Utförs inom 5 arbetsdagar efter beställning. 

Behållarstorlek 

<;2,0 m3 

> 2,0 m3 

Avgift, kronor per tömning 
exklusive moms 

1400 

2100 

Övriga avgifter, tilläggsavgifter 

Bomköming, kr per tillfalle 

Tillägg för slangdragning > 
20 meter, per 20 meter 

Slamsugningsfordon, per 
timme 

Hj älparbetare, per timme 

Avgift, kronor exklusive 
moms 

600 

120 

900 

385 

Avgift, kronor per tömning 
inklusive moms 

l 375 

2250 

Avgift, kronor per tömning 
inklusive moms 

1750 

2625 

Avgift, kronor inklnsive 
moms 

750 

150 

l 125 

481 

2.9 Passerkort återvinningscentralen Västerskog 

Förlorat eller extra passerkort 
till Ave Västerskog 

Avgift, kronor exklusive 
moms 

120 

Avgift, kronor inklusive 
moms 

150 



  1(1)
 Datum Vår beteckning 

  2013-03-12 KS2013/39 nr 2013.687

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 

 

0171-525 02 
hans.nordstedt@habo.se 

 
Förslag till avfallsföreskrifter 
Sammanfattning 
Fullmäktige föreslås i särskilt beslut ta ställning till miljö- och 
tekniknämndens förslag till avfallstaxa.  

Nämnden kommer i samband med sammanträdet 2013-03-18 ta ställning till 
ett förslag till avfallsföreskrifter.  

Bilagda handlingar redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott samt till 
styrelsen under förutsättning att miljö- och tekniknämnden tillstyrker 
förslaget gällande avfallsföreskrifter, 2013-03-08. Nämndens 
ställningstagande föreläggs arbetsutskottet 2013-03-19. 

Beslutsunderlag 
– Förslag till avfallsföreskifter 2012-12-19, MTM hidnr 2012.2987. 
 
Kommunkansliets preliminära förslag till beslut: 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar att anta miljö- och tekniknämndens förslag till 
avfallsföreskrifter 2012-12-19, MTM hidnr 2012.2987. 

2. Fullmäktige beslutar att föreskrifterna gäller från och med 2013-05-01 
och tills vidare. 

__________ 



FÖRSLAG 6 1 (1 ) HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2013-03-01 
Vår beteckning 

MTN2012/113 nr 2013.607 

Miljö- och teknikförvaltningen 
Avfallsavdeln ingen 
Maria Ahrströrn, 
Miljö- och avfalls handläggare 
0171-52548 
rnaria.ahrstrorn@habo.se 

l C' / 
I, O.'!/} 
/'J 

, - -, - - " ~ 11 I I ~) 

HASO K.Oi,,\r-\ul" G 
KO~\\IUNSTYRE,SE'lS FORYIHNIN 

IN'm,\ 

2013 -03- 1 1 
KSor; 

'2)13 ,n'? 
--,-~~--Antagande av avfallsföreskrifter 

Sammanfattning 
Kommunens nuvarande avfallsföreskrifter har reviderats med anledning av 
nytt avtal gällande kommnnens avfallshämtning, införande av obligatorisk 
utsortering av matavfall och andra förändringar inom avfallsOlmådet. 

Kommunens avfallsföreskrifter är en del av kommunens 
renhållningsordning, Förslag till nya avfallsföreskrifter har varit ute på 
samråd och utställning, Den 4 mars 2013 upphörde utställningstiden, inga 
synpunkter har inkommit 

Miljö- och teknikförvaltningen föreslår att miljö- och tekniknämnden 
godkänner de reviderade avfallsföreskrifterna och överlämnar dessa till 
kOlmnunfullmäktige för antagande och att gälla från och med den l: a maj 
2013. 

Beslutsunderlag 
Förslag till avfallsföreskrifter daterade 2012-12-19 
Gällande avfallsföreskrifter 
MTN § 133, reviderade avfallsföreskrifter, samråd 

Förslag till beslut 

l. Milj ö- och tekniknämnden beslutar att godkänna de föreslagna 
avfallsföreskrifterna med tillhörande bilagor. 

2. Milj ö- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 
föreslagna avfallsföreskrifter med bilagor. Dessa ska gälla från I:a 
maj 2013. 

3. Paragrafen justeras omedelbart 

Beslutsexpediering 
Avfallsavdelningen 
Kon:ununfullmäktige (för beslut) 

REgN 

20\'5.bb3 



HAsa 
Korl/1MUN 

Miljö- och tekniknal1lnden 

MTN § 133 

SAIVfIVlAf\lTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2012-12-10 

MTN 2012/113 

Avfallsföreskrifter för Håbo kommun, revidering 

Sammanfattning 
KOlrunwlcns nuvarande avfallsföreskrifter trädde i kraft den 26 februari 
2007. 

Nytt avtal gällande kOlrununens avfallshämtning, införande av obligatorisk 
utsortering av matavfall och andra förändringar inom avfallsområdet medför 
behov av revideringar. Avfallsavdelningcn har tagit fram ett förslag till nya 
avfallsförcskrifter som föreslås sändas ut för samråd. Komrrull1ens 
avfallsföreskrifter är el1 del av kommunens renhållningsordning, som'även 
består aven avfallsplan. Avfallsföreskrifter och avfallsplan behöver inte 
fastställas vid samma tillf<iIle. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2012-11-20. 
Förslag till avfallsföreskrifter daterade 2012-11-15. 
Nu gällande föreskrifter om avfallshantering för Håbo kommun, 
Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 § 9. 

Ärendet 
Enligt miljöbalken ska varje konnnun ha en renhållningsordning som ska 
innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen 
och en avfallsplan. 

När ett förslag till renhållningsordning upprätias ska kmnmwlen i skälig 
omfattning samråda med fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha 
ett väsentligt intresse i saken. Innan förslaget till renhållningsordning antas 
ska det ställas ut till granskning under minst fyra veckor. Renhållnings-
ordningen ska fastställas av kOlIUllunfullmäktige iunan den kan träda i kraft. 
Avfallsf6reskrifter och avfallsplan behöver inte fastställas vid samma 
tillfalle. 

Korrunnnens nuvarande avfallsföreskrifter är från 26 febluari 2007. De är av 
flera skäl i behov aven revidering. Delvis på grund av ny lagstiftning och 
andra förändringar inom avfallsområdet, till exempel skärpta 
arbetsmiljökrav men även med anledning av de upphandlingar gällande 
insamling av avfall, som genomfördes i början av 2012. Ny entreprenad 
gällande avfalJshän1tning i Håbo kommun, kärl- och säckavfall med mer, 
entreprenad l samt entreprenad avfallshämtning, slam och fettavfall 
entreprenad 2 trädde, i kraft 15 oktober 2012. I förutsättningarna för dessa 
entreprenader har en rad förändringar av avfallsinsamlingen lagts fast och 
dessa förändringar innebär att avfallsföreskriftema måste ändras innan de 
fullt ut kan gälla. Avfallsavdelningen har därför tagit fram förslag till nya 
avfallsföreskrifter för Håbo kommun. 

EXPEQtERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYF!.KNING 

I 
Nr 2D12.3159 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 133 

Forts ... 

Följande förändringar lyfts fram: 

Sortering av avfall 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2012-12-10 

MTN 2012/113 

I föreskrifterna föreslås obligatorisk utsoliering av matavfall. Detta var även 
en förutsättning i genomförd upphandling för avfallshämtning av kärl och 
säckavfall. Utsorteringen av matavfall föreslås införas områdesvis och efter 
särskilt beslut av Miljö- och tekniknämnden. Utsolieringen kan ske antingen 
via anslutning till kommunens insamlingssystem av matavfall, i egen 
kompost eller via avfallskvarn. 

Hur sorteringen ska gå till för samtliga avfallstyper tydliggörs i 
avfallsIöreskriften och dess bilagor. 

Avfallsutlymmen, emballering mm 

Tydligare beskrivningar om vem som har ansvar för vad. Regler gällande 
arbetsmiljö har lyfts in i föreskrifterna. 

Kommunen tillhandahåller påsar och påshållare för insamling av matavfall. 

Hämtningsområden 

Kommunen är i dagsläget indelat i två hämtningsområden, område A 
innefattar tätoli och område B innefattar landsbygcl Dessa föreslås ändras 
till ett hämtningsområde. 

Hämtningsintervall 

Insamling av restavfall och matavfall från en- och tvåbostadshus sker med 
så kallade tvåfackssopbilar. Det innebär att restavfaJlet och matavfallet SOm 
grundprincip hämtas vid ett och samma tillfulle, men separeras i de två olika 
facken. Mellan vecka 26 och vecka 36 hämtas matavfallet varje vecka. 

Insamling av restavfall och matavfall i flerbostadshus och för verksamheter 
sker efter behov, men minst varannan vecka. 

För fritidshus gäller samma förutsättningar som för en- och tvåbostadshus 
men endast nnder perioden mitten av april till mitten av oktober. 

Inom tätorterna är det i dagsläget möjligt till hämtning av restavfall en gång 
per vecka. Denna möjlighet tas i det nya förslaget bort i och med beslut om 
separat insamling av matavfalL Bakgrnnden till detta är ekonomiska och 
milj ömässiga skäl. 
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Undantag 

Fastighetsinnehavare som av byggnadstekniska skäl eller andra skäl inte kan 
införa sOliering av matavfall i separata behållare, kaIl ansöka om undantag 
för krav på utsortering av matavfall. Undantagen gäller för en period om 
längst två år. 

Undantag gällande kompostering av matavfall, installation av avfallskvarn 
samt uppehåll i hämtning, föreslås hanteras av Miljö- och tekniknämnden, 
istället fcir som tidigare av Tillstålldsnämnden. Dessa ärenden är av mycket 
administrativ karaktär och lämpar sig därför bättre att hanteras av Miljö- och 
tekniknämnden. 

Bilagor 

Bilaga l: Definitioner och ordförklaringar av de begrepp och uttryck som 
anväods i avfallsfOreskriftema. 

Bilaga 2: Anvisningar om sortering och överläronande av avfall. Bilagan 
innehåller en specificering av hur, när, var och av vem olika typer av avfall 
hämtas eller läomas. Det gäller till exempel insamling av grovavfall, elavfall 
och trädgårdsavfall. 

Bilaga 3 Behållartyper. Bilagan specificerar vilken typ av behållartyper som 
kan användas och av vem för konm1unens insamling av hushållsavfalL I 
denna bilaga specificeras även ägarförhållandena för olika behållartyper. 

Viss ändrad lagstiftning, bl.a. en ny avfallsförordning, påverkar 
föreskriftema. Dessutom har en allmän översyn medfört ändringar, till viss 
del beroende på den utveckling som hela tiden sker inom avfallsområdet. 

Revideringen innebär att föreskrifterna delvis är helt omskrivna. Det går 
därfor inte att redovisa vilka paragrafer som har ändrats. Den som vill veta 
exakt vilka ändringar som foreslås måste titta i de nuvarande föreskrifterna 
ochjämföra dem med det nya förslaget. 

Upplands-Bro kommun; Miljöavdelningen, Kundtjäost för VA & avfall 
samt konsnlt inom avfallsområdet och miljöjurist har deltagit i 
projektarbetet med att ta fran1 förslaget till nya föreskrifter. 

Förvaltningen föreslår att förslaget till föreskrifter sänds nt for samråd till 
berörda och att detta annonseras i lokalpressen samt på kommunens 
webbplats. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Inledande bestämmelser 

l § För kommunens avfallshantering gäller 

FORSLAG 
Datum 
2012-12-19 

• miljö balken (1998:808) och avfallsförordningen (2011 :927) 

~ 

Var beteckning 
MTN2012/113 nr 2012.2987 

• föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfardade med stöd av miljöbalken 

• andra författningar som berör avfallshantering 

Utöver de författningar som anges i första stycket gäller dessa föreskrifter om avfallshantering. 

Definitioner 

2 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i 15 kap. 
miljöbalken och avfallsförordningen. I övrigt används följande begrepp med de betydelser som här 
anges: 

• Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt l kap 5 § 
fastighetstaxeringslagen (1979: 1152) ska anses som fastighetsägare. Tomträttshavare och 
samfallighetsförening kan i förekommande fall jämställas med fastighetsinnehavare. 

• Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att vara fastighetsinnehavare, har rätt att bruka 
eller nyttja fastighet eller del därav. 

• Med behållare avses kärl, säck, container, krantömmande behållare, sopsugsbehållare samt 
specialbehållare för olika typer av fast och flytande avfalL 

För övriga definitioner och ordförklaringar, se bilaga l. 

Ansvar för avfallshanteringen 

Kommunens ansvar 
3 § Miljö- och tekniknärnnden (nedan kallad MTN) ansvarar för de uppgifter som enligt miljöbalken 
eller andra författningar ingår i kommunens ansvar i fråga om avfallshantering. I vissa fall är dessa 
frågor delegerade till Milj ö- och teknikförvaltningen (nedan kallad MTF), som har 
verksarnhetsansvaret för avfallshanteringen i kommunen. Avfallshanteringen i kommunen utförs av 
kommunen eller den eller de entreprenörer som kommunen tecknat avtal med. 

4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade 
med stöd av miljöbalken, inklusive dessa föreskrifter, utförs av Tillståndsnärnnden. 

För prövning och tillsyn har tillsynsmyndigheten rätt att ta ut avgift från den sökande. 

5 § Kommunfullmäktige meddelar, med stöd av 27 kap. 4-6 §§ miljöbalken, föreskrifter om vilken 
avgift som ska betalas för den avfallshantering som utförs genom kommunens försorg. 

Fastighetsinnehavares ansvar 
6 § Fastighetsinnehavare är ansvarig för hur uppkommet avfall hanteras inom fastigheten, om inte 
annat särskilt anges i dessa föreskrifter. 

7 § Fastighetsinnehavare är skyldiga att betala avgift enligt gällande avfallstaxa fastställd av 
kommunfullmäktige. 



FÖRSLAG 5 
Dafunfl 
2012-12-19 

Vår beteckning 
MTN2012/113 nr 20122987 

8 § Fastighetsim1ehavare är skyldig a11 i erforderlig omfat1l1ing informera den eller de som bor eller är 
verksam i fastigheten om dessa föreskrifter. Fastighetsinnehavaren är ansvarig för al1 reglerna 
efterlevs. 

9 § Fastighetsinnehavare är skyldig att snarast 3IU11äla ändring av ägarförhåUanden eller amlan 
förändring SOU1 berör avfallshanteringen i fastigheten till kommunen eller till konU11Unens 
entreprenör. 

10 § Fastighetsinoehavare är skyldig al1 rätta sig efter kommnnens anvisningar om hantering av 
hushållsavfall som uppkommer inom fastighet, så att kommunen kan fullgöra sin 
bortforslingsskyldighet 

Producenternas ansvar 
11 § Producenter ansvarar för avfall som omfattas av producentansvar i enlighet med respektive 
förordning om producentansvar. 

12 § Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller en vara som 
är inoesluten i en sådan förpackning ska på anmodan av kommunen lämna de uppgifter i fråga om 
förpackningsavfallets art, s3Iillnansättning, mängd och hantering som hehövs som underlag för 
kommunens renhållningsordning. 

Hushållsavfall 

Sortering av avfall 
13 § Hushållsavfall ska sorteras och lämnas enligt bilaga 2. 

14 § Fastighetsinoehavare ska på de sätt som beskrivs i bilaga 2 skapa möjlighet för de boende samt 
andra hrukare av fastigheten att på något av de beskrivna sätten sortera ut de fraktioner som beskrivs i 
samma bilaga. Avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa eUer miljön 
inte uppkommer. 

§ 15 Krav på utsortering av matavfall kommer att införas områdesvis i kommunen efter beslut i 
MTN. J områden som omfattas av krav på utsortering ska hushållsavfall sorteras i en 
matavfallsfraktion och en restavfallsfraktion. Det ilmebär att fastighetsinnehavare ska skapa möjlighet 
för sortering av matavfall och restavfall i två separata behållare. Eget omhändertagande av matavfall 
kan ske efter amnälan tiU kommunen enligt 66 §. 

16 § Vid felso11ering av matavfall hanteras matavfallet som restavfalL Fastighetsilmehavaren 
informeras och ansvarar för att vidta åtgärder så att sorteringen förbättras. Om matavfall inte sorteras 
ut eller då utsorterat matavfaU vid upprepade tillfallen inte kan behandlas biologiskt på grund av 
felsortering utgår extra avgift enligt gällande taxa. 

17 § Kommunen och entreprenören har rätt att göra stickprovskontroll av hushållsavfallet för att 
kontrollera att anvisningar om sortering och övriga bestäromelser följs, i syfte att säkerställa att 
renheten på avfallet upprätthålls. Med stickprovskontroll avses även plockanalyser som utförs på 
slumpmässigt utvalt hushållsavfall i syfte att undersöka avfallets sammansättning i stort. 

Skyldighet att lämna hushållsavfall 
18 § Hushållsavfall ska lämnas till de insarnlingssystem som kommunen tillhandahåller, om inte 
aJmat särskilt anges i dessa föreskrifter. 
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Anskaffande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning 
19 § En förteckning över behållare, utrustning och anläggningar som används i kommunen samt vem 
som äger och tillhandahåller dem anges i bilaga 3. På behållare som är märkta för identifiering eller . 
med abonnemangsmärkning rar märkningarna inte tas bort eller göras oläsliga. 

20 § Fastighetsinnehavare har ansvar för tillsyn av samtliga behållare som används för avfall som 
uppstår på fastigheten. Kommunen äger och tillhandahåller kärl och plastbox, men 
fastighetsinnehavare ansvarar för rengöring av dem. För underhåll och rengöring av övriga behållare 
ansvarar den som äger behållaren. 

21 § Fastighetsinnehavaren är ansvarig för anskaffande, utformning, anordnande, installation och 
underhåll av övriga inom fastigheten installerade anordningar för avfallshanteringen, till exempel 
sopskåp, krantömmande behållare, komprimatorer samt avfallsutrymme. Behållare ska medge 
hantering med den utrustning som används i kommunens insamlingssystem. 

Avfallsutrymmen, hämtningsplats, gång- och transportvägar 
22 § Hushållsavfall hämtas normalt vid den fastighet där avfallet uppkommer. För att kum1a fullgöra 
sin bortforslingsskyldighet kan MTF anvisa hämtningsplats för enskilda eller grupp av 
f,3.stighetsir.,-ne.hc!-"<Jare. utCh'1for fastigheten, under f;S.nltsättni:ug att godtagbara härntningsforhålIandeil 
inte har uppnåtts inom fastigheten. 

23 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare har ansvar för utfomming, anordnande och 
underhåll av hämtningsplats inom den fastighet där avfallet uppkommer samt, i skälig omfattning, för 
annan hämtningsplats som MTF anvisat enligt 22 §. 

24 § Hämtningsplats ska utformas, anordnas, underhållas, skötas och rengöras så att krav på god 
arbetsmiljö och tillgänglighet uppfylls samt så att risk för driftsavbrott, olycksfall, skadedjur och 
annan olägenhet minimeras. 

25 § Matavfall frånlivsmedelshantering i storkök, restaurang och livsmedelsbutik som förvaras i kärl, 
ska förvaras i kylt utrymme. 

26 § Entreprenören ska ha tillträde till avfallsutrymme och hämtningsplats. Nycklar, portkoder och 
dylikt ska lämnas till entreprenören. Ändringar ska utao anmaning meddelas MTF eller kommunens 
entreprenör. 

27 § Behållare för uppsamling av avfall ska vara placerad så att hämtning underlättas och så att 
olägenhet inte uppstår. Behållare ska placeras så att den kao tömmas och hanteras med den utrustning 
som används i kommunens insamlingssystem. 

28 § Kärl ska vara uppställt så nära hämtningsfordonets angöringsplats som möjligt, eller på annan 
plats som MTF godkänner. Kärl ska placeras så att väg- eller gatuunderhåll inte hindras eller risk för 
trafiken inte uppstår. Säck ska vara placerad så att den kao hämtas med kärra. 

Om hämtning sker med sidolastande bil ska kärl placeras högst 1,5 meter från fordonets 
angöringsplats med hjulen mot fastigheten och lockets öppning mot gatan. Kärlet ska stå placerat så 
att det är l meter fritt runt om hela kärlet. 
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Om hämtning sker med baklastande bil ska kärlet placeras högst 3 meter från fordonets 
angöringsplats med hjulen mot gatan. För avstånd över 3,0 meter utgår särskilt gångvägstillägg enligt 
taxa. Gångväg får inte överstiga 30 meter. Om det firms särskilda skäl kan MTN, efter ansökan, 
besluta att gångväg får vara längre än 30 meter. 

Backning måste alltid kunna ske på ett betryggande sätt och endast i undantagsfall samt i samband 
med vändning. 

29 § Behållare som töms med kranbil ska placeras maximalt cirka 5 meter från kranbilens 
angöringsplats om inte annat medges. För tönming med kranbil behövs en fri höjd upp till 10 meteI. 

3 O § Fastighetsim1ehavare ansvarar för att transportväg som dem1e råder över är framkomlig året runt 
Om transportväg inte är framkomlig uteblir hämtningen. Då hinder har undanröjts kan extra hämtning 
beställas på fastighetsinnehavarens bekostnad. 

31 § Enskild väg och tomtmark som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall ska vara dimensionerad 
och hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon som normalt används i kommunen. 
Om farbar transportväg inte kan ordnas kan kommnnen anvisa am1an hämtningsplats, enligt 22-23 §§. 

32 § Gångväg för hämtningspersonal och transportväg för hushållsavfall ska vara så kort som möjligt, 
jänm, hårdgjord, ntan trappsteg och utformad så att krav på god arbetsmiljö uppfylls. Gång- och 
transportväg ska hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri. 

Emballering av avfall, fyllnadsgrad och vikt 
33 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall som behållaren och utrymmet 
är avsett fÖL Avfall ska vara väl emballerat så att avfallet inte kan spridas och så att skada, 
arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte nppkommer. 

34 § Behållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillsintas. Behållarens vikt och dragmotstånd ska 
uppfylla krav på god arbetsmiljö. För maxvikter och dragmotstånd gäller Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter. 

35 § Behållare som är överfull, för tung för att kunna hanteras eller på annat sält inte uppfyller de 
krav som ställs, töms inte. Löst avfall utanför behållare tas ej med. Fastighetsinnehavaren ska åtgärda 
hindret, därefter kan fastighetsilmehavaren mot extra kostnad beställa extra bämtning av avfallet. 

36 § För utsorterat matavfall ska påsar och påshållare som tillhandahålls av MTF användas. 

37 § Fastighetsinnehavare kan, vid enstaka tilWillen då behållaren inte räcker till, använda extTa säck 
eller speciella hämtning-betald-säckar. Hämtning-betald-säcken ställs ut och hämtas vid ordinarie 
hämtningstillfalle. Hämtning av extra säck mot avgift beställs hos kommunen, hämtningen sker i 
samband med nästkommande ordinarie hämtningstillfalle. 

38 § Vid upprepade avvikelser från gällande abonnemang, såsom överfulla behållare eller förekomst 
av extra säckar, har MTF rätt att besluta om ändring av abonnemanget. 

Hämtningsområde 
39 § Kommunen utgör ett hämtningsområde. 
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Vår beteckning 
MTN2012/113 nr 2012.2987 

40 § Hushållsavfall hämtas normalt måndag-fredag på fasta hämtningsdagar. Avfallet ska vara 
tillgängligt för hämtning mellan kL 06.30 och 17.00 på hämtningsdagen. Om särskilda skäl föreligger 
kan avfallet hämtas fram till kL 22.00. Slam och urin från enskilda avlopp kan hämtas akut på andra 
tider. 

41 § Ordinarie hämtning av hnshållsavfall sker med nedanstående intervall: 

Restavfall i områden med matavfallssortering enligt 15 §. 

Ordinarie Hämtning Hämtning sker Hämtningsperiod 
hämtning sker minst som mest 

En- och Var3IlIlan En gång per Varannan vecka Året runt 
tvåbostadshus vecka månad 

Fritidsboende Vararll1an En gång per Varannan vecka Under perioden 
vecka månad mitten av april till 

. lTiitten av oktober. 
Övrig tid efter 
särskild beställning. 

Flerbostadshus, Varje vecka Varannan Två gånger per Aret runt 
restavfaIl i kärl vecka vecka. 
och container 

Flerbostadshus, Varannan En gång per Två gånger per Aret runt 
restavfaIl i vecka månad vecka 
krantömmande 
behåIlare 

Verksamheter Varje vecka En gång per Två gånger i Året runt eller under 
månad veckan för kärl del av året för 

190 och 240 säsongsbundna 
liter. Tre gånger verksamheter enligt 
i veckan för kärl överenskommelse 
370 eller 660 medMTF. 
liter. 
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Matavfall i områden med matavfallssortering enligt 15 § 

Ordinarie hämtning _.J Hämtningsperiod 

En- och tvåbostadshus Varamlan vecka, med hetmnt 
undantag för vecka 26~ 36 då 
hämtning sker varje vecka. 

Fritidsboende Varannan vecka, med Under perioden mitten av 
undantag för vecka 26-36 då april till mitten av oktober. 
hämtning sker varje vecka. Övrig tid efter särskild 

beställning. 
. 

Flerbostadshus, matavfall i I samband med hämtning av hetnmt 
kärl restavfall eller med samma 

hämtningsintervall som för 
restavfall, men vid hämtning 
av restavfall mer sällan än 
varje vecka sker hämtning av 
matavfall minst varje vecka. 

Flerbostadshus, matavfall i Medsamma hetmnt 
krantömmande behållare hämtningsintervall som för 

restavfall, men vid hämtning 
av restavfall mer sällan än 
varannan vecka sker 
hämtning av matavfall minst 
varannan vecka. 

Verksamheter I samband med hämtning av Aret runt eller under del av 
restavfall eller med samma året för säsongsbundna 
hämtningsintervall som för verksamheter enligt 
restavfalL överenskommelse med MTF. 

Vid hämtning av reslavfall 
mer sällan än varje vecka 
sker hämtning av matavfall 
varannan vecka, med 
undantag för vecka 26-36 då 
hämtning sker varje vecka. 



HÅBO 
KOMMUN 

Restavfall i områden utan matavfallssortering 

Ordinarie Hämtning 
hämtning sker minst 

En- och Varannan Varannan 
tvåbostadshus vecka vecka. 

En gång per 
månad för de 
som har 
anmält 
kompostering 
av matavfalL 

Fritidsboende Varannan Varannan 
vecka vecka. 

. En gång per 
månad rör de 
som har 
anmält 
kompostering 
av matavfall. 

Flerbostadshus, Varje vecka Varannan 
res tavfall i kärl vecka 

Flerbostadshus, Varje vecka Varannan 
restavfall i vecka 
container . 

Flerhostadshus, Varannan Varannan 
restavfall i vecka vecka 
krantömmande 
behållare 

Verksamheter Varje vecka En gång per 
månad 

FÖRSLAG 
Datum 
2012-12-19 

Hämtning sker 
som mest 

Varje vecka, 
men sådana 
abonnemang 
kan inte 
nytecknas. 

Varje vecka, 
men sådana 
abonnernang 
kan inte 
nytecknas. 

Två gånger per 
vecka. 

Varje vecka 

Två gånger per 
vecka 

Två gånger i 
veckan rör kärl 
190 och 240 
liter. Tre gånger 
i veckan för kärl 
370 eller 660 
liter. 
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Hämtningsperiod 

Aret runt 

Under perioden 
mitten av april till 

. mitten av oktober. 
Övrig tid efter 
särskild beställning. 

Aret runt 

Aret runt 

Aret runt 

Aret runt eller under 
del av året för 
säsongsbnndna 
verksamheter enligt 
överenskommelse 
medMTF. 
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Latrin, slam, urin, fosforfällor och fett 

Hämtning av latrinbebållare från fritidsboende sker endast efter beställning, senast en vecka före 
hämtningsveckan. Ordinarie hämtning sker en gång per månad under perioden 15 april -15 oktober. 
Övrig tid sker hämtning efter särskild beställning. 

Tömning av slamavskiljare med ansluten wc ska ske minsten gång per år. 

Tömning av slntna tankar och urintankar ska ske minst en gång per år, efter beställning. 

Tömning av slamavskiljare med ansIntet bad-, disk- och tvättavloppsvatten (BDT) ska ske minst 
valiannat år. 

Tömning av minireningsverk ska ske minst en gång per år eller enligt tillverkarens rekommendation. 

Filtenna!erial från fosforfallor och andra j ämförbara filter ska bytas med det intervall som 
leverantören anvisar. 

Tömning av fettavskiljare ska ske minst två gånger per år. 

Hämtningsintervall för övriga slag av hushållsavfall framgår av sorteringsanvisningarna i bilaga 2. 

Farligt avfall från hushåll 

42 § Farligt avfall ska hållas skilt från annat avfalL Olika typer av farligt avfall rar inte blandas med 
varandra Avfallet ska vara tydligt märkt med uppgift om innehålL 

43 § Farligt avfall lämnas till kommunens insamlingssystem för farligt avfall enligt bilaga 2. 

Elavfall och batterier från hushåll 

44 § Avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter, inklusive batterier och ljuskällor, ska 
hållas skilt från almat avfalL 

45 § Elavfall och batterier lämnas till producenternas eller kommunens insamlingssystem enligt 
bilaga 2. 

Grovavfall från hushåll 

46 § Grovavfall ska hållas skilt från annat avfall och hanteras enligt bilaga 2. 

47 § I flerbostadshus ska fastighetsinnehavare anvisa de boende lämplig uppsatnlingsplats för 
grovavfall inom eller i anslutning till fastigheten. 

Trädgårdsavfall från hushåll 

48 § Trädgårdsavfall ska hållas skilt från annat avfall och hanteras enligt bilaga 2. 

49 § Torr!, vedartat, trädgårdsavfall från hushåll som inte kan utoyttjas för kompostering fål: eldas 
endast om det kan ske utan att olägenllet uppstår och det i övrigt inte strider mot annan författning. I 
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kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön föreskrivs när eldning inte 
får förekomma 

Latrin 

50 § Avfall från torrklosett utan anslutning till avloppsledning ska samlas upp i täta behållare. 

51 § Hämtning av latrin ska kunna ske på ett sätt som uppfyller krav på god arbetsmiljö 
Latrinbehållare ska förslutas av fastighetsinnebavaren eller nyttjanderättshavaren. Om det finns 
särskilda skäl kan MTN, efter ansökan, besluta att hämtning av latrinbebållare från toalettutrymme får 
ske mot extra avgift. 

52 § Latrin hämtas vid fastighetsgräns eller på annan av MTF anvisad plats så nära 
hämtningsfordonets angöringsplats som möjligt. Lyft- och transporthjälpmedel ska kunna användas. 
Latrinkärl får maximalt väga 15 kg. 

53 § Kemikalier eller armat ämne som försvårar den fortsatta hanteringen av latrin faf inte tillföras. 

Slam och urin från enskilda avlopp 

54 § Enskilda slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk ska vara lättillgängliga för tömning. 
Lock, manlucka eller annan tömningsanordning får inte vara övertäckt vid tömning. Hämtning av 
slam och urin ska kunna ske på ett sätt som uppfyller krav på god arbetsmiljö och enligt bilaga 2. 

55 § Avståndet mellan anläggning och nppställningsplats för slamtömningsfordonet får inte överstiga 
20 meter för befintliga anläggningar eller 10 meter vid ny- och omprövning avavloppsanläggning. 
Om avståndet är så långt att tömningen försvåras ska fastighetsinnehavaren underlätta arbetet genom 
egna särskilda kopplingar eller anslutningsslangar. Om det finns särskilda skäl rar MTN, efter 
ansökan, besluta att avståndet får vara längre än vad som anges i första meningen. För avstånd över 
20 meter debiteras tilläggsavgift för extra slangdragning. 

Fosforfällor 

56 § Filtermaterial från fosforfallor ska vara förpackat och tillgängligt på sådant sätt att hämtning kan 
utföras enligt bilaga 2. Eventuella instruktioner som behövs i samband med hämtningen ska 
tillhandahållas av fastighetsinnehavaren. Efter hämtning av uttjänt filtermaterial bör nytt filterrnaterial 
tillföras anläggningen genom fastighetsinnehavarens försorg. 

Fett från fettavskiljare 

57 § Fettavskiljare ska vara lättillgängliga för tömning. Lock, manlucka eller annan 
törnningsanordning rar inte vara övertäckt vid tömning. Hämtning av fett ska kunna ske på ett sätt 
som uppfyller krav på god arbetsmiljö och enligt bilaga 2. 

58 § Avståndet mellan anläggning och uppställningsplats för slamtörnningsfordonet rar inte överstiga 
20 meter för befintliga anläggningar eller 10 meter vid om- eller nybyggnation. Om avståndet är så 
långt att hämtningen försvåras ska fastighetsinnebavaren underlätta arbetet genom egna särskilda 
kopplingar eller anslutningsslangar. Om det finns särskilda skäl får MTN, efter ansökan, besluta att 
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avståndet får vara längre än vad som anges i första meningen_ För avstånd över 20 meter debiteras 
tilläggsavgift för extra slangdragning_ 

$9 § Efter tönming ska fettavskiljare återfyllas med vatten genom fastighetsimlehavarens eller 
nyttjanderättshavarens försorg_ 

Avfall med producentansvar 

60 § Hushåll och andra förbmkare ska, i enlighet med vad som föreskrivs i respektive förordning om 
producentansvar, sortera ut avfall som omfattas av producentansvar och lämna avfallet till de -
insamlings system som producenterna tillhandahåller enligt bilaga 2_ Elavfall kan dock hämtas av 
kommunen, se 44-45 §§_ 

61 § Vid fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar, som omfattas av producentansvar, 
sker hämtning efter överenskommelse mellan fastighetsinnehavare och entreprenör som har de 
tillstånd och avtal som krävs av producenterna_ 

Annat avfall än hushållsavfall 
62 § Den som i kommunen yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än 
hushållsavfall ska på begäran av kommunen lämna de nppgifter i fråga om avfallets art, 
sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens 
renhållningsordning_ 

Undantag 

Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 
63 § Anmälan respektive ansökan om undantag eller dispens ska vara skriftlig och lämnas till 
prövande närond enligt 63-71 §§_ Undantag från 28,51,55 och 58 §§ besIntas av MTN_ Ansökan om 
dispens från dessa föreskrifter utöver de undantag som specificeras i 28, 51, 55, 58, 64-71 §§ sker till 
Tillståndsnämnden 

Anmälan och ansökan ska alltid innehålla uppgifter om fastighet och fastighetsinnehavare eller 
nyttjanderättshavare, vilka avfallsslag som avses omhändertas, den tidsperiod som avses och på vilket 
sät1 omhändertagandet ska ske_ Ansökan om dispens för eget omhändertagande av latrin, slam eller 
fiItermaterial ska även innehålla en detaljerad beskrivning av anläggningen och uppgifter om de 
beräknade avfallsmängdema_ 

Beslut om dispens och undantag är personliga och i normalfallet tidsbegränsade_ Undantag ska 
omprövas om förutsättningarna ändrats_ fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren har 
skyldighet att meddela sådan förändring_ Undantag som medgetts med stöd av tidigare 
renhållningsordning ska gälla tills kommunen beslutar om annal. 

Undantag från krav på utsortering av matavfall 

64 § Fastighetsinnehavare som av byggnadstekoiska eller andra skäl inte kan införa sortering av 
matavfall i separat behållare i områden där matavfallsutsortering har införts enligt 15 § kan efter 
ansökan om undantag till MTN beviljas att lämna restavfall utan att sortera ut matavfall i enlighet 
med gällande taxa_ Undantaget gäller för en period om längst två år från det datnm besIntet är taget_ 
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65 § Avfall får endast tas onuland på den egna fastigheten enligt vad som anges nedan och under 
förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för mänlliskors hälsa och miljön. 

66 § Trädgårdsavfall får komposteras utan särskild anmälan under förutsättning att det kan ske utan 
risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön 

Bortskaffande eller återvimling av almat hushållsavfall än trädgårds avfall kräver anmälaIl till 
kormnunen enligt 45 § avfaUsförordningen eller aIlsökan om dispens enligt 15 kap. 18 § 3 st 
miljöbalken. Följande krav gäller: 

Latrin 
Eget omhändertagande av latrin på den egna fastigheten får ske efter ansökan om dispens till 
Tillståndsnämnden, om onUländertagaIldet kan ske på ett sådant sätt att olägenhet för mäillliskors 
hälsa eller miljön, eller näringsläckage, inte uppstår. 

Slam och filtermaterial 
Eget omhändertagaIlde av slam och fiItermaterial kan medges på den egna fastigheten efter ansökaIl 
0111 dispens till Tillståndsnäml1dell~ om omhandertagandet kan ske på ~tt sådant sätt att olägenhet för 
mäillliskors hälsa eller miljön, eUer näringsläckage, inte uppstår. 

Matavfall 
Kompostering av matavfall på den egna fastigheten får ske efter anmälaIl till MTN om det sker i en 
isolerad, sluten, skadedjnrssäker behållare som kan användas året runL 

Eget omhändertagaIlde av matavfall med matavfallskvatll kopplat tiI! enskilt avlopp rar ske efter 
anmälan till Tillståndsnärmlden. 

Matavfallskvamar kopplade till det kommnnala avloppsnätet regleras i kommunens ABVA Enligt 
punkt 9 i ABVA krävs skriftligt medgivallde av kommUIlens VA-avdelning för utsläpp av avfall från 
matavfallskvarn till det kommnnala avloppsnätet. 

Matavfallslcvatll ansluten till sluten tank får installeras efter aIlIllälan till MTN förutsatt att kraven i 
55 § uppfylls. 

Utsträckt hämtningsintervall 

67 § Fastighet med godkänd avloppsaIlläggning km, efter ansökm till Tillståndsnänmden, under 
förutsätilling att ingen olägenhet för människors hälsa och miljön uppstår, medges :förlängt 
tömnings intervall för slam eller urin. Villkoret är att anläggningen nppfyller Natnrvårdsverket. 
Allrnärma Råd (2006:7) om små avloppsmläggningar SaInt har tillstånd av TiIIståndsnänmden och är 
slutinspekterad av tillsynsmyndigheten . 

. Efter atlsökm till VA-avdehllngen kan hämtningsintervallen :för tömning av fettavskiljare utglesas. 

Gemensam avfallsbehållare 

68 § Två eller flera närbelägna fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare km, efter msökan till 
MTN, medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare under :förutsättning att bestämmelserna i 
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dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olagenheter för marmiskors hälsa eller 
miljön inte uppstår. I områden med matavfallssortering ska båda behållama användas gemensamt 

Uppehåll i hämtning 

69 § Uppehåll i hamtning vid en- och tvåbostadshus kan efter ansökan medges fastighetsim1ehavare 
eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om 
minst sex (6) månader. 

För fritidsboende gäller motsvarande om uppehållet avser hela hämtningsperiodeu från mitten av 
april till mitten av oktober. 

Uppehåll i hämtuing från verksamhet kan efter ansökan medges om verksamhet inte kommer att 
bedrivas under en smmnanhängande tid om minst en månad. 

Ansökan ska lämnas till MTN senast en månad före den avsedda uppehållsperioden. 

Befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen 

70 § Fastighetsirmehavare eller ny1tjanderattshavare som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på 
ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till Tillståndsnärnnden 
befrias från skyldigheten att lämna avfall till konununen för transport, bortskaffande och återviTl11ing, 
om det finns särskilda skäL 

Utveckling inom avfallshanteringen 

71 § MTN får, efter samråd med Tillståndsnämnden, bedriva försöksverksamhet med sortering, 
insamling, lagring ocbJeller transport av avfall ulan hinder av avfallsföreskrifterna. 

Ikraftträdande 

72 § Dessa avfallsföreskrifter träder ikraft 2013-0S-0L 
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Bilaga 1 Definitioner och ordförklaringar 

(MB=Miljöbalken, kursiv text= lagtext) 

Angöringsplats 

Avfall 

Batterier 

Behållare 

Bygg- och rivningsavfall 

Elavfall 

Entreprenör 

Angöringsplatsen är den plats där 
hämtningsfordonet stannar när avfall ska hämtas. 

Med avfall avses varje föremål elJer ämne som 
innehavaren gör sig av med eller avser eller är 
skyldig att göra sig av med 

(ME 15 kap. 1 i), 

Ett batteri är en källa till elektrisk energi. Alla 
batterier omfattas av producentansvar och ska samlas 
in. Batterier delas in i typerna industribatteri, 
bilbatteri och bärbara batterier. 

Med behållare avses säck, kärl av plast, container, 
krantörnmande behållare, latrinbehålJare eller någon 
annan anordning för uppsamling av hushållsavfall. 

Bygg- och rivningsavfall är avfall som uppkommer 
vid bygg- och anläggningsverksamhet, vid rivnings-
och renoveringsarbeten samt j ord- och schaktma<;sor. 
Som bygg- och rivningsavfall räknas även avfall från 
privatpersoners större renoveringar. Bygg- och 
rivningsavfall utgör inte hushållsavfall. 

Med eIavfaIl avses avfall från elektriska och 
elektroniska produkter. Exempel på elavfall är 
uttjänta eller kasserade datorer, TV-apparater, 
hushållsmaskiner (diskmaskin, spis, brödrost etc), 
telefoner, mobiltelefoner, klockor och leksaker. 
LjnskälJor (lysrör, lågenergilampor och glödlampor) 
är också elavfalL 

Entreprenören är det företag som efter upphandling 
i konkurrens anlitas av kommunen för att utföra 
hämtning och omhändertagande av avfall. 



Farligt avfall 

Fastighetsimlehavare 

Fastighetsnära insamling av 
förpackningar 

Fettavskilj are 

Fosforfalla 

Grovavfall 

Gångväg 
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Farligt avfall är allting som kan skada människors 
hälsa eller miljön. Till farligt avfall hör Lex. farg-
och lackavfall, lim, lösningsmedel, kemikalier, 
bekämpningsmedel, rengöringsmedel, spillolj a och 
avfall med kvicksilver, PCB-haltigt avfall och 
cyanidrester. Utförligare precisering av vad som 
räknas till farligt avfall finns i bilaga 4 i 
avfallsförordningen (20 Il :927). 

Med fastighetsinnehavare avses den som är 
fastighetsägare eller den som enligt I kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som 

. fastighetsägare. 

Med fasfighetsnära insamling av forpackllingar 
avses insarJlling som sker på eller i direkt anslutning 
till den fastighet där avfallet uppkommer. 
Altemativet till fastighetsnära insamling är att avfall 
lämnas till producentemas återvirmirlgsstationer. 

En fettavskiljare är en anordning som 31lvänds för 
att sarJlla upp slam i form av fettavfall i 
avloppsvatten från lokaler där livsmedel hanteras 
yrkesmässigt Fettet sknlle amlars avsättas i 
ledningsnätet och kunna orsaka stopp. 

En fosforfålla är en typ av filter som anväJlds i 
enskilda avlopp för att ta bort fosfor från 
avloppsvattnet 

Med grovavfall avses, i enlighet med § 5 
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:4), sådant 
avfall från hushållen som är så tungt eller 
skrymmande eller har andra egenskaper som gör att 
det inte är lämpligt att samla in i ordinarie behållare 
för restavfalL Exempel på grovavfall är trasiga 
möbler och cyklar. Som grovavfall räknas även avfall 
från mindre underhållsarbeten och reparationer i 
bostad. Till grovavfall hör inte bygg- och 
rivnings avfalL 

Med gångväg avses den gångyta som används av 
hämtningspersollalen för att transportera avfall från 
hämtningsplats till hämtningsfordonet. Gångvägen 
mäts som enkel väg mellan hämtningsfordonets 
angöringsplats och hämtningsplatsen. 
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Hushållsavfall 

Hämtning-betald-säck 

Hämtningsplats 

Insamlingssystem 

Kompostering 

Krantömmande behållare 

Matavfall 

Matavfallskvam 

Nyttjanderättshavare 
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Till hushållsavfall samt därmed jämförligt avfall 
räknas avfall som uppkonuner som en direkt följd av 
att människor uppehåller sig i en bostad, lokal eller 
anläggning oavsett verksamhet. Som exempel kan 
nämnas köksavfall och städsopor som uppkommer i 
hushåll, industrier, kontor, handel och hantverk, 
restauranger och storkök, skolor och förskolor, 
jämvägs- och busstationer, sjukhus och andra 
vårdinrättningar, samlingslokaler, fritidsanläggningar 
och byggarbetsplatser. 

A1ed fLUshållsavjall avses avfall SOI11 kommer/i-ån 
hushåll samt dännedjämfärligt avfall från annCln 
verkwl71het (lillE 15 kap. 2 c9). 

Hämtning-betald-säck är en säck med förbetald 
hämtning som beställs hos kommunen och levereras 
av entreprenören. Används vanligtvis i verksamheten 
där avfallsmängden varierar. 

Med hämtningsplats avses utrymme eller plats där 
en eller flera behållare är placerade för hämtning av 
hushållsavfalL 

Med insamlingssystem avses det sätt som olika slags 
avfall samlas in på. 

Med kompostering avses biologisk behandling där 
organiskt avfall bryts ner aerobt (under förbrukning 
av syre)_ 

En krantömmande behållare är en större behållare 
som töms med kranbil. Behållaren kan vara 
markbehållare eller underjordsbehållare. 

Med matavfall avses särskilt utsorterat, organiskt 
avfall som komposteras eller samlas in separat rör 
biologisk behandling. Matavfall består av rester från 
matberedning och måltider. 

Matavfallskvarn används rör sönderdelning av 
matavfall så att det kan samlas upp i särskild sluten 
tank eller rölja med avloppsvattnet ut i ledningsnätet 
eller till enskilt avlopp. 

Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att 
omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt 
att bruka eller nyttja fastighet. 



Producent 

Producentallsvar 

Renhållningsordning 

Restavfall 

Slamavskiljare 

Sluten tank 

Säsongsbunden verksamhet 

Transportväg 
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lvicd producent avses 
l _ den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige 
eller säljer en vara eller en forpackning, eller 
L den som i sin yrkesmässiga verksamhet 
frambringar avfaU som kräver särskilda åtgärder av 
renhållnings- eller miljöskäi 

(MB 15 kap 4 §) 

Med producentansvar avses att producenterna har 
ansvar för alt en vara eller produkt samlas in och 
örnhändertas genom återvi!Uling, återanvändning 
eller bOliskaffrung på ett sådant sätt Som krävs för en 
hälso- och miljömässigt godtagbar avfallshantering 
(gäller förpackningar, tidningar, läkemedel, däck, 
bilar och eJavfall)_ 

Den kommunala renhållningsordningen består av 
avfallsplan och avfallsföreskrifteL 

Med restavfall avses den vanliga soppåsen, det vill 
säga sådant hushållsavfall SOm återstår sedan 
matavfall, grovavfall, farligt avfall och avfall som 
omfattas av producentansvar sorterats ut, o beroende 
av vilken typ av behållare som avfallet samlas upp i_ 
Dock avses inte slam från enskilda 
avloppsanläggrungar, fett från fettavskiljare eller 
latrin_ I områden där matavfallssortering inte har 
införts avser restavfall den vanliga soppåsen, 
inklusive matavfalL 

En sJamavskiJjare är en anordning som används för 
att fånga upp slam i enskilda avloppsanläggningaL 

Sluten tank är en behållare som kan användas för a11 
samla upp avloppsvatten då det inte finns tillgång till 
kommunalt avlopp eller andra godkända enskilda 
avloppslösningaL 

Med säsongsbunden verksamhet avses en 
verksamhet som endast är aktiv under en del av 
säsongen, t_ex_ kiosker på badplatser och campingaL 

Med transportväg avses den väg som används av 
hämtningsfordonet för att ta sig till angöringsplatsen_ 
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Tradgårdsavfall 

Återvinningscentral 
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Med trädgårds avfall avses huvudsakligen vaxtavfall 
som uppkommer vid den normala skötseln av tomter 
hos fritidsboende och en- och tvåbostadshus. Som 
tradgårdsavfall räknas inte avfall som uppkommer 
vid stöne omlaggning av trädgårdar, stubbar eller 
fällda trad. Avfall som uppstår vid 
fastighetsinnehavarens skötsel av flerbostadshusens 
grönytor ingår inte heller. 

Med återvinningscentral avses en bemllimad 
insamlingsplats där hushållen kan lämna avfall i 
sorterade fraktioner, Lex. grovavfall, farligt avfall 
och clavfalL En återvinnings central kan även vara 
mobiL 
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Bilaga 2 Anvisningar om sortering och överlämnande av avfall 

Av föreshiftema framgår att de avfallsslag som beskrivs i denna bilaga ska sorteras ut. Avfallet ska 
lämnas vid, för respektive avfallsslag, anvisad plats. 

Restavfall 
Restavfall hämtas enligt dessa föreskrifter. 

Matavfall 
I områden där matavfallssortering har införts enligt § 15 MB ska mata.vfall sorteras ut från 
hushållsavfall i en separat fraktion. Matavfall ska sorteras enligt anvisningar från MTN och ska 
hämtas av kommunen, Om inte anmälan eller ansökan om undantag fi,ms. 

Farligt avfall från hushåll 
Farligt avfall ska lämnas till konnnunens återvinningscentral och vara tydligt märkt med uppgift om 
innehålL 

Elavfall och batterier från hushåll 
Bärbara batterier kan lämnas i batteriholkar som finns på återvinningsstationer, i vissa butiker och vid 
kommunens återvinoingscentral. Bilbatterier och andra batterier tyngre än 3 kg kan lämnas till 
försäljningsställen eller vid kommunens återvinningscentraL 

ElavfaIl kan lämnas vid kommunens återvinningscentral. Elavfall kan också hämtas efter särskild 
beställning eller vid schemalagd hämtning enligt ned3IL 

En- och tvåbostadshus samt fritidsboende har möjlighet att utan extra. avgift få sitt elavfall hämtat vid 
fastighetsgräns två gånger per år. Insamlingen är schemalagd under fYra veckor och sker en gång på 
våren och en gång på hösten. Alla hushåll har en röd box där mindre elavfall och bärbara batterier ska 
läggas. Boxen kan ställas ut i samband med hämtning avelavfall eller tönnnas på återvinningscentral. 
Extra hämtning avelavfall kan beställas mot avgift. 

Från flerbostadshus kan elavfall hämtas avgiftsfritt en gång per månad. För att hämtningen ska ske 
hävs att fastighetsinnehavaren ordnar en hämtningsplats enligt entreprenörens anvisningar. 
Fastighetsinnehavare kan även beställa extra hämtning avelavfalL Behållare för insamlingen kan 
fastighetsirinehavare skaffa genom direkt överenskommelse med kommunens entreprenör. Elavfallet 
lämnas i de sOlierade kategoriemalysrör, lågenergilampor, glödlampor, !edlampor, bärbara batterier, 
vitvaror och övrigt elavfal!. I flerbostadshus med iordningställd hämtningsplats utrustas varje 
lägenhet med en box för småelektronik och bärbara batterier. Boxen kan tömmas i fastighetens 
utrymme för elavfall eller på återvinoingscentralen. Fastighetsinnehavare utan iordningställd 
hämtningsplats kan beställa hämtning avelavfalL 

Grovavfall från hushåll 
Grovavfall och små mängder bygg- och rivningsavfall från mindre renoveringar från hushåll kan 
lämnas vid konU11unens återvinnings centra!. Grovavfallet ska sorteras och lämnas av avfallslämnaren 
i för avfallsslaget avsedd behållare. Grovavfall kan också hämtas efter särskild beställning eller 
genom abonnemang enligt nedan. 

Innehavare av en- och tvåbostadshus kan mot avgift beställa hämtrring av grovavfall i lösmängd. 
Grovavfall i lösmängd ska vara buntat eller förpackat i för lastningen lämpligt emballage. 
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Fastighetsinnehavare av flerbostadshus kan abonnera på schemalagd hämtning av grovavfall i kärl, 
370 eller 660 liter, eller i container. Fastighetsimlehavaren kan också beställa enstaka hämtningar av 
grovavfall i lösmängd eller via tilWillig uppställning av container. Grovavfall i lösmängd ska 
avlänmas buntat eller förpackat i för lastningen lämpligt emballage. 

Trädgårdsavfall från hushåll 
Trädg,årdsavfall kan lämnas till kommunens återvinnings central. 

Innehavare av en- och tvåbostadshus samt fritidsboende kan mot avgift beställa hämtning av 
trädgårdsavfall i lösmängd. Trädgårdsavfall i lösmängd ska länmas i buntar eller i papperssäck. 
Plastsäckar får inte förekomma. 

Latrin 
Latrin hämtas enligt § 50 i dessa föreskrifter. 

Slam och urin från enskilda avlopp 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhålL Barnsäkerheten ska beaktas. 

Slanganslutning ska vara av den typ som används i konmmnen. Entreprenören kan länma 
upplysningar om tekniska specifikaiioner. Väg där slang dras ska vara fri från hinder och ska uppfylla 
krav på god arbetsmiljö. 

Schemalagd tönming av slamavskiljare sker med intervall som fastställs i samråd mellan 
entreprenören och fastighetsinnehavaren. Om fastighetsinnehavaren och entreprenören inte är överens 
om schemaläggningen fastställs hämtningsintervallet av tillsynsmyndigheten. Entreprenören 
meddelar fastighetsinnehavare per post vilken vecka den schemalagda hämtningen kommer att ske. 
Tömning kan också ske efter särskild beställning. 

Slutna tankar töms efter beställning till entreprenören. 

På fastigheter där det finns både slamavskiljare och sluten tank sker tönming av slamavskiljaren vid 
första beställningen av tömning av tanle 

Fillermaterial i lösvikt ska vara sugbart, eventuellt efter vattentillförseL För tönming av fillermaterial 
i lösvikt hänvisas även till bestämmelserna om avstånd mellan slamsugningsfordonets angöringsplats 
och slambrunn enligt 55 §. 

För hämtning av filtermaterial i säck ska utrymme för hämtning med kranfordon finnas. Avstånd 
mellan kranfordonets angöringsplats och fosforfaIla ["m: vara hö gst 10 meter om filterkassett/stoqäck 
om 500 kg används och högst 5 meter om filterkassett/storsäck om l 000 kg används. Fri höjd upp till 
10 meter över kranfordonet och mellan kranfordonets angöringsplats och fosforfaIlan behövs. 

Fett från fettavskiljare 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och nnderhålL 

Schemalagd tönming sker med intervall som fastställs i samråd mellan entreprenören och 
fastighetsinnehavaren. Om fastighetsinnehavaren och entreprenören inte är överens om 
schemaläggningen fastställs hämtningsintervallet av V A -avdelningen. Entreprenören meddelar 
fastighetsimlehavare per post vilken vecka den schemalagda hämtningen kommer att ske. Tönming 
kan också ske efter särskild beställning. 
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Fett och olja som uppstår vid Jivsmedelshantering får inte hällas i avlopp eL Från verksamheter ska 
fett och olja Som kan samlas upp i annan behållare än fettavskiljare lämnas till fettåtervinning om så 
är möjligt. Från hushåll ska sådan olja samlas upp i tät och tillsluten plastflaska eller liknande och 
sorteras som restavfalL Maximalt en liter olja får lämnas på detta sätt vid samma tillfaJ!e_ 

Nyinstallation av fettavskiljare ska anmälas till Milj ö- och telmikforvaltningen senast 6 veckor före 
installationen_ 

Förpackningar och tidningar 
Förpackningar av glas, plast, metall och kartong/wellpapp samt tidningar omfattas av 
produccntansvar och ska lämnas vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingens återvinningsstationer 
utplacerade mnt om i kommunen, bland annat på Atervinningscentralen_ Boende med tillgång till 
fastighets nära insamling hänvisas till det insamlings systemet 

Läkemedelsrester och kanyler 
Läkemedelsrester och kasserade mediciner lämnas till apotek Kanyler lämnas till apotek i en särskild 
behållare som apoteken tillhandahåller. 

Däck 
Däck utan falg ska lämnas till återförsäljare av nya däck eller till kommunens återvinningscentraL 
Däck med falg lämnas till återförsäljare_ För däck med falg rar avgift tas ut för demontering av 
däckcn_ . 

Bilar 
Uttjänta bilar lämnas till producenternas nätverk av bilslaotar for mottagning av uttjänta bilar där hela 
slaotbilar kan lämnas avgiftsfritt_ Slaotbilar kan även lämnas till övriga auktoriserade bilslaotar, men 
då kan inte en avgiftsfri mottagning garanteras_ Om bilen saknar väsentliga delar kan samtliga 
bilslaotar laäva ersättning. Mer info=ation om hur slaotrllng går till kan fås av TransportstyreIsen 
eller BIL Sweden_ 
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Miljö- och teknikförvaltningen 
Maria Ahrström 
Miljö- och avfallshandläggare 
0171-52548 
maria.ahrstrom@habo.se 

Bilaga 3 Behållartyper 

I kommunen används följande behållare: 

Behållare/utrustning/ Får användas fdr 
anläggning avfallsslag 

Kärl 140, 190,240 och Restavfall för eu- och 
370 liter tvåbostadshus 

Kärl 140, 190 och 240 Restavfall för 
liter fritidsboende 

Kärl 190, 240, 370 och Restavfall för 
660 liter flerbostadshus 

Kärl 140, 190,240,370 Restavfall för 
och 660 liter verksamheter 

Kärl 140 liter Matavfall' 

Kärl 3 70 och 660 liter Grovavfall för 
flerbostadshus 
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Ägs/tillhandahålls av. 
komm unen (hyreskostnad 
kan tillkomma) 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 
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Ägs/tillhandahålls av 
entreprenören utan 
kommilmens 
medverkan 

-

-

-

I Ägs/tillhandahålls av fastighets-innehavaren ' 

I 

I I 

I 
I 

I 

I I 
I 

l 

I I 
I 

I I 

l 
I l 

I 
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Hämtning-betald-säck, 
160 liter 

Papperssäck 

Papperspasar och 
påshållare 

Container 6 eller 8 m j 

som töms med 
baklastade sopbil 

Container 6 eller 8 m j 

Krantömmande 
behållare 

IZrantömmande 
behållare 

Insatssäck till 
krantömmande 
behållare 

Matavfallskvarn och 
sluten tank 

Latrinkärl 

Röd box, 25 liter 

Restavfall Ja 

Trädgårdsavfall Nej 

Matavfall från hushåll' . J a 

Restavfall Ja 

Grovavfall för Ja 
flerbostadshus 

Restavfall Nej 

Matavfall' l Nej 

Xestavfall och Ja 
matavfall' 

Matavfall' I Nej 

Latrin Ja 

Elavfall och batterier Ja 
hos en- och 
tvåbostadshus och 
fritidsboende 

rVr\0l-Jw\\.::l 

Datum 
2012-12-19 

L:J1,LO) 
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Nej 

I 

Ja 

I vissa fall 

I vissa fall 

Ja 

Ja 

Ja 

I 

l 

l 
I 

'I 

\ 

il 
! 

i 
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Brun box, 6 liter Elavfall och batterier 
hos hushåll i 
flerbostadshus 

Behållare för sortering Elavfall i 
av lysrör, flerbostadshus med 
lågenergilampor, gemensam 
glödlampor, batterier hämtningsplats 
och smått elavfall. 

Slamavskiljare, sluten Slam och urin från 
tank, minireningsverk enskilt avlopp 
och liknande 

Fosforfalla Filtermaterial 

FettavskiljareJ Fettavfall 
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I Ja 
I 

I 

Nej 

I 
Nej 

Nej 

Nej 
. 
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I 

Ja 

Nej 

Med fastighetsinnehavare jämställs nytt j anderättshavare och verksamhetsu!övare. 

2 I områden där matavfallsutsortering har införts. 

J För mer information kontakta kommunens VA-avdelning. 

I 
l vissa fall 

Ja 

I 
I 

Ja 
i 
I 

Ja 
I 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Jonas Eliasson, Administratör 

 

0171525 58 
jonas.eliasson@habo.se 

 
Förslag om riktlinjer för Håbo kommuns styrdokument 
Sammanfattning 
Kommundirektören har uppdragit till kommunstyrelsens kansli att klargöra 
hur många styrdokument finns antagna i Håbo kommun. I uppdraget ingick 
även att ta fram ett förslag till kommungemensamt regelverk som klargör 
hur kommunen ska arbeta med styrande dokument i framtiden. 

Kansliet har sammanställt samtliga styrdokument antagna efter 2008. Under 
2008 så genomfördes en sammanställning av kommunens styrdokument 
som har fungerat som en utgångspunkt för den nya sammanställningen.  

Kansliets sammanställning visar att kommunen har ungefär 200 antagna 
styrdokument som på olika sätt ska beaktas i kommunens övergripande 
planering. Sammanställningen visar också att några av kommunens 
styrdokument ger direkt motstridiga styrningsdirektiv, och det är svårt att 
veta vilka dokument som äger företräde över andra. Kommunen har inte 
heller någon fastslagen rutin som talar om hur lång livscykel det 
genomsnittliga styrdokumentet ska ha. Det har inneburit att vissa 
styrdokument, i oförändrad form, har varit gällande i 15 år.   

Avsaknaden av ett övergripande ramverk kring styrdokumenten har fått till 
följd att namngivningen och innehållet i kommunens styrdokument spretar 
åt olika håll i både form och innehåll. I Håbo kommun är det därför svårt att 
avgöra vad som skiljer en policy från en handlingsplan; eller hur en strategi 
skiljer sig från en riktlinje.  

Kansliets förlag till riktlinje för styrdokument 
För att åtgärda denna problematik har kansliet arbetat fram ett förslag till 
kommunövergripande riktlinjer för styrdokument. Syftet med riktlinjerna är 
att fastställa en kommungemensam definition för vad som utgör ett 
styrdokument, att skapa en enhetlig terminologi och struktur för de olika 
dokumenten samt att ange beslutsnivå och uppföljningsintervall för 
styrdokumenten.  

Kansliets föreslår en dokumenthierarki och struktur enligt nedan:   

Nivå Aktiverande Normerande 

Översiktlig Strategi Policy 

Allmän Program Riktlinjer 

Detaljerad Plan Regler 
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Kommunens styrdokument delas in i två kategorier: Aktiverande och 
normerande styrdokument. Med aktiverande styrdokument menas de 
dokumenttyper som vill få kommunen att handla eller agera på ett visst sätt. 
De avser styra de områden, händelser eller situationer som kommunen vill 
uppnå eller åstadkomma med egna initiativ och arbetskraft.  

Med normerande styrdokument avses de dokumenttyper som till exempel 
klargör kommunens förhållningssätt till någonting, eller förklarar hur en 
befintlig tjänst eller service ska utföras. De normerande dokumenten är till 
för att styra kommungemensamma beteenden efter en gemensam 
värdegrund och därmed också sätta gränser för det kommunala handlandet.  

De aktiverande och normerande dokumentkategorierna delas sedan in i tre 
underkategorier: den översiktliga, den allmänna och den detaljerade. Det är 
viktigt understryka att modellens tyngdpunkt ligger i basen. En strategi kan 
upplevas som ett mer ”statusfyllt” dokument än en plan eller ett program. 
Men samtidigt ställs det högre krav på program- och plandokument än vad 
det gör på en strategi. Där en strategi anger övergripande idéer, och inte 
bekymrar sig med praktiken, så måste en plan meddela exakt hur 
kommunen ska gå till väga i en specifik fråga.  

På den övergripande nivån så beslutar oftast fullmäktige om dokumentens 
antagande. På underliggande nivåer kan nämnder fatta beslut om antagande. 
Riktlinjerna tydliggör också möjligheten och rätten för kommunens 
verksamhetsansvariga chefer att anta rutindokument som rör utförandet av 
det som anses vara ren verkställighet. Dessa dokument ska registreras i 
kommunens ärendehanteringssystem, men behöver inte formellt antagas på 
politisk nivå.  

Utöver detta så föreslår riktlinjerna:  

 Att giltighetstiden för styrdokument i Håbo kommun fastställs till 
fyra år, om inte särskilda skäl för annan tidsperiod föreligger. 
Därefter krävs en revidering och ett nytt beslut som säger att 
dokumentet fortfarande ska gälla. 
 

 Håbo kommun i framtida arbete med styrdokument ska sträva efter 
att ha ett så lågt antal aktiva styrdokument i sin författningssamling 
som möjligt 
 

Alla styrdokument i Håbo kommun ska ha en dokumentansvarig. En 
dokumentansvarig ansvarar för styrdokumentets kommunicering och 
förankring inom organisationen/verksamheten. Den dokumentansvariga 
ansvarar också för dokumentets tillgänglighet på kommunens hemsida. I 
ansvaret ingår även att hålla styrdokumentet uppdaterat och aktuellt samt att 
se till att en uppföljning av dokumentet genomförs.  Dokumentansvarige 
ansvarar också för att styrdokumentet registreras korrekt i diariet och att det 
tas bort från kommunens hemsida när det slutat att gälla. 
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De förslagna riktlinjerna har presenterats för  kommunens ledningsgrupp 
och godkändes där. 

Beslutsunderlag 
– Håbo kommuns riktlinjer för styrdokument 
– Sammanställning av styrdokument i Håbo kommun  
 
 
Kommunkansliets förslag till beslut: 
 

Arbetsutskottets förslag  
 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige  
 
Fullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att anta riktlinjer för styrdokument 

__________ 

Beslutsexpediering 
Samtliga nämnder 



 
 

Håbo kommuns riktlinjer för styrdokument 

RIKTLINJER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dokumentansvarig: Kanslichef/KS-förvaltning 
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1. Inledning 
Håbo kommun ska inom ett stort antal verksamhetsområden tillhandahålla den bästa möjliga servicen 
till kommunens innevånare. Omfattningen och kvaliteten på servicen bestäms av kommunens 
folkvalda politiker. Politiken har dock små möjligheter att delta i det dagliga arbetet i kommunen och 
styr därför de kommunala verksamheterna via beslut och fastställandet av styrdokument.  
 
Ett styrdokument reglerar innehållet i en eller flera kommunala verksamheter. Det kan bland annat 
röra sig om ”styrning” i frågor som; förhållandet till kommunens innevånare, relation med 
näringslivet och kontakter med andra kommuner och myndigheter osv.    
 
Enligt kommunallagen så ska en kommun ha en budget, en arbetsordning för kommunfullmäktige 
och reglementen för nämnderna. Utöver dessa styrdokument så lämnar lagstiftningen det öppet för 
kommunen att själv bestämma vilka typer av styrdokument som ska användas och hur dessa ska 
utformas.  
 
Inom vissa områden är dock annan lagstiftning starkt styrande för den verksamhet som kommunen 
bedriver. Olika lagstiftningar ställer bland annat krav på att kommunen upprättar styrdokument så 
som exempelvis översiktsplan, jämställdhetsplan och detaljplan.  
 
I de fall styrdokumentens namngivning och utformning inte regleras i lag krävs en tydlig struktur och 
en kommungemensam definition av vad respektive styrdokument står för. En tydlig namngivning av 
dokumenten efter deras olika roller underlättar både för de som ska skriva dokumenten och för de 
som ska förstå och använda dem i verksamheterna.  
 
Kommunens alla styrdokument måste också vara föremål för en kontinuerlig utvärdering och 
uppföljning. Det är angeläget att styrdokumenten samordnas, och att de är så konkreta, enkla och få 
som möjligt för att skapa goda förutsättningar för styrning och uppföljning. 
 

2. Syfte  
Syftet med riktlinjer för Håbo kommuns styrdokument är att fastställa en kommungemensam 
definition för vad som utgör ett styrdokument, att skapa en enhetlig terminologi och struktur för de 
olika dokumenten samt att ange beslutsnivå och uppföljningsintervall.  
 
Tydliga styrdokument är en viktig förutsättning både för att de ska kunna fungera som styrinstrument 
och även kunna följas upp. 
  

3. Avgränsning 
Dessa riktlinjer styr utformningen av de styrdokument i Håbo kommun som antas på politisk nivå av 
en nämnd, kommunstyrelse eller fullmäktige. Dokument som rör ren verkställighet beslutas av 
verksamhetsansvarig chef och regleras inte av dessa riktlinjer.  
 
Inte heller taxor, avgifter och lokala föreskrifter anses inte vara styrdokument även om dessa är 
antagna av kommunfullmäktige.   
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4. Håbo kommuns styrdokument  
I Håbo kommun finns tre olika typer av styrdokument. Först och främst finns det överordnade 
styrdokument som resterande styrdokument måste förhålla sig till  
 
Underliggande dessa så finns det styrdokument som talar om hur vi ska arbeta för att nå ett visst 
resultat. Vi kallar den dessa för aktiverande styrdokument. Det finns också styrdokument som 
förklarar hur vi ska möta, och agera i, givna situationer. Vi kallar dessa typer av dokument för 
normerande styrdokument.   
 

4.1. Överordnade styrdokument 
 
4.1.1 Budget 
Håbo kommuns viktigaste styrdokument är kommunfullmäktiges budget. Det är via detta dokument 
som fullmäktige fastslår de ekonomiska ramar som ska finansiera kommunens verksamheter under 
året.   

 
4.1.2 Vision 
Visionen är ett strategiskt dokument som talar kommunens långsiktiga målsättning och anger en bild 
av ett önskvärt framtida tillstånd. Visionsdokumentet svarar på frågan: ”Vad strävar vi mot?”. Den 
ska kunna fånga allmänhetens intresse och vara utgångspunkten för all kommunal verksamhet och 
utvecklingsarbete. Visionen för Håbo kommun beslutas av kommunfullmäktige. 

 

4.1.3 Reglemente och arbetsordning 
I ett reglemente regleras en nämnds ansvarsområden och uppgifter. Reglementen fastslås av 
kommunfullmäktige.  
 
Kommunfullmäktiges sammanträdes- och ärendehandläggning fastslås i en arbetsordning. 

 

4.1.4  Delegationsordning 
En delegationsordning anger vem som får fatta beslut i nämnds ställe. Det innebär i sak att den som 
fått ansvaret att fatta beslut på delegation helt och hållet träder in i nämndens eller styrelsens ställe 
och att dennes beslut kan inte ändras av nämnden eller styrelsens i efterhand.  

 

4.2 Aktiverande styrdokument 
De aktiverande styrdokumenten uppdrar kommunen att handla eller agera på ett visst sätt. De 
behandlar områden, händelser eller situationer som vi vill uppnå eller åstadkomma med egna initiativ 
och arbetskraft. I dessa dokument är det därför naturligt att ange mål som man vill uppnå. 
 
Det finns tre typer av aktiverande styrdokument: strategin, programmet och planen. Dessa dokument 
förhåller sig hierarkiskt till varandra och presenteras mer ingående nedan.     
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4.2.1 Strategi 
En strategi är den mest översiktliga och överordnade, men samtidigt också den mest abstrakta, 
formen av ett aktiverande styrdokument.  
 
Den hjälper kommunen att göra vägval och sätter upp målsättningar inom ett övergripande område 
där kommunen inte helt bestämmer själv.  Den ska peka ut de verksamhetsområden som är viktiga för 
att nå dit. En fungerande strategi är vägledande men inte praktisk. Den anger riktning och 
prioritering, men behöver inte säga någonting om vilka medel eller metoder som ska användas för att 
nå dit. För att ange medel och metoder använder vi program eller planer.  
 
Eftersom strategier naturligt handlar om de stora sammanhangen så bör kommunen ha ett mindre 
antal av dessa. En strategi antas alltid av kommunfullmäktige. 
 
Exempel på en strategi är näringslivsstrategi eller internationell strategi. 
 
4.2.2 Program 
Ett program är ett styrdokument som talar om vad kommunen ska uppnå inom ett specifikt 
geografiskt eller verksamhetsmässigt område. Det talar också om vilka metoder vi önskar använda. 
Bland annat kan ett program ange vilka övergripande prioriteringar som ska göras inom en viss 
verksamhet till exempel äldreomsorg, eller inom ett område som berör många verksamheter som till 
exempel miljöfrågor. 
 
Programmet tar dock inte i detalj ställning till utförande, metod eller detaljerad tidsplan; det sker i 
plandokumentet eller i ren verkställighet. Programmet ska göra det möjligt att skriva en plan för den 
aktuella verksamheten utan ytterligare övervägningar. I de fall där programmet inte följs av någon 
mer detaljerad skrivning utan även fungerar som plan så måste man vara tydlig med att ange uppdrag, 
ansvar och tidsramar. Programmet kan även fungera som en förstudie, som senare följs av en eller 
flera mer detaljerade planer i samma ämne.  
 
Ett program ska oftast antas av kommunfullmäktige. Men kan i enskilda fall antas av 
verksamhetsansvarig nämnd.      
 
Exempel på program är kulturminnesprogram, miljöprogram eller lönepolitiskt program  

 

4.2.3 Plan 
En plan är det mest konkreta av de aktiverande styrdokumenten och anger vad som ska uppnås inom 
ett visst område på detaljerad nivå. I de fall där en plan föregås av ett program så ska planen sträva 
efter att omsätta programmets inriktning i konkreta SMART:a1 mål eller åtgärder. En plan ska 
beskriva de önskade åtgärderna så konkret att de kan utföras av varje, inom området, kompetent 
person. Åtgärderna beskrivs i detalj så att de säkrar ett önskat utförande. I en plan ska det klart och 
tydligt framgå vem som har ansvaret för att åtgärderna genomförs, och hur de ska finansieras. Den 
ska även ange ett tidsschema för åtgärderna, och hur eventuell uppföljning ska ske.  
 

                                                 
1 SMART utläses: Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsatt.   
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Det är viktigt att komma ihåg att en plan presenterar det som faktiskt ska göras, och inte det som man 
hoppas eller önskar att åstadkomma. Det får inte råda någon tvekan om ansvar och tidsplan för de 
åtgärder som anges i planen.  
 
En plan ska antas kommunfullmäktige i de fall där planen berör flera verksamhetsområden. I de flesta 
fall antas en plan av verksamhetsansvarig nämnd.      
 
Ett exempel på en plan är biblioteksplan samt olika former av handlingsplaner.  

 

4.3 Normerande styrdokument 
Den andra typen av styrdokument är normerande. De kan till exempel klargöra kommunens 
förhållningssätt till någonting, eller förklarar hur en tjänst eller service ska utföras.  
Dessa dokument är till för att styra våra beteenden efter en gemensam värdegrund och därmed också 
sätta gränser för vårt handlande. 
 
Även dessa dokument kan anses ge ett uppdrag. Men en tydlig skillnad ligger i att där de aktiverande 
dokument beskriver åtgärder som är avsedda att bryta nya vägar och utveckla vår verksamhet, så 
behandlar de normerande dokumenten frågor om hur vi utför vår befintliga verksamhet.  
 
Även här skiljer vi på tre typer av dokument: policy, riktlinjer och regler 

 

4.3.1 Policy 
En policy ska ange eller beskriva kommunens förhållningssätt eller inställning till någon företeelse 
eller någon fråga. Den kan till exempel säga att vi är positivt eller negativt inställda till 
konkurrensutsättning, sponsring eller deltidsarbete osv. Den anger inte fasta regler utan ger en princip 
att hålla sig till; någonting som kan tjäna som vägledning inom ett aktuellt område eller fråga.  
 
En policy ska vara kortfattad, och kan ibland uttryckas med några få meningar. I vissa fall kan det 
vara lämpligt att låta policyn ingå som inledning i ett riktlinjedokument. Som namn på det 
dokumentet väljer man då riktlinjer och inte policy.    
 
En policy ska i det flesta fall antas av kommunfullmäktige, men kan även, om frågan eller företeelsen 
som policyn hanterar är specifik för en nämnd, antas av verksamhetsansvarig nämnd.   
 
Några exempel på policys är upphandlingspolicy och alkohol och drogpolicy 

 

4.3.2 Riktlinjer 
Riktlinjer ska ge ett konkret stöd för hur arbetsuppgifter ska utföras och har därför en högre 
detaljeringsgrad än en policy. De anger gränserna för kommunens handlingsutrymme i en viss fråga; 
både i vad som ska uppnås och hur det ska uppnås.  
 
Det innebär att de både kan beskriva minimikrav för hur ett arbete ska utföras, såväl som att ange ett 
maxtak på den service som kommunen ska erbjuda. Riktlinjer kan också fokusera på metod och 
rekommendera vissa former av tillvägagångssätt för till exempel en handläggare. Det övergripande 
syftet med riktlinjer är att reglera att kommunens befintliga verksamhet bedrivs effektivt och med god 
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kvalitet. Riktlinjer ska dock alltid lämna ett visst utrymme för individuella variationer och 
bedömningsgrader.  
 
Riktlinjer ska antas kommunfullmäktige i de fall där dem berör flera verksamhetsområden. I övrigt 
antas riktlinjer av verksamhetsansvarig nämnd.  
 
Några exempel på riktlinjer är riktlinjer för styrdokument 
 

4.3.3 Regler 
Regler är den mest konkreta formen av de normerande styrdokumenten. De ska ange absoluta normer 
för vårt agerande. De fokuserar på utförande istället för innehåll och ska, tillskillnad från riktlinjer, 
sätta exakta gränser för vårt handlade genom att helt enkelt förbjuda vissa typer av beteenden eller 
handlande.  
 
Regler måste vara tydliga. De får inte innehålla vaga eller luddiga formuleringar som ger läsaren 
utrymme till att göra egna tolkningar. Typiska ord och utryck i regeldokument är ”ska”, ”måste” och 
”får inte”.   
 
Regler ska antas kommunfullmäktige i de fall där dem berör flera verksamhetsområden. I övrigt antas 
regler av verksamhetsansvarig nämnd. 
 
Några exempel på regler är regler för skolskjuts och regler för internhyra. 

 

4.4 Övrigt 
Utöver styrdokument som ska fastslås på en politisk nivå så äger varje verksamhetsansvarig chef 
rätten att upprätta handboksdokument som till exempel kan beskriva hur det dagliga arbetet – det som 
också kallas för verkställighet – ska genomföras på den egna enheten/avdelningen/förvaltningen.  
 
Benämningen av dessa typer av dokumentet är inte lika strikt, men bör benämnas som antingen rutin 
för xxx eller handbok för/i xxx.  

 

4.5 Dokumentens hierarki  
Nedanstående modell visar vilka dokument som hör hemma i vilket sammanhang, och hur de 
förhåller sig till varandra.  
 

Nivå Aktiverande Normerande 

Översiktlig Strategi Policy 

Allmän Program Riktlinjer 

Detaljerad Plan Regler 

 
Det är viktigt understryka att modellens tyngdpunkt ligger i basen. En strategi kan upplevas som ett 
mer ”statusfyllt” dokument än en plan eller ett program. Den kan också sägas vara överordnad både 

 6



 RIKTLINJER 7
 Datu m Vår beteckning 

  2013-02-14 KS2013/26 nr 2013.427

 

program och planer; eftersom dessa kan vara sätt att konkretisera en strategis intentioner. Men 
samtidigt ställs högre krav på program- och plandokument än vad det gör på en strategi. Där en 
strategi anger övergripande idéer, och inte bekymrar sig med praktiken, så måste en plan meddela 
exakt hur kommunen ska gå till väga i en specifik fråga.  
 
Likaså så är policyn det mest översiktliga utav de normerade dokumenten, men det går inte att säga 
att det är överordnat de övriga. Policys, och till viss del också riktlinjer, lämnar alltid utrymme för 
enskilda bedömningar. Men man kan aldrig bryta mot en regel för att man tycker sig bättre uppfylla 
andemeningen i en policy.  
 
Modellen ska ses som ett riktmärke för hur kommunens olika strategiska dokument förhåller sig till 
varandra. Däremot är det inte ett krav att ett dokument på en nivå alltid måste följas av ett 
motsvarande dokument på nästa nivå; en plan måste således inte alltid föregås av program och 
strategi, och en policy måste inte alltid brytas ned i riktlinjer och regler. Varje dokument måste leva 
sitt eget liv.  
 
Det finns ett antal styrdokument vars namn och utformning regleras i lag, t.ex. översiktsplan. För 
dessa är självfallet lagtextens krav överordnade kommunens.  
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5. Att skapa ett styrdokument 
5.1 Utformning  
Alla styrdokument i Håbo kommun ska utformas på ett enhetligt sätt. Det innebär att alla 
styrdokument ska namnges och klassificeras som endera av de dokumenttyper som beskrivs i dessa 
riktlinjer. Det är viktigt att ett styrdokuments språkbruk harmoniserar med dess avsikt och roll. Detta 
gäller framförallt på den detaljerade nivån; där det inte får lämnas utrymme för egen tolkning. På 
denna nivå är det därför lämpligt att inspireras av lagtextens språkbruk. 
 
Svepande och abstrakta formuleringar ska i möjligaste mån undvikas. Det är viktigt att 
styrdokumentens språkbruk är så klart och tydligt som möjligt för underlätta uppföljning, 
implementering och framtida revidering. Hjälpmedel i detta arbete är validera text, kommunens 
dokument om skrivregler och statsrådsberedningens svarta lista. 
 
Alla styrdokument i Håbo kommun ska följa kommunens grafiska profil och de ska även innehålla:  
 

 Datum för fastställande eller upprättning 
 Namnet på den beslutsinstans som har beslutat om dokumentets giltighet 
 Giltighetstid 
 Datum för revidering (i de fall detta inte framgår av giltighetstiden) 
 Information om vilka nämnder/verksamheter som dokumentet gäller för  
 Vem (Yrke/befattning) som är dokumentansvarig  
 Diarienummer  

 
 
Giltighetstiden för styrdokument i Håbo kommun är fyra år, om inte särskilda skäl för annan 
tidsperiod föreligger. Därefter krävs en revidering och ett nytt beslut som säger att dokumentet 
fortfarande ska gälla. Om ett nytt beslut inte fattas så upphör dokumentet att gälla.  
 
Alla styrdokument ska finnas samlade i tillgänglig form på Håbo kommuns hemsida och intranät.   

 
5.2 Innehåll 
Ett styrdokuments innehåll ska vara förenligt med alla eventuellt överordnade dokument. Alla 
styrdokument ska i möjligaste mån beskriva hur de bidrar till att uppfylla Håbo kommuns vision och 
övergripande mål.  
 
Håbo kommun ska sträva efter att ha ett så lågt antal aktiva styrdokument som möjligt. Det innebär 
att i arbetet med framtagande av ett nytt – eller vid en revidering av ett gammalt – styrdokument så 
ska det noga övervägas och motiveras varför styrdokumentet behövs. Det ska även klart framgå hur 
det aktuella styrdokumentet relaterar till och samspelar med kommunens andra styrdokument, och det 
ska alltid övervägas om dokumentet kan slås ihop med något eller några andra.  
 
Styrdokument ska samordnas så att en fråga inte regleras i olika dokument. Det får inte råda några 
oklarheter över vilket dokument som har företräde. Vid framtagandet av ett styrdokument ska det 
eftersträvas att möjligaste mån hålla ner antalet bilagor. I detta arbete ska gällande lagstiftning 
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beaktas. Om en specifik fråga finns reglerad i lagstiftning så behövs inte alltid ett styrdokument, utan 
en det räcker med anvisning t.ex. i form av en handbok. 
 
Det finns styrdokument som ger direkta uppdrag till kommunens nämnder och verksamheter. Dessa 
typer av uppdrag ska formuleras klart och tydligt; det ska framgå vem som ska göra vad, och när det 
ska genomföras. Sådana direkta uppdrag ska kostnadsberäknas.  
 
Vid skapandet av nya styrdokument ska det alltid finnas en plan för hur dokumentet ska 
kommuniceras och förankras internt, i den kommunala organisationen, och externt.  
 
Följande frågeställningar ska beaktas innan och under framtagande eller revideringen av ett 
styrdokument:  
 

 Är ett styrdokument den bästa lösningen? 
 Vilken lagstiftning finns inom det aktuella området? 
 Vilken instans ska ta beslut om styrdokumentet? 
 Hur ska dokumentet benämnas?  
 Hur samspelar och harmoniserar styrdokumentet med kommunens befintliga styrdokument? 
 Är ansvarfördelningen i dokumentet tydlig? 
 Hur ska dokumentet kommuniceras ut i organisationen/verksamheten?  
 Hur ska uppföljningen ske? 
 Hur ska eventuella åtgärder finansieras?    

 

5.3 Dokumentansvarig 
Alla styrdokument i Håbo kommun ska ha en dokumentansvarig som bär det yttersta ansvaret för 
dokumentet. En dokumentansvarig ansvarar för styrdokumentets kommunicering och förankring 
inom organisationen/verksamheten. Den dokumentansvariga ansvarar också för dokumentets 
tillgänglighet på kommunens hemsida. I ansvaret ingår även att hålla styrdokumentet uppdaterat och 
aktuellt samt att se till att en uppföljning av dokumentet genomförs.   
 
Dokumentansvarige ansvarar också för att styrdokumentet registreras korrekt i diariet och att det tas 
bort från kommunens hemsida när det slutat att gälla.  
 
 



Styrdokument, kommunstyrelsen 

Linjetrafikupplägg 2008-2009, planeringsdirektiv §14S/2007 
Modell för målstyrning i Håbo kommun §7/2008 
Intern kontroll plan 
Grafisk profil 
Dokumenthanteringsplan - KS kansli 
Dokumenthanteringsplan - Personal 
Dokumenthanteringsplan - Upphandling 
Attestreglemente 
Riktlinjer för tilldelning av passerkort och parkeringsplatser till 
kommunhuset 
Policy för prioritering av kommunens arbete med 
planprogram och detaljplaner 
Policy för rökfri arbetsmiljö och arbetstid 
Policy för reglering av bisyssla 
Arbetsmiljödelegationer - riktlinjer gällande fördelning av 

§S8/2008 
§7/2010 

§9/2011 

§138/2006 

§33/2012 
§170/2008 
§82/2009 

arbetsmiljöarbetsuppgifter §7S/2009 
Lönepolitiskt program oklart, någongång under 1996 
Alkohol- och drog policy 1995/209 
Policy för valfrihet och konkurrens KF §40/2008 
Policy för representation och uppvaktningar inom Håbo komm KF §32/2012 
Arbetsmiljöpolicy (utgör också policy mot kränkande 
särbehandling) 
Rehabiliteringspolicy 
Upphandlingspolicy 
Näringslivspolicy 2010-2012 
Fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort 
Policy för synpunktshantering 
Kommunikationspolicy 
Full delaktighet 2012-201S 
Policy mot korruption 
Säkerhetsskyddsplan för Håbo kommun 
Sårbarhetsanalys 
Övergripande plan för säkerhet och trygghet 
Säkerhetspolicy 
Handlingsplan vid extraordinära händelser 
Ägardirektiv för Håbo Fastighetsaktiebolag AB 
Ägardirektiv för Håbohus AB 
Vision 201S 
Finanspolicy 
Översiktsplan för Håbo 
Folkhälsoplan 2004-2007 
Reglemente för arvoden, partistöd och oppositionsbidrag 
Reglemente för intern kontroll 
Allmänt reglemente 
Reglemente för kommunstyrelsen 
Styrdokument avseende den kommunala 
nämndsadministrationen i Håbo kommun 
Jämställdhetspolicy 
Plan- och bygglovstaxa 
Delegationsordning 
Delegationsordning för personalärenden 

KF §86/2009 
KF §87/2009 
KF §70/2012 
KF §30/2010 
KF §47/2010 
KF §S4/2010 
KF §1S/2011 
KF §147/2011 
KF §32/2012 
KF §8S/2009 
KF §8S/2009 
KF §8S/2009 
KF §66/2006 
KF §8S/2009 
KF §73/2011 
KF §118/2011 
KF §19/200S 
KF §4/2006 
KF §S2/2006 
KF §109/2004 
??? 
KF §S/2006 
KF §20/2012 
KF §20/2012 

KF §42/2004 
Oklart men 1996 
KF §200/2011 
KS §13S/2012 
KS §163/2012 



Arbetsordning för kommunfullmäktige 
Intern budget och mål 

Icke politiskt antagna styrdokument 
Arbetsplatsträffar - riktlinjer 
Främja hälsa-projektet medåtgärdsplan 
Introduktion av ny personal - riktlinjer 
Julklappar- rutin beskrivning 
Lönekriterie 
Medarbetarsamtal - riktlinjer 
Rehabilitering- riktlinjer :Sjukfråmiaro och rehabilitering 
Rekrytering - riktlinjer 
Vinterkräksjukan - riktlinjer 
Våld och hot - riktlinjer 
Riktlinjer för Internet och Epost 
Riktlinjer för lösenordshantering 

Styrdokument, Bildningsnämnden 

Övergripande -BLN 
Arbetsmiljödelegation 
Arbetsordning arbetsutskottet 
Attestförteckning 
Delegationsordning 
Dokumenthanteringsplan 
Hus och kommunikationsplan för bildningsförvaltningen 
Lokal överenskommelse om flextid på bildningsförvaltningen 
Lokal överenskommelse om flextid på Håbo bibliotek 
Mål och intern budget 
Personaldelegation 
Plan för intern kontroll 
Plan för valfrihet och konkurrens 2012-2015 
Reglemente 

Gymnasieskolan 

KF§ 114/2002 

KS 2010.572 

KS 2010.1826 

KS 2012.35 
KS 2010.2190 
2009/40 nr 2009.980 
KS 2011.421 
KS 2012.37 

BLN 2009-01-07 § 6 
BLN 2009-:-01-07 § 3 
BLN 2012-02-21 § 9 
BLN 2012-03-27 § 20 
BLN 2009-01-28 § 15 
Planerad 
Lokalt kollektivavtal 2012-05-24 
Planerad 
BLN 2011-11-01 § 91 
? 
BLN 2012-05-08 § 33 
BLN 2012-05-08 § 34 

Elevernas läsårstider Delegationsbeslut 2010-01-12 
Ersättningar för interkommunala elever BLN 2011-11-01 § 92 
Regler och riktlinjer för handläggning av reseersättningar och i BLN 2012-09-29 § 63 
Riktlinjer för tilläggsbelopp BLN 2010-12-08 § 86 
Rutin för kvalitetssäkring av det systematiska arbetsmiljöarbet. Förvaltningschefsbeslut 2011-07-01 
Programbeskrivning Fridsam 2011-09-29 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fridsam 2012-04-26 
Elevarbetspolicy Skolans ledningsgrupp ht 11 
Kontaktläraruppdrag Skolans ledningsgrupp ht 09 

Kultur-och fritid 
Regelverk för att utse årets ungdomsledare ca 1989 
Reglemente Musikskolan BLN 2010-02-24 § 13 
Regional kulturplan för Uppsala län 2013-2014 Landstinget 2012-06-18 
Mångfaldsplan Chefsbeslut 
Medieplan Chefsbeslut 
Bibliotekets avgifter KF 2009-05-04 §.42 
Regelverk för Fridegårdspriset KF 2010-05:-17 § 40 
Regleverk för föreningsbidrag och förenirigshyror i Håbo komnKF 2010-06-14 § 57 



Biblioteksplan 2012-2015 KF §148/2011 

Styrdokument, skolnämnden 

Delegationsordning för skolnämnden 2010-2014 SKN § 35 2012-05-07 
Reglemente för förskola, fritidshem och annan pedagogisk 
verksamhet i Håbo kommun 
Reglemente för simresor inom Håbo kommun 

SKN § 43 2011-06-22 
SKN § 80 2010-12-07 

Reglemente för handläggning av kommunalt vårdnadsbidrag SKN § 102012-02-20 
Skolskjutsregler för elever i förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola SKN § 42 2011-06-20 
Regler och handläggningsrutiner för val av skola i Håbo 
kommun SKN § 41 2011-06-22 
Reviderade regler och rutiner för utbetalning av barn- och 
elevpeng SKN § 49 2012-06-20 
Reglemente för mottagande till grundsärskola i Håbo 
kommun SKN § 50 2012-06-20 
Pedagogisk måltid SKN § 86 2011-12-05 
Plan för valfrihet och konkurrens 2012-2014 SKN § 342012-05-07 
Plan för tillsyn över fristående verksamheter 2012 SKN § 85 2011-12-05 
Intern kontroll 2012 SKN § 22 2012-03-27 
Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter från skolnämnden till 
förvaltningschefen SKN § 76 2010-12-07 
Attesträtt inom skolnämnden från och med 2012 SKN § 72011-10-24 
Internbudget och nämndernas mål år 2012, skolnär'nnden SKN § 74 2011-11-07 
Dokumenthanteringsplan för skolnämnden SKN § 132009-01-26 
Regler och rutiner för verksamheten omsorg på obekäm 
arbetstid 2012-05-23 
Regler och rutiner för handläggning av interkommunala barn 
och elever 2011-04-27 
Regler och rutiner för verksamheten omsorg på obekäm 
arbetstid 2012-05-23 

Delegering av arbetsmiljöarbetsuppgifter från förvaltningschef 
till skolområdeschef rektor och funktionschef 2012-04-19 
Avtal om verksamhetsförlagd utbildning, VFU 2012-2013 2012-03-20 
Avtal om samverkan inom Regionalt Utvecklinscenstrum 
Uppsala (RUe-U) 2010-12-21 
Tillfällig organisation för ht 2011 för Gröna Dalens och 
Västerängens område 2011-04-27 
Samverkansavtal kring familjecentrum, Håbo kommun 2012-03-14 
Reglemente 

Styrdokument, Miljö- och tekniknämnden 

Riktlinjer för krav på kartunderlag, utstakning och 
lägeskontroll MTN § 89,·2008-06-10 
Rutiner för detaljplaneprocessen MTN § 116, 2008-10-21 
Policy för slam och oljeavskiljare i Håbo Kommun MTN § 42,2012-04-24 



Riktlinjer för avfallshantering inom skolor och förskolor 
Regler och riktlinjer för fettavskiljare i Håbo kommun 
Tillsynsplan 
Riktlinjer för internhyra 
Resepolicy och rutiner gällande Håbo kommuns fordon 
Naturvårdsplan 
Lokala hälsoskyddsföreskrifter 
Kulturmiljöprogram 
Policy för fordonstvätt 
Energi- och klimatutredning (energiplan) 
Livsmedelstaxa 
Policy för enskillda avloppsanläggningar 
Styrdokument för kommunens lokalförsörjning 
Avfallsplan 2007-2012 
Renhållningsordning 2007-2012 
Plan- och bygglovstaxa 
Plan för valfrihet och konkurrens 
Plan för intern kontroll 

Styrdokument, Tillståndsnämnden 

MTN §81/2005 
MTN §16/2007 
MTN §3/2012 
KF §41/2008 
KF §64/2010 
KF §16/2011 
KF §80/2011 
KF §119/2011 
KF §120/2011 
KF §78/2008 
KF §146/2011 
KF §69/2003 
KF §8/2007 
KF §9/2007 
KF §9/2007 
KF §200/2011 
MTN § 89/2012 
MTN §69/2012 

Il 
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Dokumenthanteringsplan för byggärenden TSTN § 27,2007-03-19 
Dokumenthanteringsplan mät och kart TSTN § 28,2007-03-19 
Dokumenthanterintspan för miljö- och hälsoskyddsärenden TSTN § 434, 2010-11-02 
Delegationsordning bygg TSTN § 92/2011, 2011-06-07 
Delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsärenden TSTN § 86/2012, 2012-01-31 
Delegationsordning parkeringstillstånd TSTN § 41, 2011-04-05 
Delegatin till byggnadsinspektör, ansvar för energideklarations TSTN § 98/2008, 2008-11-04 
Delegation til Ordförande, principbeslut TSTN § 102, 2011-06-07 
Reglemente 

Styrdokument, Socialnämnden 
u;?R.~mTI!?h!g~ilih .. ;L.L~:~~:::",,;:L~.~.~ .. ; ... ~~L~~~':·:JE~:;!t~{~§;~c~s:;E~~:Z.~.~~l~tlti~iit~-"~,~.:ZjR~&;~~L2,~:~~;·f.4G·,~01L!l 
Dokumenthanteringsplan för socialförvaltningens kansli 2004-04-07 § 17 VoN 
Handlingsplan för skydd mot olyckor avseende 2005-05-16 § 54, BiN 
myndighetsenheten 
Handlingsprogram för skydd mot olyckor avseende äldre- och 2005-05-18 § 25 VoN 
handikappomsorgen samt arbetsmarknadsavdelningen 

Handlingsplan för det drogförebyggande arbetet bland barn 
och ungdom i Håbo kommun för åren 2005-2007 
Riktlinjer avseende särskilda boende-former för service och 
omvårdnad för äldre 
Arkivbeskrivning och dokumenthanterings- plan för vård- och 
omsorgsnämnden 
Arkivbeskrivning och dokumenthanterings- plan för stöd och 
biståndsavdelningen 
Riktlinjer i Håbo kommun avseende flyktingintroduktion 
Internkontrollplan för biståndsnämnden 
Avgifter och taxor inom äldre och handikappomsorgen 

2005-01-17 BiN § 3 

2006-01-18 § 9 BiN 

2006-05-12 § 28 VoN och BiN 

2006-08-16 § 102 BiN 

2006-08-16 § 105 BiN 
2006-09-13 §110 
2007-04-25 § 40· . 



Kommunala riktlinjer avseende öppen missbruks- och 
beroendevård 
Riktlinjer för handläggning enligt LSS, lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade 
Riktlinjer för kost och näring för äldre och sjuka 
Riktlinjer för handläggning av adoptionsärenden 
Ledningssystem för kvalitet och säkerhet inom socialijänsten 

Handlingsprogram för samverkan mellan 
bildningsförvaltningen och socialförvaltningen kring barn och 
unga 
Handlingsplan avseende Håbo kommuns åtagande i 
Barnahus 
Riktlinjer för insatsmätning avseende personalstödjande 
behov inom daglig verksamhet 
Riktlinjer för vårdbehovsmätning inom särskilt boende 
Handlingsplan för intern budgetprocess inom 
socialförvaltningen 
Riktlinjer för handläggning och doku- mentation av barn och 
ungdomsärenden inom myndighetsenheten 
Socialnämndens plan för kvalitetsuppföljning 
Handlingsplan avseende våld i nära relationer 
Regelverk för föreningsbidrag 
Intern kontrollplan för år 2011 
Plan för samhällsorientering till nyanläda flyktigar och andra 
skyddsbehövande i Håbo kommun 
Riktlinjer rörande förenklad biståndsbedömning 
Nya riktlinjer och rutiner för Lex Sarah 
Riktlinjer för dokumentation och informationssäkerhet i 
patientjournalen 
Riktlinjer för ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd 
Riktlinjer för flyktingmottagande i Håbo kommun 
Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdijänst 
Riktlinjer för vissa skyddsåtgärder inom vård och omsorg 
Handlingsplan - Bättre liv för sjuka äldre 
Riktlinjer och avgifter för serverings- tillstånd samt tillsyn för 
tobak och folköl 
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

2007,..04-25 § 41 

2007-04-24 § 44 

2008-03-26 § 26 
2008-04-16 § 37 
2008-04-16 § 40 

2008-05-28 § 49 

2008-06-18 § 65 

2009-04-22 § 42 

2009-04-22 § 43 
2009-06-17 § 70 

2009-08-26 § 78 

2010-04-26 § 39 
2010-11-23 § 89 
2011-02-22 § 20 
2011-02-22 § 21 
2011-06-14 § 78 

2011-08-30 § 87 
2011-08-30 § 94 
2011-11-01 § 112 

2012-03-27 § 31 
2012-04-24 § 40 
2012-04-23 § 49, KF 
2012-04-24 § 44 
2012-09-04 § 86 
2012-09-04 § 87 

2012-10-02 § 105 



2007/75 
2008/2 

2005/136 
2006/12 
2000/68 
2000/68 
2011/17 

2006/100 

2011/174 
2008/85 
2009/54 

2009/28 
1995/257 eller 1995/260 

2008/27,2008.520 
2011/179,2011.2857 

2009/11,2009.217 
2009/79, 2009.2645 
2012/45 
2010/10 
2009/45 
2009/100 
2011/9 
2011/29 
2011/179 
2009/75 
2009/75 
2009/75 
2005/128 
2009/75 
2008/41 
2003/19 
2004/125 
2003/106 
2005/87, 2006/23 
2003/132 
??? 
2005/156 
2011/141 
2011/141 

2004/32 

2011/56 
2009/56 
2009/33 



2002/114 

BLN 2008/6 Vid behov 
BLN 2008/3 Vid behov 
BLN 2012/11 Ärligen 
BLN 2011/11 Vid behov 
BLN 2008/10 Vid behov 
saknas 
BLN 2012.879 Vid behov 
saknas Vid behov 
BLN 2011/46 Ärligen 
? Vid behov 
BLN 2012/17 årligen 
BLN 2012/18 2015 

2009/58 2012 
2011/47 årligen 
2010/18 2012-11-06 
2010/30 vid behov 
BLN 2011/33 vid behov 
saknas vid behov 
saknas årligen 
saknas vid behov 
saknas vid behov 

? ? 
BLN 2010/5 vid behov 
BLN 2012/8 2014 
saknas 2013 
saknas 2013 
BLN 2009/24; KS 2009/36 Vid behov 
KS 2005/34 Vid behov 
KS2008/101 vid behov 



I 

2011/12 

2010/141 2012-10-01 

2010/60 
2010/146 

2011/91 

2011/110 

2011/109 

2012/127 

2012/122 
2011/61 
2012/99 
2011/217 
2012/89 

2010/137 
2012/14 
2011/182 
2008/10 

2011/55 

2011/96 

2011/55 

2012/112 

2010/182 

2011/154 
2012/131 

MTN 2008/98 
MTN 2008/155 
MTN 2011/87 

2012-10-01 

2015 
Ärligen 

Ärligen 

Översyn pågår 



MTN 2005/113 
MTN 2006/107 
MTN 2012/3 
2008/18, 2008.364 
2010/4 
2011/3 
2011/53 
2011/76 
2011/156 
2007/51 
2011/191 
2003/122 
2006/54 
2006/49 
2006/49 
2011/56 
2012/92 
2012/62 
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TSTN 2007/175-000 
TSTN 2007/176-000 
TSTN 2010/1 
TSTN 2011/6 
TSTN 2011/1 nr 2011.28 
TSTN 2010/40 
TSTN 2008/19 200 
TSTN 2011/5 

2005/30 

2005/01, se SN reg. 2011.1304 

2006/3 VoN 

2005/65 

2006/50 

2006/53 VoN 
2006/58 
2007/3 

Omgående 

Omgående 

. ',' " 



2007/72 

2007/76 

2008/06 
2008/66 
2008/70 

2008/96 

2008/124 

2009/62 

2009/63 
2009/109 

2009/132 

2010/71 
2010/80 
2011/1 Tillsvidare 
2011/5 
2011/34 

2011/38 
2011/42 Tillsvidare 
2011/43 

2012/14 Tillsvidare 
2012/20 Tillsvidare 
2012/11 
2012/3 
2012/44 Tillsvidare 
2012/43 

2012/47 



KS 
KS 

KS 
KS 
KS 
KS/Håbo Marknads AB 
KS 
KS 
KS 
KS 
KS 
KS 
Räddningschef 
Räddningschef 
Räddningschef 
Räddningschef 
KS 
KS 
KS 
KS 
KS 
KS-

KS 

KS 

KS 
KF 
KS, MTN 



Cajsa Melander, Nämndsekreterare 
Cajsa Melander, Nämndsekreterare 
Carin Homann, ekonom 
Cajsa Melander, Nämndsekreterare 
Cajsa Melander, Nämndsekreterare 
Asa Eriksson, kulturstrateg 
Cajsa Melander, Nämndsekreterare 
Nina Halden Rönniund, bibliotekschef 
Hans Elmehed, förvaltningschef 
Personalavdelningen 
Cajsa Melander, Nämndsekreterare 
Cajsa Melander, Nämndsekreterare 

Cajsa Melander, Nämndsekreterare 
Carin Homann, ekonom 
Cajsa Melander, Nämndsekreterare 
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Anders Olsson, rektor 
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Anders Olsson, rektor 
Anders Olsson, rektor 

Bengt Bergström, fritidskonsulent 
Lars Bäckiund, musikskolans rektor 
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Nina Halden Rönniund, bibliotekschef 
Nina Halden Rönniund, bibliotekschef 
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Asa Eriksson, kulturstrateg 
Bengt Bergström, fritidskonsulent 
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Administrativ chef 
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Utvecklingsledare 
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Förvaltningschef 
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Utvecklingsledare 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Håkan Bertilsson 

 

Stabschef 
0171-538 42 
hakan.bertilsson@habo.se 

 
Utvärdering av Håbo kommuns resepolicy 
Sammanfattning 
2010 antog Håbo kommun en resepolicy (KS2010/4 nr 1010.36). Syftet var 
att få ett mer kostnadseffektivt, miljöanpassat och säkert resande inom 
tjänsten. Resepolicyn gäller både förtroendevalda och tjänstemän. 

En utvärdering av Håbo kommuns resepolicy gjordes under 2012 
(2013.187). Utvärderingen gjordes i två steg. Dels genom en uppföljning av 
nuläget där år 2011 har jämförts med 2008 och dels genom en webbenkät 
till samtliga anställda och förtroendevalda. Utvärderingen är gjord av 
miljöavdelningen inom Miljö- och teknikförvaltningen. 

Resepolicyn har under de år den har funnits delvis fungerat för att uppnå sitt 
syfte. Den anses dock vara för detaljerad och svår att tillämpa. En 
uppdatering av resepolicyn anses därför vara nödvändig. 

Utvärderingen föreslår en bred arbetsgrupp, med representanter från varje 
förvaltning, ges i uppdrag att förbättra Håbo kommuns resepolicy. 

Beslutsunderlag 
– Resepolicy för Håbo kommun. KS2010/4 nr 2010.36 
– Utvärdering av Håbo kommuns resepolicy, 2013.187. 
 
Kommunkansliets förslag till beslut: 
 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar att nu gällande Resepolicy för Håbo kommun 
upphör att gälla omedelbart. 

2. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att redovisa förslag till ny 
resepolicy  
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3. Fullmäktige beslutar att under tid för framtagande av ny resepolicy 
gäller följande kriterier, för alla tjänsteresor eller resor av 
förtroendevalda som betalas av Håbo kommun, att resan är 

- säker 

- kostnadseffektiv 

- miljöanpassad 

 i nämnd ordning.  

__________ 
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Sammanfattning 
Håbo kommun har haft en antagen resepolicy sedan 2010 som syftar till att vara ett 
styrinstrument för ett mer kostnadseffektivt, miljöanpassat och säkert resande. Den har under 
hösten 2012 utvärderats för att följa upp hur väl den fungerar. Utvärderingen har skett i två steg. 
Dels genom en uppföljning av nuläget där år 2011 har jämförts med 2008. Dels med en 
webbenkät som skickades ut till samtliga anställda samt förtroendevalda.  

Resepolicyn har under de år den har funnits delvis fungerat för att uppnå sitt syfte. Ett resultat är 
en betydligt högre andel miljöklassade fordon i Håbo kommun år 2011 jämfört med 2008. 
Fordonsflottan är även yngre och uppfyller där det är möjligt de säkerhetskrav som ställs i 
resepolicyn så som alkolås. Kostnaderna för tågresorna har procentuellt ökat mest vilket till viss 
del kan antas bero på en ökad användning av tåg bland personalen. Tåg är ett färdsätt som 
resepolicyn prioriterar högt. Vi ser dock inga resultat på minskade kostnader för resor med 
exempelvis flyg som resepolicyn prioriterar lågt. Högre andel leasade fordon, yngre fordonsflotta 
och lägre reparationskostnader av kommunens fordon konstateras vid jämförelsen mellan åren.    

Majoriteten av de tjänstemän samt förtroendevalda som svarade på utskickad webbenkät med 
frågor rörande resepolicyn tycker att resepolicyn är bra och en större andel hade ingen åsikt. Den 
anses dock vara för detaljerad och svår att tillämpa. Det kom fram många förbättringsförslag för 
en uppdaterad resepolicy, kring kommuniceringen av policyn samt önskemål om en förbättrad, 
utökad och mer lättillgänglig bilpool inom kommunen.  

Det finns möjligheter att göra Håbo kommuns resor ännu mer kostnadseffektiva, miljöanpassade 
och säkra. Förbättrad samordning och översyn av våra transporter är en viktig framgångsfaktor 
som vi bör prioritera. Att vi ska leva som vi lär anses självklart bland ett flertal av Håbo 
kommuns medarbetare men alla följer inte eller känner inte till resepolicyn. En uppdatering av 
resepolicyn som förankras och kommuniceras genom önskvärda kanaler så som förbättrat 
intranät och arbetsplatsträffar kan därför anses vara nödvändig för att fortsätta vårt arbete mot en 
fossilbränslefri och hållbar tillväxtkommun.  
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Bakgrund 
Håbo kommun antog en resepolicy 2010 (se bilaga 1). Den ska vara ett styrinstrument för ett 
mer kostnadseffektivt, miljöanpassat och säkert resande. Den har under hösten 2012 utvärderats 
för att följa upp hur väl den fungerar. Utvärderingen har skett i två steg. Dels genom en 
uppföljning av nuläget där vi har jämfört 2011 med 2008. Dels med en webbenkät som skickades 
ut till samtliga anställda samt förtroendevalda. Utvärderingsdokumentet innehåller fyra delar; 
uppföljning av nuläget, webbenkät om resepolicyn, analys samt förslag till fortsatt arbete.  

 
Uppföljning av nuläget  
Summering av nulägesbeskrivningen 

I den fösta delen av utvärderingen utfördes en nulägesbeskrivning. År 2011 jämfördes med 2008. 
Håbo kommun har idag en fordonssamordnare som inte fanns 2008 och vi har idag mycket bättre 
koll och styrning på vilka fordon vi har, behöver byta ut eller tas bort.  

En generell ökning av kostnaderna för flyg, tåg samt buss och taxi kunde konstateras vilket inte 
är onormalt. Kostnaderna för vårt tågresande har dock ökat mest, med nästan 40 procent, vilket 
är ett färdsätt som resepolicyn prioriterar högt. Kostnaderna för buss och taxi samt flyg har ökat 
runt 20 procent vardera. De totala milen för resor med egen bil i tjänst har ökat marginellt, ca 1 
procent. Kostnaderna för resekostnadsersättningarna har dock ökat mer, ca 20 procent på grund 
av en ökad ersättning.  

År 2011 hade Håbo kommun 32 procent klassade miljöbilar av kommunens totala fordonsflotta 
jämfört med 17 procent år 2008. Gör man denna jämförelse på bara personbilarna var det 50 
procent år 2011 jämfört med 27 procent år 2008. Här kan man konstatera att resepolicyn har 
gjort skillnad. Vi har procentuellt näsan fördubblat vår andel miljöbilar.  

61 procent av bränslet i Håbo kommuns fordon under 2011 var diesel, 35 procent var bensin 
samt 4 procent var etanol. Nästan 20 procent av Håbo kommuns fordon kan tankas med etanol. 
Men endast 4 procent av det som tankas i kommunens bilar är etanol. Detta indikerar att det 
tankas till största del bensin i Håbo kommuns etanolbilar och det finns möjligheter att minska 
koldioxidutsläppen.  

67 procent av Håbo kommuns bilar kör uppskattningsvis mindre än den optimala körsträckan för 
en kommunal bil (1500-3000 mil). Här kan vi arbeta med att effektivisera vår användning av 
våra fordon till exempel genom att utöka kommunens bilpool.  

Andelen kommunägda fordon yngre än 3 år har ökat från 6 procent år 2008 till 59 procent år 
2011 efter antagen resepolicy med nya rutiner år 2010. Kommunens fordonspark har dock 
fortfarande en ekonomisk risk i och med en relativt stor andel äldre fordon. Fortsatt utbyte av 
bilar bör ske till mer energieffektiva miljöbilar. 

Hela nulägesbeskrivningen och uppföljningen av nuläget finns presenterat i bilaga 2.
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Webbenkät om resepolicy 

Summering av enkätsvaren 

Den andra delen av utvärderingen är en webbenkät som skickades ut till samtliga tjänstemän och 
förtroendevalda. Enkäten innehöll ett antal frågor med anknytning till resepolicyns innehåll. 
Endast 7 procent svarade på webbenkäten. 79 procent av dessa var tjänstemän. De flesta som 
varade på enkäten känner till Håbo kommuns resepolicy, 86 procent. Att informationen om 
resepolicyn har kommit från sin chef var den största informationskällan. Bland de som inte 
känner till resepolicyn tycker flest, 30 procent, att den ska kommuniceras via ett väl fungerande 
intranät. De flesta av de som har svarat på enkäten, 59 procent, anger att de har diskuterat 
resepolicyn under någon arbetsplatsträff. 

54 procent av de som har svarat på enkäten tycker att resepolicyn är bra. En stor andel hade 
ingen åsikt. Kommentarer om vad som är bra med resepolicyn handlade till största del om att det 
är bra att den finns och reglerar våra resor, miljöaspekten samt att den är tydlig. Kommentarer 
om vad som är dåligt med resepolicyn handlade till största del om att den är för detaljerad och 
svår att tillämpa. De förbättringsförslag som kom fram handlade till största del om att göra 
policyn mer övergripande och mindre detaljerad. 

De flesta runt 70 procent tycker bra om och tar hänsyn till de krav (prioriteringsordningen, miljö- 
och säkerhetskrav) som ställs i resepolicyn.  

Endast 12 procent anger att de brukar använda bilpoolen vid tjänsteärenden. 89 procent känner 
till att Håbo kommun har en bilpool och 86 procent anger att de kan tänka sig att använda sig av 
den. Endast 5 procent anger att det brukar finnas lediga bilar när de vill använda bilpoolen. De 
flesta kommentarer om bilpoolen handlade om att det är svårt att hitta lediga bilar. Att bilpoolen 
behöver utökas och förbättras för att bli användarvänlig.  

Endast 3 procent av de som svarade anger att de brukar använda cykelpoolen. 90 procent av de 
som svarade känner till att Håbo kommun har en cykelpool och 76 procent anger att de kan tänka 
sig att använda sig av den. Det är enbart 3 procent som anger att det brukar finnas lediga cyklar 
när de vill använda sig av den. Många kommentarer om cykelpoolen handlade om att de har egen 
cykel eller har egen avdelningscykel och därför inte använder kommunens cykelpool. Att 
cyklarna är dåligt underhållna och att elcykeln ofta inte fungerar. Att inte behovet finns i deras 
tjänst var andra kommentarer. 

Hela presentationen av svaren från webbenkäten om resepolicyn finns i bilaga 3.



 UTVÄRDERING 5(7)
 Datum Vår beteckning 

  2013 -01-22 KS2010/4 nr 2013.187
 

Analys 

På grund av lågt deltagande i webbenkäten är det svårt att dra större generella analyser av 
resultatet från den. Men de kommentarer som kom fram är värdefulla och bör användas i 
framtida arbete. Utifrån de svar som vi fick behöver Håbo kommun ha ett väl fungerande 
intranät för att underlätta kommunikationen av en sådan policy så som resepolicyn. Det är viktigt 
att diskutera policyn på arbetsplatsträffar och se till att den efterlevs. Majoriteten av de som 
svarade tycker att resepolicyn är bra och en större andel hade ingen åsikt. Den anses dock vara 
för detaljerad och svår att tillämpa. Flera förbättringsförslag kom fram. Det framkom även ett 
behov av att Håbo kommun behöver förbättra och utöka kommunens bil- och cykelpool. För 
ökad användning av de måste kommunen sedan se till att bilarna och cyklarna i poolerna blir väl 
underhållna samt tillgängliga för alla kommunanställda.  

Det finns idag en fordonssamordnar på kommunen vilket har starkt bidragit till att kommunen 
idag har bättre koll och styrning på vilka fordon vi har, behöver byta ut eller tas bort. 
Fordonssamordnaren har inte möjlighet att arbeta 100 procent med fordonssamordning vilket är 
önskvärt för att förbättra samordningen och översynen av våra transporter. Detta för att kunna 
förbättra kommunens bil- och cykelpooler, minska antalet fordon och på så sätt spara pengar. 

Fortsatt analys på hur väl policyn har fungerat för att uppnå sitt syfte att vara ett styrinstrument 
för ett mer kostnadseffektivt, miljöanpassat och säkert resande har gjorts främst utifrån 
uppföljningen av nuläget.  

 

Kostnadseffektivitet 

Kommunen har ökat sin andel yngre fordon och på så sätt minskat den ekonomiska risken med 
att ha en stor andel äldre fordon. Reparationer för fordon har halverats vid en jämförelse mellan 
år 2011 och 2008. Det finns dock fortfarande fordon som inte har bytts ut och är över 10 år 
gamla. En stor anledning att denna övergång tar tid är att fordonen idag ska leasas och belastar 
därför verksamheterna på driften istället för att det går som en investering. Genom att leasa 
fordonen kan kommunen dra av 50 procent av momsen jämfört vid ett köp då inget av momsen 
kan dras av. Fortsatt utbyte till mer energieffektiva miljöfordon resulterar även generellt i lägre 
drivmedelskostnader för kommunen då fordonen drar mindre.  

Håbo kommun kan skaffa fullt funktionella och energieffektiva fordon utifrån den nya 
miljöbilsdefinitionen och gällande ramavtal. Kostnaderna för miljöfordonen inom de ramavtal 
kommunen har är generellt inte dyrare eller billigare. Den nya miljöbilsdefinitionen innebär en 
befrielse från fordonsskatt vid köp av miljöbil. Bedömning av vad som är mest energi- och 
kostandseffektivt bör göras i varje enskilt fall med hjälp av fordonssamordnaren vid anskaffning 
av fordon.  

Kostnaderna för reseersättningarna har ökat på grund av ändrade reseersättningsregler. Det bör 
göras mindre fördelaktigt att använda egen bil i tjänst då det idag inte ställs några säkerhets- och 
miljökrav på dessa fordon. Detta bör därför ses över. 
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Det är även mer kostnadseffektivt för kommunen att exempelvis antalet webbmöten ökar, 
samåkning sker och våra resor effektiviseras så att färre fordon behövs något som resepolicyn 
kan styra och därför behövs. 

 

Miljöanpassning 

Resepolicyn har gett resultat på så sätt att det påverkat våra inköp av fordon till mer 
energieffektiva och miljövänliga fordon. Antalet miljöklassade fordon har nästan fördubblats 
procentuellt vid en jämförelse mellan år 2011 och 2008. En stor andel av miljöbilarna, nästan 20 
procent är etanolbilar. Men endast 4 procent av det som tankas i kommunens bilar är etanol. 
Detta indikerar att det tankas till största del bensin i Håbo kommuns etanolbilar. Det finns därför 
en potential att med relativt lätta medel minska koldioxidutsläppen i Håbo kommun.  

Det är svårt att med säkerhet säga att valet av färdmedel har förändrats sedan resepolicyn antogs. 
Majoriteten angav i enkäten att de tycker den är bra och det märks på kommentarerna att den är 
omdiskuterad. Kommunens bilpool och cykelpool kan användas mer effektivt. Här kan 
förbättringar göras. Det färdsätt som procentuellt har ökat mest i kostnader i Håbo kommun är 
tåg, ett färdsätt som resepolicyn prioriterar högt och kan därför delvis anses vara ett resultat av 
resepolicyn. Vi ser dock inga resultat på minskade kostnader för resor med exempelvis flyg som 
resepolicyn tydligt säger endast ska utnyttjas där tidsmässiga eller praktiska skäl inte medger 
annat. Håbo kommuns flygresor ska klimatkompenseras något som inte har gjorts. Rutiner för 
detta saknas och bör därför ses över.   

Det finns fortfarande fordon som inte är utbytta och därför inte uppfyller de miljökrav som ställs 
i resepolicyn. Arbetet med att byta ut Håbo kommuns fordon bör fortsätta.  

 

Säkerhet 

Resepolicyn har gett resultat på så sätt att alkolås exempelvis har satts in i stort sett alla 
nyinförskaffade fordon sedan resepolicyn trädde i kraft 2010. Fordon som har undantagit har 
varit fordon som är tillfälliga. Införandet av alkolås har inneburit kostnader för Håbo kommun 
och ifrågasätts ofta vid införande. Kommentarerna kring alkolås i webbenkäten var dock mer 
positiva än negativa. Nyinförskaffade fordon uppfyller även övriga ställda säkerhetskrav.    

Det finns fortfarande fordon som inte är utbytta och därför inte uppfyller de säkerhetskrav som 
ställs i resepolicyn. Arbetet med att byta ut Håbo kommuns fordon bör fortsätta.  
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Förslag till fortsatt arbete 

Resepolicyn har under de år den har funnits delvis fungerat för att uppnå sitt syfte att vara ett 
styrinstrument för ett mer kostnadseffektivt, miljöanpassat och säkert resande. Det finns dock 
möjligheter att göra Håbo kommuns resor ännu mer kostnadseffektiva, miljöanpassade och 
säkra. Att vi ska leva som vi lär anses självklart bland många av Håbo kommuns medarbetare 
men alla följer inte eller känner inte till resepolicyn. Det är nödvändigt att uppdatera resepolicyn, 
förankra och kommunicera den. Önskade kanaler som kommit fram under utvärderingen är via 
ett förbättrat intranät, introduktionspärm samt arbetsplatsträffar. Detta för att fortsätta arbetet mot 
en fossilbränslefri kommun och hållbar tillväxtkommun. 

Förslaget är att ge en arbetsgrupp med representanter från varje förvaltning i uppdrag att utifrån 
denna utvärdering förbättra Håbo kommuns resepolicy med riktlinjer. Undersök möjligheterna 
att utöka fordonssamordnarens tjänst till 100 procent för bättre samordning av våra transporter. 
Fortsatt fokus för Håbo kommun som en hållbar tillväxtkommun bör vara på att köpa de mest 
kostnadseffektiva men samtidigt energieffektiva fordon, effektivisera användningen av våra 
fordon, öka andelen etanol tankat i våra inköpta etanolbilar, förbättra och utöka kommunens 
bilpool, se över reseersättningen för egen bil i tjänst, göra det om möjligt mer fördelaktigt att 
använda sin cykel i tjänst, säkerställa att cyklar finns på alla arbetsplatser där behov finns, 
förbättra servicen av kommunen cykelpool. Kommunicera de resultat som resepolicyn har 
inburit för Håbo kommun utifrån denna utvärdering. 
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 Reviderad av ksau 2010-01-25, § 15 och av ks 
2010-02-08, § 21 

 

Resepolicy för Håbo kommun  

Vision 
Håbo kommun fossilbränslefri kommun 2050.  

Syfte 
Resepolicyn syftar till att vara ett styrinstrument för ett mer kostnadseffek-
tivt, miljöanpassat och säkert resande. 

Omfattning 
Denna policy och tillhörande styrdokument gäller alla tjänsteresor eller 
resor av förtroendevalda som betalas av Håbo kommun. Resepolicyn träder i 
kraft från och med kommunfullmäktiges beslut och gäller tillsvidare.  

Fordonssamordnare 
Håbo kommuns fordonssamordnare tar initiativ till att resepolicyn 
uppdateras och följs upp. Fordonssamordnare ger stöd i införskaffande av 
nya fordon till organisationen i samråd med berörd förvaltning/avdelning 
och säkerställer att kommunens miljö- och säkerhetskrav på fordon använda 
i tjänsten följs.  

Chefernas ansvar 
Varje chef ansvar för att resepolicyn efterlevs av hans eller hennes 
medarbetare. Det innebär att chefen tillsammans med stöd av 
fordonssamordnaren säkerställer att alla medarbetare känner till och följer 
innehållet i policyn med tillhörande styrdokument. Avtal om egen bil i 
tjänsten ska sägas upp när det finns bilpool eller enhetsknuten bil som 
alternativ. 

Medarbetarnas ansvar 
Varje medarbetare ansvarar för att hans eller hennes resor i tjänsten sker på 
ett ekonomiskt, säkert och miljöanpassat sätt i enlighet med resepolicyn. Det 
är varje medarbetares ansvar att följa aktuell trafiklagstiftning. 

Planering och val av resor 
Innan en resa beställs ska resenären överväga om det är möjligt att ersätta 
resan till förmån för videokonferens, telefonmöte mm. 
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Val av färdmedel ska ske enligt följande prioriteringsordning: 

 I första hand: Gång, cykel eller buss/tåg. Om den totala tiden för resan 
inte tar mer än 50 procent längre tid jämfört med att åka med bil.  

 I andra hand: Poolbil eller enhetsknuten bil. Samåkning ska eftersträvas. 

 I tredje hand: Privat bil. Samåkning ska eftersträvas. 

 I fjärde hand: Taxi 

Flygresor ska endast utnyttjas där tidsmässiga eller praktiska skäl inte 
medger annat. Håbo kommuns flygresor ska klimatkompenseras.  

Aktuella miljö- och trafiksäkerhetskrav på fordon som används i tjänsten 
framgår av bilaga 1.  

Aktuella föreskrifter för bokning av bilar, resor och hotell, reseräkningar, 
bonus och förmåner med mera framgår av bilaga 2.  
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Bilaga 1 Miljö- och trafiksäkerhetskrav på fordon använda i 
tjänsten 
Miljö- och trafiksäkerhetskraven enligt nedan gäller samtliga bilar som 
används i tjänsten (kommunens fordonspark, poolbilar samt anställdas egna 
bilar för att erhålla den högre reseersättningen). Kraven gäller omedelbart 
för nya bilar som införskaffas i organisationen. För befintliga bilar gäller en 
övergångsperiod fram till 2013-01-01 då kraven ska uppfyllas. Undantag för 
bilar som redan används i verksamheten beslutas av aktuell förvaltningschef 
i samråd med fordonssamordnare om det finns särskilda skäl. Undantag kan 
även beviljas för vissa specialfordon så som personbilar med fler än fem 
sittplatser, lätt lastbil och lätt buss.  

Miljökrav 

 Bilen ska uppfylla kraven för miljöbil enligt SFS 2004:1364.  

 Endast HA-oljefria däck ska användas 

 Bilen ska vara försedd med motorvärmare 

 Vinterhjul, dubbfria vinterdäck ska efterstävas  

 

Fordon som är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med annat 
drivmedel än gasol och som tillhör miljöklass 2005 (bensinbilar) 
respektive miljöklass 2005PM (dieselbilar), miljöklass El eller miljöklass 
Hybrid samt uppfyller kraven:  

Bensinbil som inte släpper ut mer än 120 gram/km i blandad körning.  

Dieselbil som inte släpper ut mer än 120 gram/km i blandad körning och 
har partikelfilter eller annan effektiv rening som släpper ut maximalt 5 
mg partiklar per km.  

Etanol- och biogasbilar som inte har en bränsleförbrukningen per 100 
kilometer vid blandad körning som överstiger 9,2 liter bensin, 8,4 liter 
diesel eller 9,7 kubikmeter gas.  

Definition av miljöbil i SFS 2004:1364 

Tillgängliga miljöbilar och miljöbilsinformation finns på Sveriges 
miljöbilsportal - Miljofordon.se.  

Säkerhetskrav  

 Tjänstevikten får ej understiga 1100 kg.  

 Fordonet ska ha minst 5 stjärnor i EuroNCAP krocktest 

 Airbag på förarplats  

 Låsningsfria bromsar - ABS  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20041364.htm
http://www.miljofordon.se/
http://www.miljofordon.se/
http://www.euroncap.com/home.aspx
http://www.euroncap.com/home.aspx
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 Antisladdsystem – ESP  

 Panikbromsassistans – EBA 

 Bromskraftsfördelning - EBD 

 Fordonet ska ha minst 2 stjärnor i EuroNCAP fotgängarskydd  

 Trepunktsbälten på samtliga platser 

 Bältespåminnare  

 Fordonet ska ha minst gul grupp i EuroNCAP Whiplashskydd  

 Nackskydd på samtliga platser 

 Mobiltelefon i bilen ska kompletteras med handsfreeutrustning eller 
öronsnäcka för de som har telefon i tjänsten  

Övriga krav som gäller kommunens fordonspark samt bilpool 

 Alkolås 

 Larm som är godkänt av Stöldskyddsföreningen eller fabriksmonterat 
larm 

 Gummimattor  

 Stereo av standardmodell 

 AC 

http://www.euroncap.com/home.aspx
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Bilaga 2: Föreskrifter för bokningar och ersättningar 
Föreskrifterna för bokning av bilar, cyklar, resor och hotell, reseräkningar, 
bonus och förmåner med mera enligt nedan gäller samtliga kommunan-
ställda som reser i tjänsten. 

Bokning av cyklar bilar, resor och hotell 
Instruktion samt bokning av poolbilar samt poolcyklar finns i Outlook under 
gemensamma mappar. Information kan även erhållas från kommunens 
fordonssamordnare. Resor ska godkännas i förväg av ansvarig chef.  

Tågresor ska bokas så tidigt som möjligt då möjligheten till lågprisbiljetter 
ökar. Tåg bokas via SJ tfn 0771-75 75 55. Kundnummer tillhandahålles av 
fordonssamordnaren. Hotell bokas enligt gällande avtal för de orter som 
avtalet avser. Bokning av resa och hotell kan också ske via resebyrå.  

Reseräkning 
Efter genomförd resa ska den anställde upprätta en reseräkning. Av rese-
räkningen ska framgå destination, färdsätt och syfte med resan samt restider 
och ordinarie arbetstid. Uppgifter om fria måltider ska också framgå. Rese-
räkningen skal lämnas så snart som möjligt dock senast inom tre månader. 
Fullständiga verifikationer ska bifogas i original för alla utlägg som ska 
ersättas. Ersättningen betalas ut i samband med löneutbetalning. Har den 
anställde kvitterat ut ett reseförskott redovisas detta på reseräkningen inom 
tre månader. I annat fall dras beloppet från den anställdes lön. 

Vid resa med egen bil eller cykel utges resekostnadsersättning per körd 
sträcka enligt kommunens anvisningar. Inga avtal med fast bilersättning ska 
tecknas. Reseräkning och bilersättning ska vara attesterade av behörig 
attestant. 

Ersättningar 
Resekostnadsersättning, traktamente och resetillägg regleras i enlighet med 
avtal och skattelagstiftning. 

Färdtidsersättning. Ersättning för restid som ligger utanför fastlagd arbetstid 
eller normalarbetstid. Avser inrikesresa längre än 50 km. Vid kortare resor 
än 50 km får man inte ersättning för restid utanför fastlagd arbetstid. 

Traktamenten utges vid resor som är förenade med övernattning och längre 
än 50 km. Ersättningen följer skatteverkets anvisningar för skattefria trakta-
menten. Resetillägg är ett skattepliktigt komplement till traktamentet. 
Traktamente och resetillägg ska reduceras med måltider som resenären inte 
själv betalar enligt skatteverkets anvisningar. Erhållna måltider ligger till 
grund för skattepliktig förmån. 

All bonus och alla förmåner som en reseleverantör erbjuder ska tillfalla 
Håbo kommun och inte den enskilde resenären. En anhörig som följer med 
som medresenär på en tjänsteresa ska själv betala alla sina kostnader. 
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Bilaga 2: Uppföljning av nuläget 
 
Nulägesbeskrivning  
I Håbo kommun kör vi totalt ca 100 000 mil årligen i tjänsten i de kommunala fordonen samt 
med egen bil i tjänst. De transporter som våra upphandlade entreprenörer gör är inte kartlagda. 
De antas stå för en stor del av våra transporter och behov finns att ta ett mer samlat grepp kring 
dessa. De kommunala transporterna är en betydande miljöaspekt i den kommunala 
verksamheten.  

Administration 

Det finns sedan 2009 en fordonssamordnare på Miljö- och teknikförvaltningen. 
Fordonssamordnaren hjälper bland annat till med upphandling av fordon. Fordonssamordnaren 
uppdaterar även uppgifter om kommunens fordonspark vilket ger oss bättre koll och styrning på 
vilka fordon vi har, behöver byta ut eller tas bort.  

Varje enhet sköter skötseln av sina fordon. Håbo kommuns gemensamma bilpool omhändertas 
av receptionen/vaktmästeriet.  

Tankning av alla kommunens fordon sker på gemensamt upphandlat avtal. Vid kontering av alla 
utgifter för fordonen skall en objektskod användas för att kunna sammanställa enskilda bilars 
kostnader. Objektskoderna används dock inte av alla vilket försvårar uppföljningen av 
kostnaderna för kommunens fordon.   

Policy och riktlinjer 

Den finns en antagen resepolicy från 2010 (se bilaga 1) samt framtagna rutiner för hantering av 
kommunens fordon.  En första nulägesanalys av kommunens fordon utfördes 2008 efter att 
fullmäktige beslutade att Håbo kommun ska bli en fossilbränslefri kommun. Arbetet resulterade i 
en resepolicy samt nya rutiner. Uppföljning av resepolicyn är nödvändig. För jämförelse skriver 
vi de siffror från tidigare nulägesbeskrivning som vi har inom parentes.  

Samtliga fordon ska avropas av kommunen enligt gällande ramavtal för fordon samt anskaffas 
enligt Håbo kommuns resepolicy. Håbo kommuns fordon ska i så stor utsträckning som möjligt 
finansieras med leasing på 36 månader utifrån den leasingform (enligt gällande upphandling) 
som kommunens ekonomiavdelning och fordonssamordnaren bedömer är optimalt för 
kommunen.   

En energieffektiviseringsstrategi med handlingsplan är framtagen under 2011 men ännu inte 
antagen. En nulägesanalys gjordes även i samband med framtagande av 
energieffektiviseringsstrategin. Målsättningarna i strategin är att Håbo kommun till 2014 ska 
minska energiförbrukningen med 10 % för sina transporter jämfört med 2009 års nivåer samt till 
2020 minska energiförbrukningen med 20 % för sina transporter jämfört med 2009 års nivåer.  
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Ny miljöbilsdefinition från och med 1 januari 2013 

Definitionen för miljöbil ändrades den 1 januari 2013. Den nya miljöbilsdefinitionen innebär att 
personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar, som tas i bruk från och med 1 januari 2013, befrias 
från fordonsskatt om bilens koldioxidutsläpp (enligt uppgift i vägtrafikregistret) inte överstiger 
ett beräknat högsta koldioxidutsläpp i förhållande till fordonets tjänstevikt. Det innebär alltså att 
gränsen för miljöbil är flytande, tyngre bilar får släppa ut mer än lättare bilar. 

Elbilars och laddhybriders förbrukning av elektrisk energi får högst vara 37 kWh per 100 
kilometer. Skattebefrielsen ges under en tidsperiod om fem år från det att bilen har tagits i bruk. 

Alla miljöbilar som sålts dessförinnan kommer dock att fortsätta vara miljöbilar. 

Håbo kommun har anslutit sig till Kommentus ramavtal för inköp av fordon. Det finns miljöbilar 
enligt den nya miljöbilsdefinitionen inom alla storlekar som Håbo kommun kan köpa. Håbo 
kommun kommer att kunna köpa energieffektiva miljöbilar som är el, hybrid, diesel samt etanol. 
Bedömningen är därför att Håbo kommun kan skaffa fullt funktionella och energieffektiva 
fordon utifrån den nya miljöbilsdefinitionen och gällande ramavtal. Kostnaderna för 
miljöfordonen ligger inom ramavtalen mellan 25 procent högre och 25 procent lägre jämfört med 
en icke miljöbil i samma storlek. Det går alltså inte att säga att miljöbilar alltid kostar mer i 
inköp. Utbudet av miljöbilar blir bara större och större. Köper man en energieffektiv miljöbil blir 
generellt drivmedelskostnaderna även lägre för kommunen.  

Resekostnadsersättning 

Under 2010 gjordes de centrala avtalen om och det finns numera bara en resekostadsersättning 
(29 kr/mil) oavsett om du har tjänstebilsavtal eller inte. Under 2008 hade 29 anställda 
tjänstebilsavtal och fick därmed en högre resekostadsersättning.  

Under 2011 betalades reseersättning ut för totalt ca 20 800 mil (2008: 20 600 mil), en total 
kostnad på 620 000 kr (2008: 500 000 kr). I jämförelse uppgick den totala kostnaden för flyg på 
286 318 kr (2008: 222 470,kr), tåg på 230 847 kr (2008: 141 034 kr) samt lokala resor med buss 
och taxi på 224 345 kr (2008: 177 799 kr). 

Håbo kommuns fordonspark 

Håbo kommun har totalt 59 fordon, lätta lastbilar och personbilar (2008: 47). Håbo kommuns 
fordonsflotta bestod 2011-12-31 av 11 personbilar (2008: 16 st) och 12 lätta lastbilar (2008: 16 
st) som var ägda. Håbo kommun leasade även 27 personbilar (2008: 14 st) och 9 lätta lastbilar 
(2008: 1 st). Fordonen kördes ca 79 300 mil totalt under 2011.  

2011 var 19 av dessa fordon (2008: 8 st) klassade som miljöbilar vilket är 32 procent av 
kommunens totala fordonsflotta (2008: 17 procent). Gör man denna jämförelse på bara 
personbilarna har Håbo kommun år 2011, 50 procent miljöbilar (2008: 27 procent). Av 
miljöbilarna drivs 11 bilar av bensin/etanol och 8 av diesel. Fortsatt arbete med att öka andelen 
miljöbilar i kommunen kommer att ske med hänvisning till resepolicyn. Håbo kommun har satt 
som mål att det ska vara 60 procent personbilsklassade miljöbilar år 2014 vilket vi ser ut att nå. 
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Alkolås har satts in i stort sett alla nyinförskaffade fordon sedan resepolicyn trädde i kraft 2010 
vilket är ca 35 stycken. Fordon som har undantagit har varit fordon som är tillfälliga. Införandet 
av alkolås har inneburit kostnader för Håbo kommun på ca 10 tkr per fordon. En årlig service 
och kalibrering av alkolåsen är även nödvändig. Det ifrågasätts ofta vid införande av alkolås om 
det är nödvändigt då det tar tid från personalen att behöva blåsa innan de kan starta bilen. 

Ungefär 10 fordon har inte bytts ut, ca 17 procent, och är över 10 år gamla. En stor anledning är 
att fordonen idag ska leasas och belastar därför verksamheterna på driften istället för att det går 
som en investering. Genom att leasa fordonen kan kommunen dra av 50 procent av momsen på 
leasingavgiften jämfört vid ett köp av fordon då inget av momsen kan dras av. Fortsatt utbyte till 
mer energieffektiva miljöfordon resulterar även generellt i lägre drivmedelskostnader för 
kommunen. Den nya miljöbilsdefinitionen innebär även en befrielse från fordonsskatt.  

Inte helt oväntat kan man konstatera stora leasingkostnader för bilar konterade år 2011. I 
ekonomisystemet kan man se att det konterades 370 tkr på leasingkostander (konteringsslag 
61412) på med viss felkontering (inga uppgifter för år 2008). Intressant är även att jämföra 
kostnaderna för reparation av fordon (konteringsslag 66011) som år 2011 uppgår till 110 tkr 
jämfört med dubbelt så mycket år 2008 då kostnaderna var 220 tkr trots en ökning av 
fordonsflottan på 20 procent. Ingen jämförelse är gjord för investeringskostnader för fordon. 
Fordonsinvesteringarna kan dock antas vara betydligt mindre eller helt obefintliga år 2011 
jämfört med 2008.    

Håbo kommun har idag tre bilar i en intern bilpool som ingår i kommunens fordonspark. Bilarna 
i bilpoolen används främst av de som har sitt arbetsställe i kommunhuset för diverse tjänsteresor.  

Nedanstående tabell visar på hur bilpoolen är bokad varje vardag under perioden augusti 2011 
till juli 2012 mellan kl 8- 17. 
 
Dag Bokad i procent 
Måndag 55 % 
Tisdag 54 % 
Onsdag 54 % 
Torsdag 58 % 
Fredag 43 % 
I genomsnitt 53 % 
 

Nyttjandegraden för kommunen bilpool är i genomsnitt 53 procent mellan 8 till 17 på vardagar. 
Vid en genomgång av resorna som gjordes med bilarna i poolen under mars och april 2008 
framkom det att nyttjandegraden för kommunens bilpool var under mars och april 43 procent 
mellan 8 till 17 på vardagar. En liten ökning sedan resepolicyn antogs. En nyttjande grad mellan 
35-70 procent är inte orimlig och därför finns det fortfarande möjligheter öka nyttjandegraden 
samtidigt som kommunen betalar ut stora summor i resekostadsersättnignar för egen bil i tjänst. 
Åtgärder bör göras.  

 

Fördelning av de olika bränslena i Håbo kommun 2011 
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35%

61%

4%

Bensin
Diesel 
Etanol

 

Antal liter bränsle som använts för Håbo kommuns fordonspark 2011 är ca 79 000 liter.  

61 procent av bränslet i Håbo kommuns fordon under 2011 var diesel, 35 procent var bensin 
samt 4 procent etanol. Nästan 20 procent av Håbo kommuns fordon kan tankas med etanol. Men 
endast 4 procent av det som tankas i kommunens bilar är etanol. Detta indikerar att det tankas till 
största del bensin i Håbo kommuns etanol bilar. Det finns en potential att minska 
koldioxidutsläppen upp till 5 000 kg koldioxid per år.  
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Genomsnittlig körsträcka per kommunägd eller leasad personbil och år 2011 
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Optimal körsträcka för en kommunal bil är 1500-3000 mil. Man kan konstatera att 67 procent av 
Håbo kommuns bilar uppskattningsvis kör mindre än den optimala körsträckan per år. Även år 
2008 konstaterades det att fordonen i snitt används för lite. Här kan vi arbeta med att 
effektivisera vår användning av våra fordon. Detta kan ske genom att till exempel utöka 
kommunens bilpool. 
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Andel fordon äldre och yngre än 3 år bland kommunägda bilar 

Ålder på bilar i Håbo kommun

41%

7%

26%

26%

äldre än 3 år
3år
2år
1år

 

Efter tre år ökar risken vad gäller reparationer och restvärden. Gamla fordon är också osäkrare 
och har sämre miljöprestanda än nyare fordon. I den nulägesanalys som gjordes 2008 var 
andelen kommunägda fordon yngre än 3 år 6 procent i Håbo kommun. Förändringsarbete efter 
nulägesanalysen och resepolicyn har gjort att 2011 har den siffran ökat till 59 procent. I en 
jämförelse av kostnaderna för reparation av fordon kan man även se en halvering av 
reparationskostnaderna mellan dessa år. Kommunens fordonspark innebär dock fortfarande en 
ekonomisk risk i och med en relativt stor andel äldre fordon. Fortsatt utbyte av bilar bör ske till 
mer energieffektiva miljöbilar.  

 

 



 UTVÄRDERING 1(40)
 Datu m Vår beteckning 

  2013 -01-22 KS2010/4 nr 2013.187

  

 

 

Bilaga 3: Webbenkät om resepolicy 
Frågor om Håbo kommuns resepolicy till Håbo kommuns medarbetare 

En del av utvärderingen var en webbenkät som skickades ut till samtliga anställda samt 
förtroendevalda. Enkäten innehöll ett antal frågor med anknytning till resepolicyns innehåll.  

Roll i kommunen

Tjänsteman
79%

Politiker
19%

Svar saknas
2%

 

86 personer svarade på enkäten. En svarsfrekvens på ca 7 procent. De flesta som svarade var 
tjänstemän, 79 procent.  
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Känner du till Håbo kommuns resepolicy?

Ja
86%

Nej
13%

Svar saknas
1%

 

De flesta som svarade på enkäten känner till Håbo kommuns resepolicy, 86 procent.  

Hur har du fått information om resepolicyn?

Din chef
20%

Fordonsamordnaren
5%

Personalavdelningen
6%

Gula välkomstmappen
2%

Intranätet
7%

Webben (habo.se)
13%

Annat
32%

Svar saknas
15%

 

Bland de som känner till resepolicyn svarade flest att de fått information om resepolicyn från 
annat håll än det som angetts i enkäten. På vilket annat sätt de har fått informationen har de 
angett, kommunfullmäktige, kollega, arbetsplatsträff, att de har arbetat med den, kollat själv, 
denna enkät, via miljöstrategerna samt via utskick. Att informationen om resepolicyn har 
kommit från sin chef var den största informationskällan.  
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Hur tycker du att resepolicyn ska kommuniceras på bästa sätt?

APT
13%

Intranät
30%

Via chef
16%

Utskick
13%

Webb
6%

Vid introduktion
13%

Fortlöpande information
6%

Bifoga med 
möteshandlingar

3%

 

Bland de som inte känner till resepolicyn tycker flest, 30 procent, att den ska kommuniceras via 
Intranätet. En kommentar från en tjänsteman var ”Bygg ett bättre intranät, där all viktig info kan 
hämtas!”. 16 procent anger att informationen bör komma via chefen på olika sätt, vid anställning 
och under arbetsplatsträffar är ett par exempel. Att detta sker fortlöpande är också ett önskemål. 
Några skriver via ett moderniserat intranät parallellt via chefer. Att ta del av kommunens 
resepolicy tillsammans med andra strategiska inriktningar vid en väl genomtänkt introduktion av 
sin anställning är också många som skriver. ”Alla policys borde vara lättillgängliga, inte 
undangömda i Winess” är en annan kommentar. 

 

Har resepolicyn diskuterats under någon arbetsplatsträff?

Ja
34%

Nej
59%

Svar saknas
7%
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De flesta av de som har svarat på enkäten, 59 procent, anger att de har diskuterat resepolicyn 
under någon arbetsplatsträff. 

Vad tycker du om resepolicyn?

Bra 
54%

Dålig
8%

Ingen åsikt
33%

Svar saknas
5%

 

54 procent av de som har svarat på enkäten tycker att resepolicyn är bra. En stor andel hade 
ingen åsikt.  

Kommentarer om vad som är bra med resepolicyn handlade till största del om att det är bra att 
den finns och reglerar våra resor samt miljöaspekten. En kommentar var ”Ett sätt att nå 
Fossilbränslefri kommun och att leva som vi lär”. Det var även många som tycker det är bra att 
den är tydlig och att den uppmanar till andra färdsätt än bil. Ett flertal angav att 
prioriteringsordningen är bra. Att det finns ett tidseffektivitetstänk sammankopplat med miljö- 
och säkerhetstänk angavs som bra. ”Det är bra att ha riktlinjer att förhålla sig till” samt ”bra med 
policy för resor” var andra kommentarer. Att varje medarbetare ansvarar för att hans eller hennes 
resor i tjänsten sker på ett ekonomiskt, säkert och miljöanpassat sätt angavs också som bra. En 
kommentar handlade även om att det var bra att någon har fullgjort sitt uppdrag.  

Kommentarer om vad som är dåligt med resepolicyn handlade till största del om att den är för 
detaljerad och svår att tillämpa. Att vissa krav är orealistiska, att den inte alltid fungerar i 
praktiken och svår att följa upp var andra kommentarer. Många kommentarer om varför 
resepolicyn är dålig handlade annars om poolbilarna. Att det finns för få och att man därför 
använder egna bilar. Prioriteringsordningen togs även upp som invecklad. ”Det är alldeles för 
svårt att avföra om det tar 30 % mer tid, 50 % mer tid eller 70 % mer tid att cykla jämfört med 
att åka bil till ett visst ställe vilket gör det mycket svårt att efterleva policyn” var en kommentar. 
Att den tar upp ersättningar som inte finns i våra avtal, att reseersättning inte betalas ut vid 
användning av egen cykel i tjänst precis som för bil och att en högre ersättning inte betalas ut om 
egen bil i tjänst är miljöbil angavs även som dåligt. Implementeringen av den samt att den inte 
efterlevs togs upp som dålig. Klimatkompensering av flygresor ifrågasattes av ett par personer 
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även att dubbfria vinterdäck ska eftersträvas. Övrig kommentar på vad som är dåligt var att man 
får ligga ute med kostnader för buss, pendel och tågbiljetter. 

De förbättringsförslag som kom fram handlade till största del om att göra policyn mer 
övergripande och mindre detaljerad. Lätta upp och förkorta. Väga miljökrav mot kostnad. Att ta 
bort kompensation för flygresor och cykla mindre. Det var även förbättringsförslag gällande 
kommunikationen och uppföljning av policyn. Att det krävs ett bättre intranät eller annan digital 
mötesplans för alla sådan information. ”Kontrollera att kommunens fordon verkligen uppfyller 
kraven i policyn” och ”visa på resultat regelbundet” var några förslag. ”Kommunikation av 
policyn från chefer. Sätt policyn i sitt sammanhang: förklara varför vi har den i Håbo kommun” 
var en annan kommentar. Kommentarer om att det måste bli enklare och tydligare hur man ska 
göra för att följa resepolicyn samt förbättringsförslag för att underlätta för oss att göra rätt. 
Önskemål om att det i prioriteringen för när man ska cykla/gå ska tydliggöras med 
kilometeravstånd samt med en karta. ”Att det finns pendelremsor bussklippkort och timkort för 
utlåning när man behöver” var ett annat önskemål. Förbättringsförslag för bilpoolen framkom 
också där bland annat fler poolbilar önskas där en bil inte ska kunna bokas i förväg utan enbart 
vid akuta situationer samt att kunna använda hyrbil vid långresor om poolbilarna är upptagna. Ett 
par kommentarer om ersättningen att policyn måste stämmas av mot innehållet i vårt 
kollektivavtal samt att det idag är dålig ersättning om man tvingas ta egen bil i tjänst. ”Om man 
privat har miljöklassad bil borde detta alternativ vara utbytbart med policyns andrahandsval.” var 
en avslutande kommentar.  

För att få veta mer exakt vad man tycker om de olika delarna i resepolicyn frågade vi specifikt 
om vår resepolicys prioriteringsordning, miljökrav samt säkerhetskrav. Vi hade även specifika 
frågor om vår bilpool och cykelpool.  

Vår resepolicys prioriteringsordning 

Tar du hänsyn till prioriteringsordningen? 

Ja
80%

Nej
14%

Svar saknas
6%

 

De flesta som har svarat på enkäten, 80 procent, tar hänsyn till prioriteringsordningen.  



 UTVÄRDERING 6(40)
 Datum Vår beteckning 

  2013 -01-22 KS2010/4 nr 2013.187
 

Vad tycker du om prioriteringsordningen av färdmedel?

Bra
75%

Dålig
13%

Svar saknas
12%

 

75 procent tycker att prioriteringsordningen av färdmedel är bra. 

Kommentarerna om varför prioriteringsordningen är bra handlade till största del om att 
prioriteringsordningen tar hänsyn till miljöpåverkan, ekonomi och främjar friskvård. ”Att det 
finns ett tidseffektivitetstänk sammankopplat med miljö och säkerhetstänk.” var en kommentar. 
”Bra att man inte förväntas ta egen bil” var en annan kommentar. Att den är logisk, genomtänkt 
och en bra vägledning var andra kommentarer. ”Prioriteringen är välbekant och relevant. Det bör 
dock bli mer tvingande att åka kollektivtrafik om vi ska kunna bli fossilbränslefria.” var en 
annan kommentar.  

Några kommenterade kostnader och en kommentar var att ”Det billigaste transport medlet skall 
väl självklart användas i första hand. Miljötänk och ekonomi”. En kommentar var att ”det 
miljömässigt bästa sättet att resa ska väljas även om det innebär en viss utökad restid”.  

Kommentarerna om varför prioriteringsordningen är dålig handlade till största del om att den är 
orealistisk i många fall och inte alltid är tillämpbar på grund av att man till exempel alltid har 
med sig utrustning, jobbar i Skokloster, måste göra akuta utryckningar. ”Bristande 
verksamhetsperspektiv” och ”i första hand är det tidsaspekten som måste beaktas” var två 
kommentarer. Andra kommentarer handlade om att prioriteringsordningen är för invecklad och 
dåligt formulerad. ”Svårt att veta när det inte tar mer än 50 % mer tid att cykla än att ta bil.” 
Andra kommentarer handlade om att vi behöver underlätta för att kunna boka bilar/cyklar från 
bilpool och cykelpool och att man inte har tid att följa resepolicyn.  
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Vår resepolicys miljökrav 

Tar du hänsyn till miljökraven?

Ja
72%

Nej
13%

Svar saknas
15%

 

På frågan om de tar hänsyn till miljökraven svarade majoriteten, 72 procent, ja. 

Vad tycker du om resepolicyns miljökrav på fordon?

Bra 
77%

Dåligt
9%

Svar saknas
14%

 

77 procent tycker att resepolicyns miljökrav på fordon är bra.  

Kommentarer varför miljökraven är bra handlade främst om att det är nödvändigt, ett måste och 
väldigt viktigt att kommunen är en god förebild och ska vara i framkant gällande miljöfrågor. 
Några kommentarer var ”Bra att man tänker på miljön. Inför gärna en tävling om vem som 
cyklar flest dagar till jobbet, med litet pris månadsvis.”, ”Det är nödvändigt för att följa uppsatta 
mål” och ”Det är viktigt att anställda i Håbo kommun åker i miljömässigt bra klassade bilar i 
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tjänsten, bla i ett förtroendeperspektiv. Det är ju främst i vår närmiljö vi åker och den direkta 
miljöpåverkan samt slitaget på vägarna blir också där.” 

Kommentarer varför miljökraven är dåliga handlade bland annat om kostnader. Att man privat 
inte har råd att köpa miljöbil. Att miljökraven inte efterlevs samt att dubbdäck ska vara tillåtet 
var andra kommentarer. Om syftet verkligen gagnar resultatet och om det är mätbart ifrågasattes 
också. ”Väg miljökrav mot kostnad innan policy fastställs” var en kommentar. ”Den ständiga 
utvecklingen gör att detaljerad definition snabbt blir inaktuell.” och ”Bra, om de uppdateras 
vartefter tekniken går framåt.” var två andra kommentarer. 

 

Vår resepolicys säkerhetskrav 

Tar du hänsyn till säkerhetskraven?

Ja
71%

Nej
12%

Svar saknas
17%

 

På frågan om de tar hänsyn till säkerhetskraven svarade majoriteten, 71 procent, ja.  
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Vad tycker du om resepolicyns säkerhetskrav på fordon?

Bra
76%

Dåligt
5%

Svar saknas
19%

 
 

76 procent tycker att resepolicyns säkerhetskrav på fordon är bra.  

Kommentarer varför säkerhetskraven är bra handlade bland annat om att det är bra att vi har krav 
på kommunens fordonspark då kommunen bör föregå med gott exempel vid val av fordon och att 
säkerheten alltid är viktig. Bra med omtanken och att det sparar liv var också några 
kommentarer. ”Det är många olika personer som kör bilarna. Dessa personer har olika erfarenhet 
av att köra bil så det är bra att ha så högt skydd som möjligt.” var en kommentar. Det var även 
kommentarer om att det är bra med krav på alkolås. En kommentar var ”Bra med alkolås men 
har inte sett det i någon av bilarna!” 

Kommentar om vad som var dåligt med säkerhetskraven var att vägledning vid bilinköp behövs. 
Ett par kommenterade kommunens poolbilar om de verkligen följer säkerhetskraven. Andra 
kommenterade att de inte hade någon uppfattning om detta samt att alla inte har råd med nya 
bilar. 
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Håbo kommuns bilpool 

Känner du till att Håbo kommun har en bilpool?

Ja
89%

Nej
10%

Svar saknas
1%

 

Majoriteten av de som svarade, 89 procent, känner till att Håbo kommun har en bilpool.  

Brukar du använda bilpoolen vid tjänsteärenden?

Ja alltid
12%

Nej aldrig
46%

Ibland
41%

Svar saknas
1%

 

De flesta svarar att de aldrig, 46 procent, eller ibland, 41 procent brukar använda bilpoolen vid 
tjänsteärenden. Endast 12 procent brukar alltid använda bilpoolen vid tjänsteärenden.  

De flesta kommentarer om bilpoolen handlade om att det är svårt att hitta lediga bilar. Att 
bilpoolen behöver utökas och förbättras för att bli användarvänlig. Spontana och akuta ärenden 
gör det svårt att använda bilpool. Andra kommentarer handlade om att behovet inte finns samt att 
de som inte arbetar i kommunhuset har svårt samt inte får använda dessa bilar. ”Fler poolbilar 
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önskas där en bil inte ska kunna bokas i förväg utan enbart vid akuta situationer samt att kunna 
använda hyrbil vid långresor om poolbilarna är upptagna.” var en kommentar. 

Finns det lediga bilar när du vill använda bilpoolen?

Ja alltid
5%

Nej aldrig
15%

Ibland
45%

Svar saknas
35%

 

Enbart 5 procent anger att det finns lediga bilar när de vill använda bilpoolen. De flesta, 45 
procent, har svarat ibland. En större andel 35 procent har inte lämnat något svar alls.   

Kan du tänka dig att använda bilpoolen vid tjänsteärende?

Ja
86%

Nej
7%

Svar saknas
7%

 

De flesta, 86 procent, svarade att de kan tänka sig att använda bilpoolen vid tjänsteärenden.   

Kommentarerna om varför de inte kan tänka sig att använda bilpoolen handlade till största del 
om att det är krångligt, tidskrävande, att behovet inte finns samt att de är uppbokade. Vissa 
avdelningar bokar löpande upp bilarna. En kommentar var ”Jag har inte körkort”.  
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Håbo kommuns cykelpool 

Känner du till att Håbo kommun har en cykelpool?

Ja
90%

Nej
9%

Svar saknas
1%

 

90 procent av de som svarade känner till att Håbo kommun har en cykelpool.  

Brukar du använda cykelpoolen?

Ja alltid
3%

Nej aldrig
72%

Ibland
20%

Svar saknas
5%

 

Majoriteten, 72 procent, brukar aldrig använda cykelpoolen. Endast 3 procent av de som svarade 
använder sig av cykelpoolen. Många kommentarer om cykelpoolen handlade om att de har egen 
cykel eller har egen avdelningscykel och därför inte använder kommunens cykelpool. Att 
cyklarna är dåligt underhållna och att elcykeln ofta inte fungerar. Att inte behovet finns i deras 
tjänst var andra kommentarer. En annan kommentar var att de enligt uppgift är reserverade för 
kommunhusets tjänstemän. Bra med tak! Var en avslutande kommentar. 
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Finns det lediga cyklar när du vill använda en?

Ja alltid
28%

Nej aldrig
3%

Ibland
15%

Svar saknas
54%

 

Gällande frågan om det finns lediga cyklar när du vill använda en lämnade majoriteten inget 
svar. Eftersom majoriteten av de som svarade uppgav att de inte brukar använda cykelpoolen har 
de även svårt att svara på denna fråga. Tillgången av cyklar verkar inte vara problemet snarare 
hur de är skötta och behovet.  

Kan du tänka dig att använda cykel vid tjänsteärende?

Ja
76%

Nej
14%

Svar saknas
10%

 

Majoriteten, 76 procent ställer sig positiva till att använda cykel vid tjänsteärende. Kommentarer 
från de som uppgav varför de inte kan tänka sig att använda cykelpoolen var bland annat att de 
aldrig haft behovet, behöver bil på grund av utrustning eller tidsbrist, föredrar att gå samt kan 
inte cykla. 
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Övriga synpunkter 

Många synpunkter handlade om att förbättra bil- och cykelpool. Att fler bilar och cyklar behövs i 
poolerna men även förbättra bokningen och servicen av de. Önskemål om en mini-cykelpool för 
Pomona, en enhetsknuten bil samt att lämna plats till övriga cyklister under cykelställtaket 
genom att ställa kommuncyklarna två och två med fasta anvisade platser. 

Synpunkter på själva enkäten handlade om att enkäten inte ansågs vara så relevant för 
förtroendevalda, att frågorna i enkäten var något ledande samt att svarsalternativet ”ingen 
uppfattning” saknades. 

Kommentar om vikten med ett fungerande intranät för att underlätta kommunikationen av en 
sådan policy samt att man behöver diskutera policyn på arbetsplatsträffar.  

En kommentar handlade om att resepolicyn är som ett slag i luften och att det finns andra 
miljöåtgärder man kan fokusera på. En annan kommentar var ”Bra initiativ, jag håller tummarna 
för att detta blir beständigt!”  

 

Frågor om Håbo kommuns resepolicy till Håbo kommuns medarbetare 

En del av utvärderingen var en webbenkät som skickades ut till samtliga anställda samt 
förtroendevalda. Enkäten innehöll ett antal frågor med anknytning till resepolicyns innehåll (se 
bilaga 2).  

Roll i kommunen

Tjänsteman
79%

Politiker
19%

Svar saknas
2%

 

86 personer svarade på enkäten. En svarsfrekvens på ca 7 procent. De flesta som svarade var 
tjänstemän, 79 procent.  
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Känner du till Håbo kommuns resepolicy?

Ja
86%

Nej
13%

Svar saknas
1%

 

De flesta som svarade på enkäten känner till Håbo kommuns resepolicy, 86 procent.  

Hur har du fått information om resepolicyn?

Din chef
20%

Fordonsamordnaren
5%

Personalavdelningen
6%

Gula välkomstmappen
2%

Intranätet
7%

Webben (habo.se)
13%

Annat
32%

Svar saknas
15%

 

Bland de som känner till resepolicyn svarade flest att de fått information om resepolicyn från 
annat håll än det som angetts i enkäten. På vilket annat sätt de har fått informationen har de 
angett, kommunfullmäktige, kollega, arbetsplatsträff, att de har arbetat med den, kollat själv, 
denna enkät, via miljöstrategerna samt via utskick. Att informationen om resepolicyn har 
kommit från sin chef var den största informationskällan.  
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Hur tycker du att resepolicyn ska kommuniceras på bästa sätt?

APT
13%

Intranät
30%

Via chef
16%

Utskick
13%

Webb
6%

Vid introduktion
13%

Fortlöpande information
6%

Bifoga med 
möteshandlingar

3%

 

Bland de som inte känner till resepolicyn tycker flest, 30 procent, att den ska kommuniceras via 
Intranätet. En kommentar från en tjänsteman var ”Bygg ett bättre intranät, där all viktig info kan 
hämtas!”. 16 procent anger att informationen bör komma via chefen på olika sätt, vid anställning 
och under arbetsplatsträffar är ett par exempel. Att detta sker fortlöpande är också ett önskemål. 
Några skriver via ett moderniserat intranät parallellt via chefer. Att ta del av kommunens 
resepolicy tillsammans med andra strategiska inriktningar vid en väl genomtänkt introduktion av 
sin anställning är också många som skriver. ”Alla policys borde vara lättillgängliga, inte 
undangömda i Winess” är en annan kommentar. 

 

Har resepolicyn diskuterats under någon arbetsplatsträff?

Ja
34%

Nej
59%

Svar saknas
7%
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De flesta av de som har svarat på enkäten, 59 procent, anger att de har diskuterat resepolicyn 
under någon arbetsplatsträff. 

Vad tycker du om resepolicyn?

Bra 
54%

Dålig
8%

Ingen åsikt
33%

Svar saknas
5%

 

54 procent av de som har svarat på enkäten tycker att resepolicyn är bra. En stor andel hade 
ingen åsikt.  

Kommentarer om vad som är bra med resepolicyn handlade till största del om att det är bra att 
den finns och reglerar våra resor samt miljöaspekten. En kommentar var ”Ett sätt att nå 
Fossilbränslefri kommun och att leva som vi lär”. Det var även många som tycker det är bra att 
den är tydlig och att den uppmanar till andra färdsätt än bil. Ett flertal angav att 
prioriteringsordningen är bra. Att det finns ett tidseffektivitetstänk sammankopplat med miljö- 
och säkerhetstänk angavs som bra. ”Det är bra att ha riktlinjer att förhålla sig till” samt ”bra med 
policy för resor” var andra kommentarer. Att varje medarbetare ansvarar för att hans eller hennes 
resor i tjänsten sker på ett ekonomiskt, säkert och miljöanpassat sätt angavs också som bra. En 
kommentar handlade även om att det var bra att någon har fullgjort sitt uppdrag.  

Kommentarer om vad som är dåligt med resepolicyn handlade till största del om att den är för 
detaljerad och svår att tillämpa. Att vissa krav är orealistiska, att den inte alltid fungerar i 
praktiken och svår att följa upp var andra kommentarer. Många kommentarer om varför 
resepolicyn är dålig handlade annars om poolbilarna. Att det finns för få och att man därför 
använder egna bilar. Prioriteringsordningen togs även upp som invecklad. ”Det är alldeles för 
svårt att avföra om det tar 30 % mer tid, 50 % mer tid eller 70 % mer tid att cykla jämfört med 
att åka bil till ett visst ställe vilket gör det mycket svårt att efterleva policyn” var en kommentar. 
Att den tar upp ersättningar som inte finns i våra avtal, att reseersättning inte betalas ut vid 
användning av egen cykel i tjänst precis som för bil och att en högre ersättning inte betalas ut om 
egen bil i tjänst är miljöbil angavs även som dåligt. Implementeringen av den samt att den inte 
efterlevs togs upp som dålig. Klimatkompensering av flygresor ifrågasattes av ett par personer 
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även att dubbfria vinterdäck ska eftersträvas. Övrig kommentar på vad som är dåligt var att man 
får ligga ute med kostnader för buss, pendel och tågbiljetter. 

De förbättringsförslag som kom fram handlade till största del om att göra policyn mer 
övergripande och mindre detaljerad. Lätta upp och förkorta. Väga miljökrav mot kostnad. Att ta 
bort kompensation för flygresor och cykla mindre. Det var även förbättringsförslag gällande 
kommunikationen och uppföljning av policyn. Att det krävs ett bättre intranät eller annan digital 
mötesplans för alla sådan information. ”Kontrollera att kommunens fordon verkligen uppfyller 
kraven i policyn” och ”visa på resultat regelbundet” var några förslag. ”Kommunikation av 
policyn från chefer. Sätt policyn i sitt sammanhang: förklara varför vi har den i Håbo kommun” 
var en annan kommentar. Kommentarer om att det måste bli enklare och tydligare hur man ska 
göra för att följa resepolicyn samt förbättringsförslag för att underlätta för oss att göra rätt. 
Önskemål om att det i prioriteringen för när man ska cykla/gå ska tydliggöras med 
kilometeravstånd samt med en karta. ”Att det finns pendelremsor bussklippkort och timkort för 
utlåning när man behöver” var ett annat önskemål. Förbättringsförslag för bilpoolen framkom 
också där bland annat fler poolbilar önskas där en bil inte ska kunna bokas i förväg utan enbart 
vid akuta situationer samt att kunna använda hyrbil vid långresor om poolbilarna är upptagna. Ett 
par kommentarer om ersättningen att policyn måste stämmas av mot innehållet i vårt 
kollektivavtal samt att det idag är dålig ersättning om man tvingas ta egen bil i tjänst. ”Om man 
privat har miljöklassad bil borde detta alternativ vara utbytbart med policyns andrahandsval.” var 
en avslutande kommentar.  

För att få veta mer exakt vad man tycker om de olika delarna i resepolicyn frågade vi specifikt 
om vår resepolicys prioriteringsordning, miljökrav samt säkerhetskrav. Vi hade även specifika 
frågor om vår bilpool och cykelpool.  

Vår resepolicys prioriteringsordning 

Tar du hänsyn till prioriteringsordningen? 

Ja
80%

Nej
14%

Svar saknas
6%

 

De flesta som har svarat på enkäten, 80 procent, tar hänsyn till prioriteringsordningen.  
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Vad tycker du om prioriteringsordningen av färdmedel?

Bra
75%

Dålig
13%

Svar saknas
12%

 

75 procent tycker att prioriteringsordningen av färdmedel är bra. 

Kommentarerna om varför prioriteringsordningen är bra handlade till största del om att 
prioriteringsordningen tar hänsyn till miljöpåverkan, ekonomi och främjar friskvård. ”Att det 
finns ett tidseffektivitetstänk sammankopplat med miljö och säkerhetstänk.” var en kommentar. 
”Bra att man inte förväntas ta egen bil” var en annan kommentar. Att den är logisk, genomtänkt 
och en bra vägledning var andra kommentarer. ”Prioriteringen är välbekant och relevant. Det bör 
dock bli mer tvingande att åka kollektivtrafik om vi ska kunna bli fossilbränslefria.” var en 
annan kommentar.  

Några kommenterade kostnader och en kommentar var att ”Det billigaste transport medlet skall 
väl självklart användas i första hand. Miljötänk och ekonomi”. En kommentar var att ”det 
miljömässigt bästa sättet att resa ska väljas även om det innebär en viss utökad restid”.  

Kommentarerna om varför prioriteringsordningen är dålig handlade till största del om att den är 
orealistisk i många fall och inte alltid är tillämpbar på grund av att man till exempel alltid har 
med sig utrustning, jobbar i Skokloster, måste göra akuta utryckningar. ”Bristande 
verksamhetsperspektiv” och ”i första hand är det tidsaspekten som måste beaktas” var två 
kommentarer. Andra kommentarer handlade om att prioriteringsordningen är för invecklad och 
dåligt formulerad. ”Svårt att veta när det inte tar mer än 50 % mer tid att cykla än att ta bil.” 
Andra kommentarer handlade om att vi behöver underlätta för att kunna boka bilar/cyklar från 
bilpool och cykelpool och att man inte har tid att följa resepolicyn.  
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Vår resepolicys miljökrav 

Tar du hänsyn till miljökraven?

Ja
72%

Nej
13%

Svar saknas
15%

 

På frågan om de tar hänsyn till miljökraven svarade majoriteten, 72 procent, ja. 

Vad tycker du om resepolicyns miljökrav på fordon?

Bra 
77%

Dåligt
9%

Svar saknas
14%

 

77 procent tycker att resepolicyns miljökrav på fordon är bra.  

Kommentarer varför miljökraven är bra handlade främst om att det är nödvändigt, ett måste och 
väldigt viktigt att kommunen är en god förebild och ska vara i framkant gällande miljöfrågor. 
Några kommentarer var ”Bra att man tänker på miljön. Inför gärna en tävling om vem som 
cyklar flest dagar till jobbet, med litet pris månadsvis.”, ”Det är nödvändigt för att följa uppsatta 
mål” och ”Det är viktigt att anställda i Håbo kommun åker i miljömässigt bra klassade bilar i 
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tjänsten, bla i ett förtroendeperspektiv. Det är ju främst i vår närmiljö vi åker och den direkta 
miljöpåverkan samt slitaget på vägarna blir också där.” 

Kommentarer varför miljökraven är dåliga handlade bland annat om kostnader. Att man privat 
inte har råd att köpa miljöbil. Att miljökraven inte efterlevs samt att dubbdäck ska vara tillåtet 
var andra kommentarer. Om syftet verkligen gagnar resultatet och om det är mätbart ifrågasattes 
också. ”Väg miljökrav mot kostnad innan policy fastställs” var en kommentar. ”Den ständiga 
utvecklingen gör att detaljerad definition snabbt blir inaktuell.” och ”Bra, om de uppdateras 
vartefter tekniken går framåt.” var två andra kommentarer. 

 

Vår resepolicys säkerhetskrav 

Tar du hänsyn till säkerhetskraven?

Ja
71%

Nej
12%

Svar saknas
17%

 

På frågan om de tar hänsyn till säkerhetskraven svarade majoriteten, 71 procent, ja.  
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Vad tycker du om resepolicyns säkerhetskrav på fordon?

Bra
76%

Dåligt
5%

Svar saknas
19%

 
 

76 procent tycker att resepolicyns säkerhetskrav på fordon är bra.  

Kommentarer varför säkerhetskraven är bra handlade bland annat om att det är bra att vi har krav 
på kommunens fordonspark då kommunen bör föregå med gott exempel vid val av fordon och att 
säkerheten alltid är viktig. Bra med omtanken och att det sparar liv var också några 
kommentarer. ”Det är många olika personer som kör bilarna. Dessa personer har olika erfarenhet 
av att köra bil så det är bra att ha så högt skydd som möjligt.” var en kommentar. Det var även 
kommentarer om att det är bra med krav på alkolås. En kommentar var ”Bra med alkolås men 
har inte sett det i någon av bilarna!” 

Kommentar om vad som var dåligt med säkerhetskraven var att vägledning vid bilinköp behövs. 
Ett par kommenterade kommunens poolbilar om de verkligen följer säkerhetskraven. Andra 
kommenterade att de inte hade någon uppfattning om detta samt att alla inte har råd med nya 
bilar. 
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Håbo kommuns bilpool 

Känner du till att Håbo kommun har en bilpool?

Ja
89%

Nej
10%

Svar saknas
1%

 

Majoriteten av de som svarade, 89 procent, känner till att Håbo kommun har en bilpool.  

Brukar du använda bilpoolen vid tjänsteärenden?

Ja alltid
12%

Nej aldrig
46%

Ibland
41%

Svar saknas
1%

 

De flesta svarar att de aldrig, 46 procent, eller ibland, 41 procent brukar använda bilpoolen vid 
tjänsteärenden. Endast 12 procent brukar alltid använda bilpoolen vid tjänsteärenden.  

De flesta kommentarer om bilpoolen handlade om att det är svårt att hitta lediga bilar. Att 
bilpoolen behöver utökas och förbättras för att bli användarvänlig. Spontana och akuta ärenden 
gör det svårt att använda bilpool. Andra kommentarer handlade om att behovet inte finns samt att 
de som inte arbetar i kommunhuset har svårt samt inte får använda dessa bilar. ”Fler poolbilar 
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önskas där en bil inte ska kunna bokas i förväg utan enbart vid akuta situationer samt att kunna 
använda hyrbil vid långresor om poolbilarna är upptagna.” var en kommentar. 

Finns det lediga bilar när du vill använda bilpoolen?

Ja alltid
5%

Nej aldrig
15%

Ibland
45%

Svar saknas
35%

 

Enbart 5 procent anger att det finns lediga bilar när de vill använda bilpoolen. De flesta, 45 
procent, har svarat ibland. En större andel 35 procent har inte lämnat något svar alls.   

Kan du tänka dig att använda bilpoolen vid tjänsteärende?

Ja
86%

Nej
7%

Svar saknas
7%

 

De flesta, 86 procent, svarade att de kan tänka sig att använda bilpoolen vid tjänsteärenden.   

Kommentarerna om varför de inte kan tänka sig att använda bilpoolen handlade till största del 
om att det är krångligt, tidskrävande, att behovet inte finns samt att de är uppbokade. Vissa 
avdelningar bokar löpande upp bilarna. En kommentar var ”Jag har inte körkort”.  
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Håbo kommuns cykelpool 

Känner du till att Håbo kommun har en cykelpool?

Ja
90%

Nej
9%

Svar saknas
1%

 

90 procent av de som svarade känner till att Håbo kommun har en cykelpool.  

Brukar du använda cykelpoolen?

Ja alltid
3%

Nej aldrig
72%

Ibland
20%

Svar saknas
5%

 

Majoriteten, 72 procent, brukar aldrig använda cykelpoolen. Endast 3 procent av de som svarade 
använder sig av cykelpoolen. Många kommentarer om cykelpoolen handlade om att de har egen 
cykel eller har egen avdelningscykel och därför inte använder kommunens cykelpool. Att 
cyklarna är dåligt underhållna och att elcykeln ofta inte fungerar. Att inte behovet finns i deras 
tjänst var andra kommentarer. En annan kommentar var att de enligt uppgift är reserverade för 
kommunhusets tjänstemän. Bra med tak! Var en avslutande kommentar. 



 UTVÄRDERING 26(40)
 Datum Vår beteckning 

  2013 -01-22 KS2010/4 nr 2013.187
 

Finns det lediga cyklar när du vill använda en?

Ja alltid
28%

Nej aldrig
3%

Ibland
15%

Svar saknas
54%

 

Gällande frågan om det finns lediga cyklar när du vill använda en lämnade majoriteten inget 
svar. Eftersom majoriteten av de som svarade uppgav att de inte brukar använda cykelpoolen har 
de även svårt att svara på denna fråga. Tillgången av cyklar verkar inte vara problemet snarare 
hur de är skötta och behovet.  

Kan du tänka dig att använda cykel vid tjänsteärende?

Ja
76%

Nej
14%

Svar saknas
10%

 

Majoriteten, 76 procent ställer sig positiva till att använda cykel vid tjänsteärende. Kommentarer 
från de som uppgav varför de inte kan tänka sig att använda cykelpoolen var bland annat att de 
aldrig haft behovet, behöver bil på grund av utrustning eller tidsbrist, föredrar att gå samt kan 
inte cykla. 
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Övriga synpunkter 

Många synpunkter handlade om att förbättra bil- och cykelpool. Att fler bilar och cyklar behövs i 
poolerna men även förbättra bokningen och servicen av de. Önskemål om en mini-cykelpool för 
Pomona, en enhetsknuten bil samt att lämna plats till övriga cyklister under cykelställtaket 
genom att ställa kommuncyklarna två och två med fasta anvisade platser. 

Synpunkter på själva enkäten handlade om att enkäten inte ansågs vara så relevant för 
förtroendevalda, att frågorna i enkäten var något ledande samt att svarsalternativet ”ingen 
uppfattning” saknades. 

Kommentar om vikten med ett fungerande intranät för att underlätta kommunikationen av en 
sådan policy samt att man behöver diskutera policyn på arbetsplatsträffar.  

En kommentar handlade om att resepolicyn är som ett slag i luften och att det finns andra 
miljöåtgärder man kan fokusera på. En annan kommentar var ”Bra initiativ, jag håller tummarna 
för att detta blir beständigt!”  

Frågor om Håbo kommuns resepolicy till Håbo kommuns medarbetare 

En del av utvärderingen var en webbenkät som skickades ut till samtliga anställda samt 
förtroendevalda. Enkäten innehöll ett antal frågor med anknytning till resepolicyns innehåll (se 
bilaga 2).  

Roll i kommunen

Tjänsteman
79%

Politiker
19%

Svar saknas
2%

 

86 personer svarade på enkäten. En svarsfrekvens på ca 7 procent. De flesta som svarade var 
tjänstemän, 79 procent.  
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Känner du till Håbo kommuns resepolicy?

Ja
86%

Nej
13%

Svar saknas
1%

 

De flesta som svarade på enkäten känner till Håbo kommuns resepolicy, 86 procent.  

Hur har du fått information om resepolicyn?

Din chef
20%

Fordonsamordnaren
5%

Personalavdelningen
6%

Gula välkomstmappen
2%

Intranätet
7%

Webben (habo.se)
13%

Annat
32%

Svar saknas
15%

 

Bland de som känner till resepolicyn svarade flest att de fått information om resepolicyn från 
annat håll än det som angetts i enkäten. På vilket annat sätt de har fått informationen har de 
angett, kommunfullmäktige, kollega, arbetsplatsträff, att de har arbetat med den, kollat själv, 
denna enkät, via miljöstrategerna samt via utskick. Att informationen om resepolicyn har 
kommit från sin chef var den största informationskällan.  
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Hur tycker du att resepolicyn ska kommuniceras på bästa sätt?

APT
13%

Intranät
30%

Via chef
16%

Utskick
13%

Webb
6%

Vid introduktion
13%

Fortlöpande information
6%

Bifoga med 
möteshandlingar

3%

 

Bland de som inte känner till resepolicyn tycker flest, 30 procent, att den ska kommuniceras via 
Intranätet. En kommentar från en tjänsteman var ”Bygg ett bättre intranät, där all viktig info kan 
hämtas!”. 16 procent anger att informationen bör komma via chefen på olika sätt, vid anställning 
och under arbetsplatsträffar är ett par exempel. Att detta sker fortlöpande är också ett önskemål. 
Några skriver via ett moderniserat intranät parallellt via chefer. Att ta del av kommunens 
resepolicy tillsammans med andra strategiska inriktningar vid en väl genomtänkt introduktion av 
sin anställning är också många som skriver. ”Alla policys borde vara lättillgängliga, inte 
undangömda i Winess” är en annan kommentar. 

 

Har resepolicyn diskuterats under någon arbetsplatsträff?

Ja
34%

Nej
59%

Svar saknas
7%
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De flesta av de som har svarat på enkäten, 59 procent, anger att de har diskuterat resepolicyn 
under någon arbetsplatsträff. 

Vad tycker du om resepolicyn?

Bra 
54%

Dålig
8%

Ingen åsikt
33%

Svar saknas
5%

 

54 procent av de som har svarat på enkäten tycker att resepolicyn är bra. En stor andel hade 
ingen åsikt.  

Kommentarer om vad som är bra med resepolicyn handlade till största del om att det är bra att 
den finns och reglerar våra resor samt miljöaspekten. En kommentar var ”Ett sätt att nå 
Fossilbränslefri kommun och att leva som vi lär”. Det var även många som tycker det är bra att 
den är tydlig och att den uppmanar till andra färdsätt än bil. Ett flertal angav att 
prioriteringsordningen är bra. Att det finns ett tidseffektivitetstänk sammankopplat med miljö- 
och säkerhetstänk angavs som bra. ”Det är bra att ha riktlinjer att förhålla sig till” samt ”bra med 
policy för resor” var andra kommentarer. Att varje medarbetare ansvarar för att hans eller hennes 
resor i tjänsten sker på ett ekonomiskt, säkert och miljöanpassat sätt angavs också som bra. En 
kommentar handlade även om att det var bra att någon har fullgjort sitt uppdrag.  

Kommentarer om vad som är dåligt med resepolicyn handlade till största del om att den är för 
detaljerad och svår att tillämpa. Att vissa krav är orealistiska, att den inte alltid fungerar i 
praktiken och svår att följa upp var andra kommentarer. Många kommentarer om varför 
resepolicyn är dålig handlade annars om poolbilarna. Att det finns för få och att man därför 
använder egna bilar. Prioriteringsordningen togs även upp som invecklad. ”Det är alldeles för 
svårt att avföra om det tar 30 % mer tid, 50 % mer tid eller 70 % mer tid att cykla jämfört med 
att åka bil till ett visst ställe vilket gör det mycket svårt att efterleva policyn” var en kommentar. 
Att den tar upp ersättningar som inte finns i våra avtal, att reseersättning inte betalas ut vid 
användning av egen cykel i tjänst precis som för bil och att en högre ersättning inte betalas ut om 
egen bil i tjänst är miljöbil angavs även som dåligt. Implementeringen av den samt att den inte 
efterlevs togs upp som dålig. Klimatkompensering av flygresor ifrågasattes av ett par personer 
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även att dubbfria vinterdäck ska eftersträvas. Övrig kommentar på vad som är dåligt var att man 
får ligga ute med kostnader för buss, pendel och tågbiljetter. 

De förbättringsförslag som kom fram handlade till största del om att göra policyn mer 
övergripande och mindre detaljerad. Lätta upp och förkorta. Väga miljökrav mot kostnad. Att ta 
bort kompensation för flygresor och cykla mindre. Det var även förbättringsförslag gällande 
kommunikationen och uppföljning av policyn. Att det krävs ett bättre intranät eller annan digital 
mötesplans för alla sådan information. ”Kontrollera att kommunens fordon verkligen uppfyller 
kraven i policyn” och ”visa på resultat regelbundet” var några förslag. ”Kommunikation av 
policyn från chefer. Sätt policyn i sitt sammanhang: förklara varför vi har den i Håbo kommun” 
var en annan kommentar. Kommentarer om att det måste bli enklare och tydligare hur man ska 
göra för att följa resepolicyn samt förbättringsförslag för att underlätta för oss att göra rätt. 
Önskemål om att det i prioriteringen för när man ska cykla/gå ska tydliggöras med 
kilometeravstånd samt med en karta. ”Att det finns pendelremsor bussklippkort och timkort för 
utlåning när man behöver” var ett annat önskemål. Förbättringsförslag för bilpoolen framkom 
också där bland annat fler poolbilar önskas där en bil inte ska kunna bokas i förväg utan enbart 
vid akuta situationer samt att kunna använda hyrbil vid långresor om poolbilarna är upptagna. Ett 
par kommentarer om ersättningen att policyn måste stämmas av mot innehållet i vårt 
kollektivavtal samt att det idag är dålig ersättning om man tvingas ta egen bil i tjänst. ”Om man 
privat har miljöklassad bil borde detta alternativ vara utbytbart med policyns andrahandsval.” var 
en avslutande kommentar.  

För att få veta mer exakt vad man tycker om de olika delarna i resepolicyn frågade vi specifikt 
om vår resepolicys prioriteringsordning, miljökrav samt säkerhetskrav. Vi hade även specifika 
frågor om vår bilpool och cykelpool.  

Vår resepolicys prioriteringsordning 

Tar du hänsyn till prioriteringsordningen? 

Ja
80%

Nej
14%

Svar saknas
6%

 

De flesta som har svarat på enkäten, 80 procent, tar hänsyn till prioriteringsordningen.  
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Vad tycker du om prioriteringsordningen av färdmedel?

Bra
75%

Dålig
13%

Svar saknas
12%

 

75 procent tycker att prioriteringsordningen av färdmedel är bra. 

Kommentarerna om varför prioriteringsordningen är bra handlade till största del om att 
prioriteringsordningen tar hänsyn till miljöpåverkan, ekonomi och främjar friskvård. ”Att det 
finns ett tidseffektivitetstänk sammankopplat med miljö och säkerhetstänk.” var en kommentar. 
”Bra att man inte förväntas ta egen bil” var en annan kommentar. Att den är logisk, genomtänkt 
och en bra vägledning var andra kommentarer. ”Prioriteringen är välbekant och relevant. Det bör 
dock bli mer tvingande att åka kollektivtrafik om vi ska kunna bli fossilbränslefria.” var en 
annan kommentar.  

Några kommenterade kostnader och en kommentar var att ”Det billigaste transport medlet skall 
väl självklart användas i första hand. Miljötänk och ekonomi”. En kommentar var att ”det 
miljömässigt bästa sättet att resa ska väljas även om det innebär en viss utökad restid”.  

Kommentarerna om varför prioriteringsordningen är dålig handlade till största del om att den är 
orealistisk i många fall och inte alltid är tillämpbar på grund av att man till exempel alltid har 
med sig utrustning, jobbar i Skokloster, måste göra akuta utryckningar. ”Bristande 
verksamhetsperspektiv” och ”i första hand är det tidsaspekten som måste beaktas” var två 
kommentarer. Andra kommentarer handlade om att prioriteringsordningen är för invecklad och 
dåligt formulerad. ”Svårt att veta när det inte tar mer än 50 % mer tid att cykla än att ta bil.” 
Andra kommentarer handlade om att vi behöver underlätta för att kunna boka bilar/cyklar från 
bilpool och cykelpool och att man inte har tid att följa resepolicyn.  
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Vår resepolicys miljökrav 

Tar du hänsyn till miljökraven?

Ja
72%

Nej
13%

Svar saknas
15%

 

På frågan om de tar hänsyn till miljökraven svarade majoriteten, 72 procent, ja. 

Vad tycker du om resepolicyns miljökrav på fordon?

Bra 
77%

Dåligt
9%

Svar saknas
14%

 

77 procent tycker att resepolicyns miljökrav på fordon är bra.  

Kommentarer varför miljökraven är bra handlade främst om att det är nödvändigt, ett måste och 
väldigt viktigt att kommunen är en god förebild och ska vara i framkant gällande miljöfrågor. 
Några kommentarer var ”Bra att man tänker på miljön. Inför gärna en tävling om vem som 
cyklar flest dagar till jobbet, med litet pris månadsvis.”, ”Det är nödvändigt för att följa uppsatta 
mål” och ”Det är viktigt att anställda i Håbo kommun åker i miljömässigt bra klassade bilar i 
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tjänsten, bla i ett förtroendeperspektiv. Det är ju främst i vår närmiljö vi åker och den direkta 
miljöpåverkan samt slitaget på vägarna blir också där.” 

Kommentarer varför miljökraven är dåliga handlade bland annat om kostnader. Att man privat 
inte har råd att köpa miljöbil. Att miljökraven inte efterlevs samt att dubbdäck ska vara tillåtet 
var andra kommentarer. Om syftet verkligen gagnar resultatet och om det är mätbart ifrågasattes 
också. ”Väg miljökrav mot kostnad innan policy fastställs” var en kommentar. ”Den ständiga 
utvecklingen gör att detaljerad definition snabbt blir inaktuell.” och ”Bra, om de uppdateras 
vartefter tekniken går framåt.” var två andra kommentarer. 

 

Vår resepolicys säkerhetskrav 

Tar du hänsyn till säkerhetskraven?

Ja
71%

Nej
12%

Svar saknas
17%

 

På frågan om de tar hänsyn till säkerhetskraven svarade majoriteten, 71 procent, ja.  
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Vad tycker du om resepolicyns säkerhetskrav på fordon?

Bra
76%

Dåligt
5%

Svar saknas
19%

 
 

76 procent tycker att resepolicyns säkerhetskrav på fordon är bra.  

Kommentarer varför säkerhetskraven är bra handlade bland annat om att det är bra att vi har krav 
på kommunens fordonspark då kommunen bör föregå med gott exempel vid val av fordon och att 
säkerheten alltid är viktig. Bra med omtanken och att det sparar liv var också några 
kommentarer. ”Det är många olika personer som kör bilarna. Dessa personer har olika erfarenhet 
av att köra bil så det är bra att ha så högt skydd som möjligt.” var en kommentar. Det var även 
kommentarer om att det är bra med krav på alkolås. En kommentar var ”Bra med alkolås men 
har inte sett det i någon av bilarna!” 

Kommentar om vad som var dåligt med säkerhetskraven var att vägledning vid bilinköp behövs. 
Ett par kommenterade kommunens poolbilar om de verkligen följer säkerhetskraven. Andra 
kommenterade att de inte hade någon uppfattning om detta samt att alla inte har råd med nya 
bilar. 
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Håbo kommuns bilpool 

Känner du till att Håbo kommun har en bilpool?

Ja
89%

Nej
10%

Svar saknas
1%

 

Majoriteten av de som svarade, 89 procent, känner till att Håbo kommun har en bilpool.  

Brukar du använda bilpoolen vid tjänsteärenden?

Ja alltid
12%

Nej aldrig
46%

Ibland
41%

Svar saknas
1%

 

De flesta svarar att de aldrig, 46 procent, eller ibland, 41 procent brukar använda bilpoolen vid 
tjänsteärenden. Endast 12 procent brukar alltid använda bilpoolen vid tjänsteärenden.  

De flesta kommentarer om bilpoolen handlade om att det är svårt att hitta lediga bilar. Att 
bilpoolen behöver utökas och förbättras för att bli användarvänlig. Spontana och akuta ärenden 
gör det svårt att använda bilpool. Andra kommentarer handlade om att behovet inte finns samt att 
de som inte arbetar i kommunhuset har svårt samt inte får använda dessa bilar. ”Fler poolbilar 
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önskas där en bil inte ska kunna bokas i förväg utan enbart vid akuta situationer samt att kunna 
använda hyrbil vid långresor om poolbilarna är upptagna.” var en kommentar. 

Finns det lediga bilar när du vill använda bilpoolen?

Ja alltid
5%

Nej aldrig
15%

Ibland
45%

Svar saknas
35%

 

Enbart 5 procent anger att det finns lediga bilar när de vill använda bilpoolen. De flesta, 45 
procent, har svarat ibland. En större andel 35 procent har inte lämnat något svar alls.   

Kan du tänka dig att använda bilpoolen vid tjänsteärende?

Ja
86%

Nej
7%

Svar saknas
7%

 

De flesta, 86 procent, svarade att de kan tänka sig att använda bilpoolen vid tjänsteärenden.   

Kommentarerna om varför de inte kan tänka sig att använda bilpoolen handlade till största del 
om att det är krångligt, tidskrävande, att behovet inte finns samt att de är uppbokade. Vissa 
avdelningar bokar löpande upp bilarna. En kommentar var ”Jag har inte körkort”.  
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Håbo kommuns cykelpool 

Känner du till att Håbo kommun har en cykelpool?

Ja
90%

Nej
9%

Svar saknas
1%

 

90 procent av de som svarade känner till att Håbo kommun har en cykelpool.  

Brukar du använda cykelpoolen?

Ja alltid
3%

Nej aldrig
72%

Ibland
20%

Svar saknas
5%

 

Majoriteten, 72 procent, brukar aldrig använda cykelpoolen. Endast 3 procent av de som svarade 
använder sig av cykelpoolen. Många kommentarer om cykelpoolen handlade om att de har egen 
cykel eller har egen avdelningscykel och därför inte använder kommunens cykelpool. Att 
cyklarna är dåligt underhållna och att elcykeln ofta inte fungerar. Att inte behovet finns i deras 
tjänst var andra kommentarer. En annan kommentar var att de enligt uppgift är reserverade för 
kommunhusets tjänstemän. Bra med tak! Var en avslutande kommentar. 
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Finns det lediga cyklar när du vill använda en?

Ja alltid
28%

Nej aldrig
3%

Ibland
15%

Svar saknas
54%

 

Gällande frågan om det finns lediga cyklar när du vill använda en lämnade majoriteten inget 
svar. Eftersom majoriteten av de som svarade uppgav att de inte brukar använda cykelpoolen har 
de även svårt att svara på denna fråga. Tillgången av cyklar verkar inte vara problemet snarare 
hur de är skötta och behovet.  

Kan du tänka dig att använda cykel vid tjänsteärende?

Ja
76%

Nej
14%

Svar saknas
10%

 

Majoriteten, 76 procent ställer sig positiva till att använda cykel vid tjänsteärende. Kommentarer 
från de som uppgav varför de inte kan tänka sig att använda cykelpoolen var bland annat att de 
aldrig haft behovet, behöver bil på grund av utrustning eller tidsbrist, föredrar att gå samt kan 
inte cykla. 
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Övriga synpunkter 

Många synpunkter handlade om att förbättra bil- och cykelpool. Att fler bilar och cyklar behövs i 
poolerna men även förbättra bokningen och servicen av de. Önskemål om en mini-cykelpool för 
Pomona, en enhetsknuten bil samt att lämna plats till övriga cyklister under cykelställtaket 
genom att ställa kommuncyklarna två och två med fasta anvisade platser. 

Synpunkter på själva enkäten handlade om att enkäten inte ansågs vara så relevant för 
förtroendevalda, att frågorna i enkäten var något ledande samt att svarsalternativet ”ingen 
uppfattning” saknades. 

Kommentar om vikten med ett fungerande intranät för att underlätta kommunikationen av en 
sådan policy samt att man behöver diskutera policyn på arbetsplatsträffar.  

En kommentar handlade om att resepolicyn är som ett slag i luften och att det finns andra 
miljöåtgärder man kan fokusera på. En annan kommentar var ”Bra initiativ, jag håller tummarna 
för att detta blir beständigt!”  
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Helena Andersson   
helena.andersson@habo.se 

 

 
Fyllnadsval och förändring av antalet ledamöter i ungdomsrådet 
för läsåret 2013 
Sammanfattning 
Enligt arbetsordningen ska rådets medlemmar väljas varje år och antas av 
kommunstyrelsen (KS). Syftet med ungdomsrådet är att ge en fastare 
struktur för kommunikation mellan ungdomar och politik, ett komplement 
till Demokratidag och Hearing. 

Janne Sundling har avsagt sitt uppdrag som representant för Polarna i 
ungdomsrådet. Han föreslås i stället att representera Sverigefinskt 
förvaltningsområde tillsammans med Frida Lantz. Sverigefinska rådet har 
enligt tidigare beslut (KS 2012-11-26 § 187) erbjudits tre platser för 
ledamöter i rådet. Det finns idag ingen tredje aktuell kandidat att 
representera Sverigefinskt förvaltningsområde.  

Frida Baarsen från Polarna, Filippa Feria från Lära-skolan och Amalia 
Pettersson från Gransäterskolan har avsagt sig uppdraget i rådet för 
mandatperioden 2013. Polarna föreslår de två nya representanterna Emelie 
Andersson och David Mann. Lära-skolan föreslår de två nya 
representanterna Rebecka Wiklund och Julia Nilsson Chew. Lära-skolan 
föreslås två representantplatser eftersom det finns ett stort intresse hos två 
kandidater från Lära-skolan att delta i rådet. De skolor som har en 
representant bör erbjudas två platser i rådet om intresset finns eftersom rådet 
arbetar för ökat engagemang och delaktighet. 

Föreslaget ungdomsråd  Ledamöter i 
rådet 

Övriga Anmälda deltagare 2013               

Fridegårdsgymnasiet 2 - Kristina Khouri (Kämpe), 1 vakant 
Verkstan 2 - Helena Hagert, Bromwell Rhoda Apondi
Slottsgården 2 - Anna Droga, Mikaela Bernström  
Polarna 3 - Victor Sà Vasconcelos Freitas, Emelie 

Andersson, David Mann 

Futurum 2 - Felicia Hansback, Elisaveta Tchibalina 
Gransäterskolan 2 - Lina Björnsson, 1 vakant 
Särskolan  2 - 2 vakanta 
Västerängsskolan 2 - Victor Dänhart, Dennis Nordström 
Lära-skolan 2 - Rebecka Wiklund, Julia Nilsson Chew 
Potentia 1 - Albin Storbacka 
Sverigefinska rådet 3 - Janne Sundling, Frida Lantz, 1 vakant 
Ungdomspolitiker 2 - Fredrik Anderstedt, Joachim Westerlund 
Kommunalråd/ordf. 1 - Agneta Hägglund 
Stödpersoner till rådet - 3 Charlotta Bjälkebring Carlsson, Daniel 
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Cramnell, Joachim Ringwall 

Beslutsunderlag 
– Inkomna nomineringar  
 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen godkänner avsägelsen från Frida Baarsen (Polarna), Filippa 
Feria (Lära-skolan) och Amalia Pettersson (Gransäterskolan). 

2. Styrelsen godkänner Janne Sundling och Frida Lantz som representanter 
för Sverigefinskt förvaltningsområde i ungdomsrådet från och med 27 
februari 2013, gällande verksamhetsåret 2013. 

3. Styrelsen godkänner  Emelie Andersson och David Mann som 
representanter för Polarna i ungdomsrådet från och med 27 mars 2013, 
gällande verksamhetsåret 2013. 

4. Styrelsen godkänner Rebecka Wiklund och Julia Nilsson Chew som 
representanter för Lära-skolan i ungdomsrådet från och med 30 januari 
2013, gällande verksamhetsåret 2013.  

5. Styrelsen godkänner att Lära-skolan får två representantplatser i rådet.  

6. Styrelsen beslutar att anta föreslaget ungdomsråd för 2013. 

__________ 

 
 



  1(1)
 Datum Vår beteckning 

  2013-03-11 KS2012/10 nr 2013.680

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 

 

0171-525 02 
hans.nordstedt@habo.se 

 
Fyllnadsval till vissa av Mäladalsrådets utskott 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen utsåg 2011-02-07 representanter, att ingå i rådets utskott. 
Kompletterande val bör ske till kulturutskottet samt till näringslivs- och 
FOU-utskottet. 

Beslutsunderlag 
– Kommunstyrelsens beslut 2011-02-07, § 16. 
 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Styrelsen beslutar att utse följande representanter att ingå i Mälardalsrå-
dets utskott: 

Kulturutskottet: 1 ledamot 
Näringslivs- och FOU-utskottet: 1 ledamot och 1 ersättare. 

__________ 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  

  2011 -02-07 

Kommunstyrelsen  

KS § 16 KS 2010/80 

 

JUSTERARE    EX PEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.302 

           

           

 

Nomineringar av representanter att ingå i Mälardalsrådets ut-
skott under mandatperioden fram till och med 2014-12-31 
Sammanfattning 
Mälardalsrådet är en ideell organisation för kommuner och landsting i 
Stockholm-Mälardalsregionen och har till uppgift att främja utvecklingen av 
regionen som attraktiv framtidsregion i ett integrerat Europa. 

Rådet har fyra utskott: Kulturutskottet, näringslivs- och FOU-utskottet, mil-
jöutskottet samt planerings- och trafikutskottet. Utskotten fungerar som mö-
tesplats för det storregionala perspektivet inom respektive sakområde. Le-
damöterna godkänns formellt av rådets styrelse för den aktuella mandatperi-
oden.  
 
Enligt uppgift kommer en utvärdering av rådets organisation och arbetssätt 
att ske, varför tiden för deltagandet i utskotten bör begränsas till del av in-
nevarande mandatperiod. 

Beslutsunderlag 
– Arbetsutskottets beslut 2011-01-24, 18. 
 
Utskottet föreslår att styrelsen nominerar ledamöter till utskotten. 

 
Kommunstyre beslut 
 

1. Styrelsen beslutar nominera följande att företräda Håbo kommun i re-
spektive utskott för perioden fram till och med 2012-12-31: 

Kulturutskottet 

Ledamot    Ersättare 

Thomas Lindström (S) Lennart Carlsson (M) 
Snäppvägen 20  Travvägen 24 
746 33 Bålsta  746 39 Bålsta 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  

  2011 -02-07 

Kommunstyrelsen  

KS § 16 KS 2010/80 

 

JUSTERARE    EX PEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.302 

           

           

 

Miljöutskottet 

Ledamot   Ersättare 

Ariel Pardo (S)  Tommy Rosenqvist (M) 
Stallbacken 8  Stockholmsvägen 32 
746 39 Bålsta  746 33 Bålsta 
 
Christian Ghaemi (MP) 
Åkervägen 1 
746 36 Bålsta 

Näringslivs- och FOU-utskottet 

Ledamot   Ersättare 

Gunilla Edwertz (S) Björn Allskog (M) 
Skäravägen 17  Vilunda 10 
746 39 Bålsta  746 37 Bålsta 
 
Marie Nordberg  Tomas Alm (FP 
Åkervägen 1  Granelundsvägen 1 
746 36 Bålsta  746 34 Bålsta 

Planerings- och trafikutskottet 

Ledamot  Ersättare 

Lars-Göran Bromander (S) Bertil Brifors (M) 
Håbovägen 2  Skymningsvägen 24 
746 34 Bålsta  746 38 Bålsta 
 
Sven Erkert (S) 
Fäbodvägen 14 
746 96 Bålsta 
 

2. Styrelsen noterar att ersättning för deltagande i utskottssammanträdena 
ersätts av Håbo kommun i enlighet med ersättningsreglerna för kom-
munens förtroendevalda. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Mälardalsrådet 
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