




 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  

  2009-10-26 

Kommunstyrelsen  

KS § 151 KS 2007/79 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2009.2954 

Förslag om medfinansiering av Citybanan 
Sammanfattning 
Citybanan är en 6 km lång järnvägstunnel under centrala Stockholm. Projek-
tet består också i att anlägga två nya stationer, Odenplan och City. Stationen 
Karlberg läggs ner. Citybanan ska invigas under år 2017 och det kommer att 
innebära att resenärerna kommer att få en bättre turtäthet och säkrare av-
gångs- och ankomsttider. 

För att inom en rimlig tid förbättra järnvägssystemet så föreslås att kommu-
ner och landsting i mälardalsregionen bidrar med finansiering av Citybanan. 
Ett avtal om medfinanisering är undertecknat av statens förhandlare och fö-
reträdare för kommuner och landsting i Uppsala, Södermanlands, Västman-
lands, Örebro och Östergötlands. 

Regionförbundet Uppsala län, har efter förhandlingar, fastställt förslag till 
fördelning mellan länets kommuner och landstinget av länets andel av med-
finansieringen. Förbundet föreslår att kommuner och landstinget beslutar 
enligt föreslagen fördelning. Håbo kommuns del av finansieringen uppgår 
till totalt 38 Mkr.  

Förslaget behandlades av kommunstyrelsen 2009-09-07. Styrelsens ställ-
ningstagande blev då att: ” Styrelsen beslutar att i samband med det kom-
mande styrelsesammanträdet 2009-10-26, redovisa förslag till beslut till 
kommunfullmäktige som sammanträder 2009-11-09. Partierna ges därmed 
ytterligare tid att ta ställning i ärendet.” Därefter har ärendet behandlats av 
styrelsens utskott 2009-10-12. 

 
Beslutsunderlag 
– Skrivelse 2009-06-17 från Regionförbundet Uppsala län om Citybanans 

finansiering. 
– Tjänsteskrivelse 2009-06-18 med förslag till beslut. 
– Kommunstyrelsens beslut 2009-09-07, § 114. 
– Arbetsutskottets behandling av ärendet 2009-10-12, § 133. 
 
Utskottet överlämnar ärendet till styrelsen utan eget förslag. 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 
 
Yrkande  
Owe Fröjd (Båp) med instämmande från Christian Ghaemi (MP) yrkar av-
slag till att kommunen ska medfinansiera projektet. 
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(forts.) 
 
Nina Lagh (M) yrkar bifall till det förslag till beslut som redovisas i ärendets 
handlingar innebärande att kommunen deltar i finansieringen. 
 
Propositionsordning 
Efter avslutad debatt konstaterar ordföranden att två förslag till beslut före-
ligger nämligen dels ett förslag om bifall och dels ett förslag om avslag till 
medfinansiering. 
 
Efter omröstning konstaterar ordföranden att styrelsen beslutar tillstyrka yr-
kandet om medfinansiering. 
 
Votering begärs och följande röstningsordning fastställs av styrelsen: Den 
som röstar för medfinansiering, röstar ja. Den som inte vill det, röstar nej. 
Omröstningen utfaller med fyra jaröster (Erik Hickman (M), Carina Brolin-
son (M), Fred Rydberg (KD) och Nina Lagh (M)) samt med två nejröster 
(Owe Fröjd (Båp) och Christian Ghaemi (MP). Fem ledamöter avstår delta-
gande i omröstningen (Tomas Alm (FP), Agneta Hägglund (S), Pyry Niemi 
(S), Eva Staake (S), och Lars-Göran Bromander (S)). Styrelsen tillstyrker 
därmed förslaget om medfinansiering m.m. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige godkänner att Upplands Lokaltrafik AB ingår avtalet med 
staten om medfinansiering av Citybanan m.m. 2007-12-18 med de änd-
ringar som regeringen beslutat 2008-12-18 (Uppdrag att förvalta nämnda 
avtal) samt 2009-05-20 (Ändring av tidpunkter för godkännande av av-
tal) 

2. Fullmäktige godkänner uppdragsavtalet med Upplands Lokaltrafik AB 
och övriga aktieägare i Upplands Lokaltrafik AB angående medfinansie-
ring av Citybanan 

3. Fullmäktige beslutar att anslå 38 miljoner kr jämte indexjustering enligt 
uppdragsavtalet. 

4. Fullmäktige godkänner förslag till ny bolagsordning för Upplands Lo-
kaltrafik AB enligt bilaga 2 i ” Citybanans medfinansiering – underlag 
för beslut i kommuner och landsting med bilagor.” 

5. Fullmäktige utser en representant att på bolagsstämma i Upplands Lo-
kaltrafik AB företräda Håbo kommun och där rösta för att föreslagen bo-
lagsordning för Upplands Lokaltrafik AB genomförs samt 
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(forts) 

 

 att villkora besluten i föregående att-satser av att lagen (1997:614) om 
kommunal redovisning ändras i enlighet med förslagen i utredningen Re-
dovisning av kommunal medfinansiering (SOU2009:21). 

__________ 
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Delårsbokslut med helårsprognos per 2009-08-31 
Sammanfattning 
Enligt lagen om kommunal redovisning som gäller från och med 1998 skall 
kommunen årligen upprätta minst en särskild redovisning, delårsrapport, för 
verksamheten från räkenskapsårets början. Minst en rapport skall omfatta en 
period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. 

Delårsrapporten skall innehålla en redogörelse för verksamheten och resul-
tatet för perioden. Uppgifter skall också lämnas för samma period föregåen-
de år. 

Kommunen har upprättat delårsrapport per den 31 augusti med helårspro-
gnos. 

Beslutsunderlag 
- Delårsbokslut per 31 augusti med helårsprognos, år 2009. 
- Tjänsteskrivelse 2009-08-26. 
- Arbetsutskottets förslag till beslut 2009-10-12, § 134. 
 
Utskottet tillstyrker förvaltningen förslag till beslut. 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 
 
Styrelsen noterar att beräknat överskott för år 2009 kan komma att uppgå till 
ca 8 Mkr. 
 
Yrkanden  
Christian Ghaemi (MP) yrkar att socialnämnden, bildningsnämnden och 
skolnämnden ej tar med sig respektive underskott som uppstår år 2009 till 
budget för år 2010. 
 
Nina Lagh (M) yrkar bifall till utskottets förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
Efter avslutad debatt prövar ordföranden dels utskottets förslag till beslut 
samt dels Ghaemis (MP) yrkande och finner att styrelsen dels beslutar i en-
lighet med utskottets förslag i sin helhet och dels beslutar att avslå Ghaemis 
(MP) yrkande.  
 
Votering begärs och följande röstningsordning fastställs: Den som röstar för 
avslag, röstar ja. Den som röstar för bifall, röstar ja. 
 
Omröstningen utfaller med fem jaröster, (Erick Hickman (M), Carina Bro-
linson (M), Fred Rydberg (KD), Owe Fröjd (Båp) och Nina Lagh (M)),  
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(forts.) 
 
 
en nejröst (Christian Ghaemi (MP) och fem ledamöter som avstår deltagan-
de i omröstningen (Tomas Alm (FP),Agneta Hägglund (S), Pyry Niemi (S), 
Eva Staake (S) och Lars-Göran Bromander (S)). Styrelsen beslutar därmed 
att avslå yrkandet. 
 
Emot beslutet reserverar sig Christian Ghaemi (MP). 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Styrelsen godkänner delårsbokslut för kommunstyrelsens verksamheter 
och avstämning av kommunstyrelsens mål. 

2. Styrelsen noterar att socialnämndens begäran om att finansiera 2009 års 
underskott på två år är beaktad i kommunfullmäktige beslut 2009-06-15, 
§ 62. 

3. Styrelsen noterar bildningsnämndens begäran till kommunfullmäktige 
om att årets underskott finansieras med 2010 års extra statsbidrag. 

4. Styrelsen överlämnar delårsbokslut per den 31 augusti till kommunfull-
mäktige. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Fullmäktige uppdrar till nämnderna att åtgärda/minimera redovisade un-

derskott i prognosen för helår - 2009.  

2. Fullmäktige avslår bildningsnämndens begäran om att årets underskott 
ska finansieras med 2010 års extra statsbidrag. Bildningsnämndens be-
gäran kommer att hanteras i särskild ordning i samband med behand-
lingen av nämndernas bokslut för år 2009.  

__________ 
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Förslag till flyktingmottagande under perioden  2009 - 2010 
Kommunen har sedan år 2006, genom avtal med dåvarande Integrationsver-
ket, tagit emot ett antal flyktingar.  

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

1. Styrelsen beslutar att uppdra till kommunkansliet att utreda de ekono-
miska konsekvenserna för kommunen av ett fortsatt flyktingmottagande 
och då särskilt för berörda verksamheter inom socialtjänsten och skol-
verksamheten. Utredningen ska föreligga innan nytt avtal om flykting-
mottagande ingås. 

2. Styrelsen ställer sig positiv till ett fortsatt flyktingmottagande. 

I samband med kommunstyrelsens återupptagna behandling av ärendet, 
2009-04-20, § 51, förelåg utredningen. Styrelsen beslöt då att uppdra till 
kommunkansliet att redovisa förslag till avtal med Migrationsverket om 
flyktingmottagande och med en avtalstid på cirka fyra år. 

Föreligger förslag till avtal med Migrationsverket som bl.a. innebär att 
kommunen förbinder sig att under avtalstiden, 2009 – 2010, ta emot ca 20 
personer per år. 
Beslutsunderlag 
– Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2008-04-14, § 57 
– Utredning avseende fortsatt flyktingmottagande under perioden 2008-

2009, daterad 2009-04-20 
– Arbetsutskottets protokollsutdrag 2009-04-17, § 60. 
– Kommunstyrelsens beslut 2009-04-20, § 51. 
– Förslag till avtal med Migrationsverket, Länsstyrelsen i Uppsala län 

samt Håbo kommun. 
– Tjänsteskrivelse 2009-10-05. 
– Arbetsutskottets förslag till beslut 2009-10-12, § 135. 
 
Utskottet tillstyrker föreliggande avtalsförslag.  
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 
 
Yrkande  
Owe Fröjd (Båp), yrkar avslag till utskottets förslag och att kommunen i 
stället avtalar med Migrationsverket om  att ta emot tre ensamkommande 
barn per år under en fyraårsperiod. 
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(forts.) 
 
 
Christian Ghaemi (MP), Fred Rydberg (KD) och Pyry Niemi (S) yrkar bifall 
till utskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden noterar att två förslag till beslut föreligger och föreslår att des-
sa ska prövas mot varandra. Efter propositionsförfarande konstateras att sty-
relsen beslutar enligt utskottets förslag. 
 
Emot beslutet reserverar sig Owe Fröjd (Båp). 
  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Fullmäktige beslutar att teckna avtal för perioden 2009 – 2010 med Mi-
grationsverket om mottaggande av flyktingar och andra skyddsbehö-
vande, enligt föreliggande förslag. Kommunen förbinder sig därmed att 
ta emot ca 20 personer per år under perioden. 

__________ 
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Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens kansli 
Anders Almroth, Ekonom 

 

0171-528 20 
anders.almroth@habo.se 

 
Utredning avseende fortsatt flyktingmottagande under perioden 
2008 – 2009  
Sammanfattning 
Kommunen undertecknade 2006 avtal med Migrationsverket (tidigare 
Integrationsverket) att ta emot 40 flyktingar, vilket kommunen också har 
gjort under perioden 2006 – 2007. Både social- och skolförvaltningen har 
funnit att mottagandet av flyktingar hittills fungerat tillfredsställande och att 
det har utvecklats en lokal samverkan som gynnar flyktingintroduktionen.  

Mottagandet av flyktingar har skett under 2 år och det finns därför 
begränsad information om hur lång tid det tar för vuxna flyktingar i Håbo att 
genomgå SFI-utbildning, få språkpraktik och därefter få arbete och bli 
självförsörjande. Socialförvaltningen kommer under perioden 2006 – 2011 
att erhålla intäkter på 6 896 tkr och ha kostnader för flyktingverksamheten 
på 6 896 tkr samt ha kostnader för försörjningsstöd som ligger utanför 
projektet ”Flyktingmottagning”. Skolförvaltningens kostnader för 
förberedelseklasser har finansierats genom ett utökat anslag och 
skatteintäkterna påverkas enligt utredningen positivt av 
flyktingmottagandet. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen gav i ärende KS 2007/95 uppdrag till kommunkansliet att 
utreda de ekonomiska konsekvenserna för kommunen av ett fortsatt 
flyktingmottagande. Till hjälp har en stor del av uppgifterna inhämtats från 
social- och skolförvaltningen. 

Nuläge 
De siffror som redovisas nedan gäller de intäkter och kostnader som uppstått 
som en följd av den flyktingmottagning som kommunen redan haft.   

Intäkter 
Migrationsverket är den myndighet som avgör om statlig ersättning ska 
utbetalas för flyktingmottagande till kommuner och landsting. 
Ersättningarna regleras i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för 
flyktingmottagande m.m. (ErsF) och i förordningen (2007:662) om att 
påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden. För kommunen skall 
kunna erhålla ersättning krävs det, enligt ErsF 1-3§§, att kommunen har en 
s.k. överenskommelse om flyktingmottagning med Migrationsverket. 

Under perioden 2006 – 2011 kommer kommunen att få intäkter på 6 896 
tkr, varav bidrag från Migrationsverket: 5 988 tkr, bidrag från 
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Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS): 651 tkr (ett sk. lönebidrag för att 
delfinansiera två anställdas lönekostnader), diverse intäkter: 257 tkr (bidrag, 
hyresintäkter och andra intäkter som berör flyktingverksamhet och som är 
konterade på socialförvaltningens projekt ”Flyktingmottagning”). 

Från Migrationsverket har kommunen fått fyra olika former av ersättningar; 
grundersättning, schablonersättning, inflyttningsbidrag och 
stimulansersättning. 

De kommuner som har en överenskommelse om flyktingmottagande med 
Migrationsverket får en grundersättning. Denna är en engångsersättning som 
betalas ut i början av året eller i samband med att en ny överenskommelse 
görs. Kommunen fick 2006 497 tkr och denna ersättning är för 2009 568 tkr.  

Grundersättning är ett fast belopp oavsett kommunens storlek eller planerat 
mottagande, som betalas ut utan ansökan och är den enda ersättning som är 
direkt kopplad till en överenskommelse. (2 § ErsF) 

Kommunen får en schabloniserad ersättning för varje flykting och annan 
invandrare som tas emot och som omfattas av ersättningsförordningen. 
Schablonersättningen fördelas under två års tid och utbetalningarna sker 
var tredje månad. Ersättningen betalas ut till kommuner som genomför ett 
program för individens introduktion i samhället och det ska ske enligt en 
skriftlig introduktionsplan som fastställs efter samråd med individen. Om 
personen är i arbetsför ålder ska samråd ske med den lokala 
arbetsförmedlingen. Ersättningen är tänkt att täcka kommunens ökade 
kostnader för i genomsnitt tre och ett halvt år. 

Schablonersättningen är (enligt 2009 års nivåer) 189 tkr för vuxna (16 - 64 
år), 116 tkr för barn under 16 år och 70 tkr för äldre än 65 år. 

Kommunen har även erhållit ett inflyttningsbidrag på 715 tkr, som är ett 
förhöjt bidrag den första månaden när en person flyttar till kommunen och 
bidraget är ett tillägg till schablonersättningen 

Slutligen har kommunen erhållit en tillfällig riktad ersättning, sk 
stimulansersättning, för att den ska ta emot ytterligare flyktingar. 

Ersättningarna från Migrationsverket under perioden 2006 – 2011 kommer 
att uppgå till 5 988 tkr, varav grundersättning står för: 497 tkr, 
inflyttningsbidrag: 715 tkr, schablonersättning: 4 656 tkr och 
stimulansersättning: 120 tkr. Hur dessa intäkter fördelar sig mellan åren, 
framgår av tabell 1. 
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Tabell 1: Statliga bidrag och andra intäkter för hantering av flyktingar, 2006 – 2011. (tkr) 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Totalt 
Bidrag från 
Migrationsverket  

1 241 1 985 2 240 522 0 0 5 988 

   varav grundersättning 497 0 0 0 0 0 497 
   varav inflyttningsbidrag 455 260 0 0 0 0 715 
   varav schablonersättning 229 1 665 2 240 522 0 0 4 656 
   varav stimulansersättning 60 60 0 0 0 0 120 
Bidrag från AMS 0 385 266 0 0 0 651 
Diverse intäkter 65 192 0 0 0 0 257 
Intäkter totalt 1 306 2 562 2 506 522 0 0 6 896 
 
Under perioden 2006 – 2008 överförde socialförvaltningen totalt 802 tkr till 
skolförvaltningen för att täcka vissa personalkostnader på 441 tkr och 
elevkostnader på 246 tkr.  

Vid granskning under 2009 har även framkommit att en felkontering har 
genomförts vid mottagande av schablonersättningen under 2008 på 115 tkr. 
Dessa pengar gick till samordnare av förskola och köp av skolplatser från 
staten och har använts i driften av verksamheten. Hur dessa intäkter fördelar 
sig mellan åren, framgår av tabell 2. 

Tabell 2: Socialförvaltningens bidrag till skolförvaltningen för hantering av flyktingar, 2006 – 
2011. (tkr) 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Totalt 
Personalintäkter från 
socialförvaltningen 0 441 0 0 0 0 441 
Eleversättningar från 
socialförvaltningen 0 103 143 0 0 0 246 
Felkontering vid mottagandet av 
bidrag.  

  
115    115 

Intäkter totalt 0 544 258 0 0 0 802 
 

Skatteintäkter 
Liksom övriga invånare genererar flyktingarna skatteintäkter till kommunen. 
Nedanstående kalkyl grundas på de marginaleffekter som enligt 
kommunförbundet uppkommer vid inflyttning av en flykting. En förenklad 
beräkning har gjorts under följande antaganden: 

• flyktingarna är lika gamla under hela perioden 
• 8 av dem är självförsörjande (oförändrat jmf med nuläge) 
• barnen har samtliga antagits vara 10 år, vuxna 30 år, unga vuxna 22 

år 
• alla mantalsskrivs i kommunen 1 november 2006. 
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Tabell 3: Skatteintäkter under perioden 2007 – 2013. (tkr) 
Skatteintäkter      Antal 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Skatteintäkter efter inkomstutjämning och regleringspost
10 åring 19 722 722 722 722 722 722 722
22 åring 2 76 76 76 76 76 76 76
30 åring inkomst < 140 tkr 10 380 380 380 380 380 380 380
30 åring med inkomst > 
140tkr 8 325 325 325 325 325 325 325
         
Kostnadsutjämning
10 åring 19   1 205 1 205 1 205 1 296 1 296
22 åring 2   -58 -58 -58 -48 -48
30 åring UAE 10   867 867 867 867 867
30 åring ink> 140tkr 8   -133 -133 -133 -133 -133
         
Summa skatteintäkter 1 502 1 502 3 384 3 384 3 384 3 485 3 485
 
Skatteintäkter efter inkomstutjämning och regleringspost uppgår till 38 tkr 
per invånare. För de som har en årsinkomst över 140 tkr får kommunen 
skatteintäkter på 41 tkr per invånare. Skatteintäkterna genereras för personer 
som var mantalsskrivna i kommunen 1 november året innan. 

Med två års eftersläpning genereras intäkter från 
kostnadsutjämningssystemet. Nedan framgår att 10 åringar och 30 åringar 
med låga inkomster genererar intäkter i kostnadsutjämningssystemet. 22 
åringarna och 30 åringar med inkomst över 140 tkr genererar i stället 
avdrag. 

Tabell 4: Kostnadsutjämning/invånare under 2009.  (tkr) 
 tkr
10 åring 63
22 åring -29
30 åring inkomst < 140 87
30 åring inkomst > 140tkr -17
 

Kostnader  
Socialförvaltningen 

Under perioden 2006 – 2011 kommer socialförvaltningen att ha kostnader 
för flyktingverksamheten på: 6 896 tkr, varav personalkostnader står för: 
2 345 tkr, introduktionsersättning: 2 846 tkr, personalkostnader för 
bildningsförvaltningen: 441 tkr (ersättning till skolförvaltningen för ökade 
kostnader för personal inom Gröna Dalens rektorsområde), eleversättning 
till skolförvaltningen: 316 tkr (ersättning för SFI studier), felkontering till 
skolförvaltningen, tidigare bildningsförvaltningen: 115 tkr (pengarna har 
gått in i dåvarande bildningsförvaltningens drift), ersättning till 
arbetsmarknadsenheten för arbetssökande flyktingar: 200 tkr, överföring till 
socialförvaltningens drift för att täcka del av försörjningsstödet: 481 tkr och 
övriga kostnader (kostnader som berör flyktingverksamhet och som är 
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konterade på socialförvaltningens projekt ”Flyktingmottagning”): 152 tkr. 
Hur dessa kostnader fördelar sig mellan åren, framgår av tabell 5.  

Förutom dessa kostnader finns kostnader för försörjningsstöd och dessa 
ligger utanför socialförvaltningens projekt ”Flyktingmottagning”.  

Tabell 5: Socialförvaltningens kostnader för hantering av flyktingar, 2006 – 2008. (tkr) 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Totalt 

Personalkostnader  198 851 764 266 266 0 2 345 
Introduktionsersättning 319 994 957 576 0 0 2 846 
Personalkostnader för 
skolförvaltningen, tidigare 
bildningsförvaltningen 

0 441 0 0 0 0 441 

Eleversättning till skolförvaltningen, 
tidigare bildningsförvaltningen, 
avseende, SFI 

0 103 143 70 0 0 316 

Felkontering till skolförvaltningen, 
tidigare bildningsförvaltningen 

  115    115 

Ersättning till 
arbetsmarknadsenheten för stöd till 
arbetssökande 

0 50 50 50 50 0 200 

Överföring till socialförvaltningens 
drift för att täcka viss del av 
försörjningsstödet 

0 0 481 0 0 0 481 

Övriga kostnader 16 18 45 50 23 0 152 
Kostnader totalt 533 2 457 2 555 1 012 339 0 6 896 
 
Enligt enhetschef Kjell Karlsson, Socialförvaltningen, Håbo kommun, visar 
Migrationsverkets uppföljning av statsbidrag som kommuner erhöll för 
flyktingintroduktion under perioden 2001-2004 att 94 procent används till 
försörjningsstöd. Endast 6 procent av ersättningen återstår till övriga 
kostnader när flyktingens försörjning är reglerad. Schablonersättningen ska 
även täcka försörjningskostnader, insatser under introduktionen samt 
kostnader för bl.a. svensk undervisning, arbetsmarknadsinsatser, tolkstöd 
och merkostnader för skola och barnomsorg. 

Skolförvaltningen 

Skolförvaltningen har beräknat kostnaderna för elever med annat modersmål 
än svenska och som ingår i Håbo kommuns flyktingmottagning och kommit 
fram till att 2 förberedelseklasser skulle kosta ca 2 729 tkr/år, varav 
kostnaden för 19 st flyktingbarn skulle vara 1 387 tkr. 

Under 2006/2007 hade dåvarande bildningsförvaltningen inte byggt upp en 
organisation med förberedelseklasser på Gröna Dalen, utan flyktingbarnen 
gick direkt in i klasserna med förstärkning av den svenska som 
andraspråksresurs som fanns då. Vid årsskiftet 2007/2008 började 
förvaltningen att bygga upp en organisation med förberedelseklasser och 
under vårterminen 2008 bestod den av 1 undervisningsgrupp och har under 
hösten 2008 utökats till 2 grupper. För 2008 kommer kostnaderna att uppgå 
till 1 040 tkr (0,75x1 387 tkr) och för 2009 gäller först helårseffekt och 
sedan en uppräkning med 3,3 %. Den totala kostnaden för 
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flyktingverksamheten i Håbo 2009 blir då 1 432 tkr/år, vilket ger en 
merkostnad på 75 tkr/barn/år.  

Förvaltningen kommer att ha kostnader för förberedelseklasser på 3 974 tkr 
under perioden 2006 – 2011, se tabell 6. Matrisen bygger på att 
verksamheten är lika stor 2008 – 2011 och att antalet barn är detsamma. 

Tabell 6: Skolförvaltningens kostnader för hantering av flyktingar, 2006 – 2008. (tkr) 
 2006 2007 2008 

Jan- 
Juli 

2008 
Prognos

Aug-
Dec 

2009 2010 2011 Totalt 

Förberedelseklasser  0 0 608 434 1 432 1 500 0 3 974 
Kostnader totalt 0 0 608 434 1 432 1 500 0 3 974 
 
Skolförvaltningens mål med förberedelseklasserna är att flyktingeleverna 
ska ut så fort som möjligt i den vanliga skolan. I vissa ämnen, som tex idrott 
eller bild, kan detta gå snabbare än i andra ämnen. När en ny termin skall 
planeras måste skolan därför ha en uppfattning om hur många av eleverna i 
förberedelseklasserna som kommer att slussas ut. För dessa elever måste det 
redan vid terminens start finnas platser. Dessa platser finansieras med 
elevpeng och därför uppstår dubbla kostnader under en del av tiden för 
utslussningen. 

Som jämförelse redovisas den skolpeng som alla förskolor, skolor och 
fritidshem i Salems kommun årligen får. Denna peng utgår även till 
flyktingbarnen. I tabell 7 redovisas även den del av den statliga ersättning 
som kommunen överför till barn- och utbildningsförvaltningen. 
Förutsättningen för detta tillägg är att de är kvotflyktingar.  

Tabell 7: Årlig skolpeng/barn och peng/vuxen för SFI-studier i Salems kommun, 2007 samt hur 
mycket barn- och utbildningsförvaltningen får av de statliga schablonbidraget. (tkr) 
 Skolpeng Statlig ersättning/flykting till BoU 
Barn 1 – 6 år (kvotflykting, om 
inte erhålls ingen ersättning) 

76 13 

Barn 7 – 15 år (kvotflykting, om 
inte halveras ersättning) 

43 41 

Fritidshem 26 0 
Gymn elev 87 26 
Vuxna (kvotflykting, om inte är 
ersättningen 17 tkr) 

- 26 

 

Genomströmningstiden för förberedelseklasser i Håbo är svår att fastställa 
och att jämföra med andra kommuner pga. åldersspridning, skolvana och det 
psykiska och fysiska hälsotillståndet hos de flyktingbarn och ungdomar som 
kommer. Förvaltningen har haft kontakt med bla Uppsala, Västerås, 
Sigtuna, Stockholm stad och har därefter uppskattat genomströmningstiden i 
Håbo till mellan 18 – 36 månader. 
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Som jämförelse har även kontakt tagits med bl.a. Peter Nyberg, Chef för 
Arbetsmarknadskontoret i Östhammars kommun, som berättat att de hade 
34 flyktingbarn i maj 2008 (9 st i gymnasieskolan, 16 st i grundskolan och 9 
st i förskolan). För att ta hand om dessa barn och ungdomar har kommunen 
kostnader för: 1,5 lärarresurs, 2,0 förskoleresurs samt kostnader för 
interkommunalersättning för 3 gymnasieelever. Kostnaderna för tolk och 
andra administrativa tjänster är marginella eller så skapar det ingen 
merkostnad. Den totala kostnaden för flyktingverksamheten i Östhammar är 
ca 1,6 miljoner/år, vilket ger en merkostnad på 47 tkr/barn/år. Kommunen 
har som mål att genomströmningstiden i förberedelseklasserna ska vara 24 
månader, men de har tagit emot flyktingar under relativt kort tid och har 
därmed ett för litet underlag för att ge svar på den faktiska 
genomströmningstiden. 

Jan Rosenfeld, Produktionschef i Tierp, berättade att de inte har någon 
motsvarande utredning som visar på kostnad/flyktingbarn, men att de 
finansierar två förberedelseklasser centralt samt en grupp för 
ensamkommande flyktingbarn på gymnasiet. Hälften av dessa pengar för 
grundskolans två förberedelseklasser tas från flyktingschablonen och 
finansieras i övrigt med den schablonersättning som rektorsområdena får per 
elev. Detta betyder att Tierp inte uppfyller kraven på exempelvis 
modersmålsundervisning för invandrarbarn. Inför hösten 2008 kommer 
kommunen att genomföra en utredning för att se över 
modersmålsundervisningen och sannolikt kommer detta leda till finansiering 
kommer att ske med extra pengar till rektorsområdena. 

Avslutande diskussion 
Socialförvaltningen ser att behovet av platser för introduktion av flyktingar 
alltjämt är stort i landet och behoven kommer att kvarstår 2009 – 2010. De 
individer som erhåller uppehållstillstånd har minskat drastiskt, men det finns 
dock ett fortsatt önskemål att Håbo kommun ska tecknar avtal om fortsatt 
flyktingmottagande. Håbo har utifrån att inget avtal om mottagande tecknats 
för 2008 avslutat mottagandeprojektet, men kommunens åtagande för de 
som mottagits fortgår dock. 

Under perioden september 2006 - april 2008 har kommunen mottagit 40 
flyktingar, huvudsakligen familjer som har sin bakgrund i Centralasien och 
mellanöstern. De individer som mottogs under 2006 och början av 2007 
hade varit en längre tid i Sverige innan mottagandet. De hade påbörjat 
svenskundervisning och var kommunicerbara i högre grad än de som 
kommit under den senare delen av 2007. Den tidigare gruppen hade även ett 
bättre utfall av SFI undervisningen och kan förväntas ha en högre 
försörjningsgrad. 

I den första omgången med vuxna flyktingar som kom under perioden 
januari 2006 – juni 2007, så är 3 personer helt självförsörjande, 3 personer 
studerar med lån och/eller bidrag från CSN, 5 personer studerar SFI, 1 
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person avvaktar besked från Försäkringskassan och 1 har flyttat från 
kommunen. 

I den andra omgången med vuxna flyktingar som kom under perioden juli 
2007 – april 2008, så  studerar 1 person med bidrag och lån från CSN, 3 
studerar på SFI, 1 person genomför språkpraktik och 1 person är 
sjukskriven. 

Kommunen har för dessa 40 flyktingar under perioden 2006 – 2011 erhållit 
statliga bidrag på 6 896 tkr och socialförvaltningen har haft kostnader på 
6 896 tkr. Skolförvaltningen kommer att ha kostnader för 
förberedelseklasser på 3 974 tkr under samma period och dessa kommer att 
hanteras tack vare en utökad ram för skolförvaltningen samt bidrag från 
socialförvaltningen på 802 tkr. 

Försörjningen för de vuxna i den andra omgången med flyktingar sker via 
kommunens introduktionsersättning och personerna bedöms ha en relativt 
lång väg till självförsörjning, vilket leder till att individer ur denna grupp 
kommer vara i behov av försörjningsstöd även efter att 
introduktionsersättningen upphör. Den exakta kostnaden för 
försörjningsstöd i framtiden för dessa individer är svårbedömd. 

Gruppen av vuxna är relativt liten och många individuella faktorer som 
åldersspridning, skolvana, det psykiska och fysiska hälsotillståndet, resultat 
av SFI-utbildningen, språkpraktik m.m., påverkar hur lång tid det tar för 
flyktingarna att komma ut i det svenska samhället. Detta gör att det i 
utredningen inte finns några prognoser om framtida skatteintäkter, vilket 
inte ger en total bild över de positiva effekter som flyktingmottagandet 
medför. 

Lokala överenskommelser (LÖK) 
För att påskynda integrationsprocessen har socialförvaltningen och 
skolförvaltningen tecknat en lokal överenskommelse med 
Arbetsförmedlingen. Överenskommelsen klargör de olika parternas ansvar 
och vilja att gemensamt bidra till att varje nyanländ flykting ges de bästa 
förutsättningarna, vilket förväntats medföra att den enskilde så snart som 
möjligt etablerar sig och lever ett självständigt liv med egen försörjning.  

Utredningen har påvisat att det finns anledning att se över 
överenskommelsen och bjuda in ytterligare parter som t.ex. landstinget i 
denna. Det finns även behov av ett förankringsarbete hos parterna. 

Regionalt samarbete 
Kommunen är även representerade i det länsövergripande samarbetet som 
leds av Länsstyrelsen och som samordnar flyktingmottagandet i länet. Via 
detta forum finns det ett samverkansforum på handläggarnivå. Håbo har 
under 2008 erhållit projektmedel för att samordna en länsövergripande 
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utbildning för kommunernas flyktingsekreterare och personal på 
arbetsförmedlingen. 

Socialförvaltningens bedömning 
Utifrån 2 års erfarenhet av flyktingmottagande i kommunen, så är 
socialförvaltningens uppfattning att mottagandet varit framgångsrikt. 
Genom samverkan över förvaltnings- och myndighetsgränserna, så har 
rutiner och hantering utvecklats och kommunen har idag ett organiserat 
flyktingmottagande. Vuxna flyktingar påbörjar relativt snabbt SFI 
undervisning, men de har ännu inte till fullo erbjudits språkpraktik eller 
arbete, men förvaltningen bedömer möjligheterna som mycket goda.  

Skolförvaltningen har snabbt kunnat erbjuda barnen plats i förskola eller 
skola och föräldrar anser att det är positivt att de erbjudits att vara delaktiga 
i barnens skolgång.  

En oväntad positiv effekt är frågeställningar som framkommit runt 
kommuninvånare som invandrat genom anhöriginvandring och som därmed 
egentligen inte omfattas av det organiserade flyktingmottagandet. Dessa har 
ändå kunnat erbjudas ett utökat stöd genom att de har kommit att ingå i den 
lokala överenskommelsen (LÖK). Socialförvaltningen har uppmärksammats 
på denna målgrupp under perioden 2006 – 2008 och förvaltningens resurser 
når idag även dessa medborgare, avseende samarbetet med 
arbetsförmedlingen samt förvaltningens arbetsmarknadsåtgärder.  

Ett problem som socialförvaltningen ser är att det har varit svårt att få 
tillgång till önskat antalet bostäder. Ett samarbete med Håbo hus har 
utvecklats och tillsammans har bostäder erbjudits till de 40 personer som har 
mottagits 2006 – 2008. 

Socialförvaltningen är överlag positivt till flyktingmottagandet och är av 
uppfattningen att socialförvaltningen skall erhålla vidare uppdrag att svara 
för det kommunala flyktingmottagandet. 

Utvecklingsområden 
Även om en stor del av flyktingverksamheten idag fungerar bra finns det 
anledning att revidera arbetet med flyktingintroduktionen. Ett förslag är att 
språkpraktik och SFI kombineras i en högre grad än vad som är fallet idag. 
För att detta skall kunna genomföras måste fler kommunala och privata 
arbetsplatser öppnas för språkpraktik.  

Arbetsmarknadsenheten bör även få i uppdrag att erbjuda flyktingarna 
tillgång till datorer för egenstudier, som t.ex. körkortsteori, hemuppgifter 
från SFI eller annan verksamhet, även utanför ordinarie kontorstid. I 
dagsläget så begränsas SFI-undervisning av att den följer den ordinarie 
skolans terminer. Socialförvaltningen anser att SFI-undervisningen bör 
erbjudas under hela året, men med ett kortare uppehåll på 4 veckor för 
semester.  
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Samlokalisering och samarbete över förvaltningsgränserna kan 
vidareutvecklas och bidra till utvecklingsarbete som även skulle kunna 
komma arbetslösa försörjningstagare till del. 

Framtid 
Utredningen finner att mottagandet hittills fungerat tillfredsställande och att 
det utvecklats en lokal samverkan som gynnar flyktingintroduktionen. 
Socialförvaltningen bedömer att kommunen kommer att erhålla 
kostnadstäckning av de statliga medlen för de kostnader som finns inom 
Flyktingprojektet. Dock krävs anslag för att hantera de ökade 
utbildningskostnader avseende förberedelseklasser.  

För framtiden så är socialförvaltningen positiv till ett förnyat avtal om 
flyktingmottagande och bedömer att kommunen kommer att kunna erbjuda 
mottagande av 40 personer under perioden 2008 – 2010. Förutsättningarna 
inom kommunen att rekrytera kompetenta familjehem är god, vilket 
möjliggör ett mottagande av 6 ensamkommande flyktingbarn. Utifrån 
Migrationsverkets ersättning till kommunen kommer kommunen erhålla 
kostnadstäckning för familjehemskostnaderna. Det innebär dock att det 
lokala arbetet måste utvecklas för att möta flyktingbarnens behov. 

Utifrån målgruppens förändrade förutsättningar så kan socialförvaltningen 
se att individernas behov kommer att vara stora när de anländer till 
kommunen. Mycket talar för att flyktingarna har varit kortare tid än ett år i 
Sverige, vilket innebär begränsade kunskaper i svenska. Detta medför 
framförallt svårigheter att möta barnens behov i skola och förskola där 
personalen behöver kunna möta barnen på deras hemspråk och där arbetet 
med tolk försvårar undervisningen.  

Även skolförvaltningen finner att mottagandet har fungerat bra, efter vissa 
inkörningsproblem. Mottagningen har dock inneburit merkostnader för 
förvaltningen som krävt ett ekonomiskt tillskott. För framtiden är 
förvaltningen positiva till ett fortsatt flyktingmottagande, men det skulle 
vara bra om mottagningen kunde medföra en ganska jämn tillströmning av 
barn/elever som motsvarar utslussningen av elever från 
förberedelseklasserna. Detta skulle kunna motsvara ca 10 barn/elever per år, 
men beror bl.a. på åldersspridningen hos de barn som kommer, skolvanan 
hos de barn som kommer, och genomströmningen av de elever som redan 
finns i förberedelseklass samt hälsotillståndet hos de barn som kommer. 

Utifrån mottagandet så ser vi att kommunens möjlighet till framförhållning i 
mottagandet är begränsat till någon månad innan familjen anländer till 
kommunen. Detta ställer krav på organisationerna att ha utrymme för nya 
familjer och nya elever i förskola och skola. Detta ger sammantaget ökade 
kostnader, men också möjlighet att utveckla kvaliteten i mottagandet av 
flyktingar i kommunen. 
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Som utredningen visat har mottagningen av flyktingar skett sedan 2006 och 
det finns därför begränsad information om hur lång tid det tar för vuxna 
flyktingar i Håbo att genomgå SFI-utbildning, få språkpraktik och därefter 
få arbete och bli självförsörjande. Kommunen kommer under perioden 2006 
– 2011 att erhålla intäkter på 6 896 tkr och under samma period kommer 
socialförvaltningen att ha kostnader för flyktingverksamheten på totalt: 
6 896 tkr.  

Kostnaderna avseende skolförvaltningens verksamhet med 
förberedelseklasser kommer att uppgå till 3 974 tkr under perioden 2006 – 
2011, se tabell 6 och hanteras tack vare en utökad ram. I och med att 
förvaltningen uppskattar genomströmningstiden för förberedelseklasser till 
18 – 36 månader kommer inga flera kostnader tillkomma från 
skolförvaltningens sida för de redan mottagna flyktingarna. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  

  2009-10-26 

Kommunstyrelsen  

KS § 150 KS 2009/103 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2009.2951 

Förslag om dels ändrad taxa för plan- och bygglov samt dels 
rätt för nämnden att fortsättningsvis justera taxan utifrån givna 
förutsättningar 
Sammanfattning 
Av miljö- och tekniknämndens beslut framgår bl.a. följande: 

”Plan- och bygglovverksamheternas taxa är idag uppbyggd enligt Sverige 
kommuner och Landstings (SKL) rekommendationer; ”Plan- och bygglov-
taxa 2004”. 
 
Alla plan- och byggärenden kostar olika mycket att handlägga beroende på 
olika faktorer såsom svårighet och tidsåtgång. Till grund för de flesta kost-
nadsberäkningarna finns ett s k grundbelopp. Genom att ändra grundbelop-
pet ändras olika avgifter olika mycket men verksamheternas intäkter ökar 
generellt. Genom att öka intäkterna kan behovet av skattemedel i bygg- och 
planverksamheterna minska. 

Beslut för gällande plan- och bygglovtaxa fastslogs i kommunfullmäktige 
2005-12-12, § 118. Enligt beslutet skall plan- och bygglovverksamheternas 
kostnader finansieras till 50 % av skattemedel och till 50 % av avgifter. En-
ligt beslutet skall avgifterna beräknas enligt SKL:s förslag på taxekonstruk-
tion. I samma beslut är grundbeloppet som reglerar avgifterna satt till 40 kr 
och är sedan dess inte ändrat. 

Miljö- och teknikförvaltningen föreslår nu att kostnadstäckningen höjs till 
högsta möjliga nivå (enligt SKL). Detta innebär en kostnadstäckning på ca 
75 % av bygg- och planverksamheternas totala kostnader. Icke avgiftsfinan-
sierad verksamhet, såsom icke-ärendeanknuten rådgivning, information och 
tillsyn, står för ca 25 % av verksamheternas kostnader. 

Miljö- och teknikförvaltningen föreslår även att SKL:s rekommendationer 
gällande beslutsinstans ska följas. Enligt SKL bör kommunfullmäktige fast-
slå kostnadstäckningen för verksamheterna och miljö- och tekniknämnden 
få uppdraget att löpande justera grundbeloppet. Grundbeloppet bör justeras 
årligen för att balansera de prognostiserade intäkterna mot de förväntade 
kostnaderna, med syfte att uppnå den av fullmäktige beslutade kostnads-
täckningsgraden. 
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 Datum  

  2009-10-26 

Kommunstyrelsen  

KS § 150 KS 2009/103 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2009.2951 

 

           

           

 

(forts.) 

Samtliga avgifter finns sammanfattade i bilagan ”Plan- och bygglovtaxan 
förenklad.” 
 

Nämnden föreslår följande: 

1. Att kommunfullmäktige beslutar höja kostnadstäckningen för bygg- och 
planverksamheterna till 75 %. 

2. Att kommunfullmäktige ger miljö- och tekniknämnden rätt att justera 
taxan utifrån beslutad kostnadstäckning. 

 
Beslutsunderlag 
– Miljö- och tekniknämndens beslut 2009-09-29, § 66. 
– Tjänsteskrivelse 2009-10-01. 
– Arbetsutskottets förslag till beslut 2009-10-12, § 138. 
 
Utskottet tillstyrker nämndens förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Fullmäktige beslutar att kostnadstäckningen för bygg- och planverk-
samheterna ska vid varje tillfälle, uppgå till 75 %. 

2. Fullmäktige ger miljö- och tekniknämnden rätt att justera taxan så att 
beslutad kostnadstäckningsgrad upprätthålls. 

3.  Fullmäktige beslutar att den förändrade taxan gäller från och med 2010-
01-01 och tillsvidare. 

 __________ 
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JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2009.2949 

Redovisning av motion om upprättande av en rullande långsik-
tig plan för underhåll och upprustning av skol- och förskolegår-
dar, motionär: Christian Ghaemi (MP) 
Fullmäktige beslöt 2009 05-04, § 44 att överlämna motionen om upprättan-
de av en långsiktig plan för underhåll och upprustning av skol- och försko-
legårdar, för beredning till skolnämnden och till miljö- och tekniknämnden. 
Motionären anser att kommunen i dagsläget brister i sitt ansvar att underhål-
la befintliga skol- och förskolegårdar med konsekvensen att barnens säker-
het inte kan garanteras. 

Av skolnämndens yttrande framgår bl.a. följande: ”Underhållet av skol- och 
förskolegårdar är främst en fråga för miljö- och teknik förvaltningen efter-
som de har det kommunala huvudansvaret att se över kommunens lokaler 
och utemiljöer. Ansvarsfördelningen regleras tydligt av internhyressystemet 
som infördes den 1 januari 2009.  

Internhyreshandboken med tillföljande ansvarslista reglerar ansvaret mellan 
hyresvärd (Miljö- och tekniknämnden) och hyresgäst (Skolnämnden). Enligt 
handboken ska det ekonomiska ansvaret för skada delas upp mellan hyres-
värd och hyresgäst enligt följande: 

• Hyresgästen ansvarar för invändiga skador i del lokaler som ingår i hy-
resavtalet och även skadegörelse utomhus som uppenbart sker i verk-
samheten.  

• Hyresvärden ansvarar för skador utvändigt på byggnadens tak och fasa-
der samt mark.  

• Hyresvärden ansvarar även för invändiga skador som uppkommer på 
grund av fel på fastighetens konstruktion och försörjningssystem. 

Enligt ansvarslistan ansvarar miljö- och teknikförvaltningen för reparation, 
underhåll och skötsel av lekutrustning. Säkerhetsbesiktning ska också ske   
1 gång per år. Detsamma gäller för annan fast utrustning på skolgårdar, att 
miljö- och teknikförvaltningen ansvarar för underhållet.  

Miljö- och teknikförvaltningen ska enligt handboken upprätta en under-
hållsplan. Lokalstyrgruppen, bestående av representanter från alla förvalt-
ningar informerades under senvåren om att denna plan var på gång och skul-
le färdigställas inom kort. Miljö- och teknikförvaltningen har också medde-
lat att besiktning av utemiljöer kommer att ske inom kort. 
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Skolförvaltningen har också till lokalstyrgruppen väckt frågan om skolgår-
darnas avgränsning. Avgränsningen för skolgårdarna är oklar och därav 
uppstår frågor kring ansvar och säkerhet. Miljö- och teknikförvaltningen ska 
tillse att en avgränsning görs.  

Skolförvaltningen anser att motionärens frågeställning är viktig och anser att 
det är viktigt att en underhållsplan snarast kommer tillstånd, inte bara för 
skol- och förskolegårdar utan också för upprustningen av lokalerna. Under-
håll ingår i skolförvaltningens hyra av lokalerna. Därav förutsätter förvalt-
ningen att medlen för underhållsplanen redan är avsatta och att åtgärderna 
inte resulterar i en hyreshöjning.  

Utöver miljö- och teknikförvaltningens ansvar enligt ovan, har skolnämn-
den/skolförvaltningen ett generellt ansvar att se till att verksamhetens ar-
betsmiljö för barn och personal är tillfredsställande. Skolkontoret för en lö-
pande dialog med respektive rektorsområde om deras lokaler och tillhörande 
biytor. Varje rektor har ett arbetsmiljöansvar för sin personal och för sina 
barn. När rektor ser att den fysiska arbetsmiljön inte är tillförlitlig tar rektor 
kontakt med miljö- och teknikförvaltningen för att få detta åtgärdat. Lokal-
styrgruppen har också upprättat fungerande rutiner under våren 2009 och 
hanterar löpande frågor som rör kommunens lokaler. 

Skolförvaltningen arbetar också tillsammans med arbetstagarorganisa-
tionerna för att intensifiera arbetsmiljöarbetet. En extrainsatt skydds-
kommitté hölls den 11 augusti 2009 för att diskutera skolförvaltningens ar-
betsmiljö. Till detta möte var även representanter från miljö- och teknikför-
valtningen inbjudna.  

Skolförvaltningen har också arbetat fram ett nytt system för skade- och till-
budsrapportering. Skolförvaltningen vill förbättra uppföljningen för att tillse 
att skäliga åtgärder har vidtagits. Rutinerna för detta arbete kommer att pre-
senteras för Skolnämnden och SkolSam inom kort.  

Skolförvaltningen anser att arbetsmiljöfrågorna är mycket viktiga och frå-
gorna står i dagsläget, med anledning av pågående omstruktureringar, högt 
på agendan.” 

Nämndens beslut: 

1. Skolnämnden konstaterar att miljö- och teknikförvaltningen äger an-
svarsfrågan gällande upprättande av underhållsplan och genomförande 
av besiktningsarbete. 
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2. Skolnämnden är ansvarig för förvaltningens arbetsmiljö. Skolnämnden 
uppdrar därav till skolförvaltningen att regelbundet till skolnämnden re-
dovisa arbetet med arbetsmiljön. 

Av miljö- och tekniknämndens yttrande framgår bl.a. följande: ”Förvalt-
ningen saknar idag planer för detta ändamål och föreslår därför att förvalt-
ningen får i uppdrag att upprätta dels en plan för löpande drift och periodiskt 
underhåll och dels en plan för upprustning. I planen för löpande 
drift(skötsel) och periodiskt underhåll infogas krav på en årlig säkerhetsbe-
siktning alternativt upphandlas denna separat.” 

Nämndens beslut 

1. Nämnden föreslår att motionen bifalls. 

2. Nämnden uppdrar till förvaltningen att ta fram dels en skötselplan för 
drift och periodiskt underhåll som inkluderar säkerhetsbesiktning och 
dels en upprustningsplan för skolor och förskolor. De behov som fram-
kommer i planen prövas i samband med det årliga budgetarbetet. 

 
Beslutsunderlag 
– Motion från Christian Ghaemi (MP). 
– Kommunfullmäktiges beslut 2009-05-04, § 44. 
–  Skolnämndens beslut 2009-08-31, § 66. 
– Miljö- och tekniknämndens beslut 2009-09-29, § 77. 
– Tjänsteskrivelse 2009-10-09. 
– Arbetsutskottets förslag till beslut 2009-10-12, § 136. 
 
Utskottets tillstyrker att motionen bifalls. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Fullmäktige beslutar, mot bakgrund av föreliggande nämndsyttranden, 
att bifalla motionen. 

__________ 
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