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Övergranssah3n, kommunhuset, Bålsta . 

Kommunkansliet, efter överenskommelse med sekreteraren, 
kommunhuset, Bålsta 

2. Val av justerare 

3. Godkännande dels av att kungörelse skett i behörig ordning dels av dagordningen 

4. Medborgarförslag om inrätta naturreservat vid HummeldaVÖsterkvarn, Skoklaster 

5. Redovisning av berett medborgarförslag om att socialnämnden. ska ta sitt ansvar för 
förvaltningens delegationsbeslut i sociala ärenden 

6. Förslag till ändrade taxor för fotvård, hemsjukvård samt egenavgift för färdtjänst 

7. Förslag om ändrat ansvar för kultur- och fritidsverksamhetema, förslag om ändrad 
kommunstyrelseförvaltning samt justering dels av nämndsreglementen och dels av 
nämndsbudgetar 

8. Redovisning av beredd motion om införande av "Kämpemodell" i grundskolan 

9. Redovisning av beredd motion om snabbrapport med mera från sammanträden 

10. Redovisning av beredd motion om "Fler ungdomar ijobb" 

Il. Redovisning av beredd motion om nämnders och styrelsers handlingar och dess 
ärendeinnehåll 

12. Förslag till riktlinjer för lokalförsörjning och lokalanvändning 

13. Interpellation från Göran Eriksson (C) till Agneta Häggiund (S) om kvävereningen 

14. Redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS och 4 kap l §.SoL 

15. Beviljande av entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt 
begäran att en ersättare utses efter Helene Skiöld-Åsander (FP) 
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1 (1) HABO 
KOMMUN 

Datum 
2013-03-14 

Vår beteckning 
KS2013/2 nr 2013.728 

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

Medborgarförslag om att inrätta ett natlJrre~erv~t vid Hummel-
dalIÖsterkvarn, Skokloster 
Sammanfattning 
Föreligger ett medborgarlOrslag om inrättaride av ett naturreservat vid 
Hummeldal/Österkvarn, Skokloster. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2013-01-01. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att överlämna förslaget till miljö- och tekniknämn-
den, att i samråd med kommunstyrelsens förvaltning, bereda ärendet. 

/. 



Medborgarförslag . 
Inrätta naturrese:rvat vid Hummeldal / Österkvarni Skokloster. 
Ett natum~servat bör inrättas enligt figur 1 nedan söde~om Idealbyn i Skokloster. Gränsen för· . 
naturreservatet bör dras son den svarta linjen i figuren. 
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Figur 1 Förslag till gräns för nytt naturreservat söder om ideal byn iSkokloster. 

Enligt Naturvårdsplanen för Håbo kommun antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-28 är syftet med . . 
planen att tillgodose rätt till och behov av gröna miljöer, bevara och utveckla naturvärdena samt att 
öka kunskapen om och förståelsen för gröna miljöer. Planeringsinriktningen är att skydda särskilt 

. värdefulla naturmiljöer, utveckla naturvärdena, bevara rödlistade arter i livskraftiga bestånd och 
hänsyn till naturvärden vid efterbehandling av täkter. 

Inom föreslaget område för naturreservat vid Hummeldal / Österkvarn finns 34 arter som är 
upptagna som rödlistade enligt Artdatabankeni se bilaga. Området är också ett omtyckt 
rekreationsområde där upptrampade stigar går kors och tvärs genom området. Området är därför 
synnerligen lämpat att skydda med starkare föreskrifter som en naturreservatsbildning skulle 
innebära. 

Bålsta 2013-01-01 

   
   

          



Arter upptagna enligt Artdatabankens rödlista (källa: Artportalen) funna i och elleri närheten av 
strandängarna mellan Österkvarn och Hummeldal . 

Beteckningen NT = Missgyrllad vu = Sårbar 

VU Bombmurkla Sarcosoma globosum 

NT Jättekamskivling Am anita ceciliae 

NT Oxtungssvamp Fistufina hepat1ca 

VU Almsprängticka Inonotus ulmicola 

VU Alm Ulmusglabra 

VU Hymenochaete ulmicola 

NT Svartöra Auricularia mesenterica 

NT Blek kraterlav Gyalecta flotowii 

NT Brunskaftad blek~pik Sc/erophora farinacea . 

NT Tallticka PheIIinus pini 

NT Stor aspticka PheIIinus populicola 

VU Prakttagging Steccherinurh robustius 

NT Liten blekspik Sc/erophora perone/la 

. NT Narrtagging Kavinia bimantia .. 

NT Vintertagging Irpicodon pendulus· 

NT Spinl}fingersvamp Lentaria bjissiseda 

NT Veckticka Antrodia pulvinascens 

NT Ullticka Phellinusferrugineofuscus 

NT Aspbotte' Trypophloeus asperatus 

NT Aspögonbagge Aderus populnefls 

NT Triplax rufipes 

NT. Grön aspvedbock Saperda per/orata 

NT Crossocerus congener' 

NT Atomaria diluta 

NT Hålträdsklokrypare Anthre!iocherries'stella~ 



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

NT Almsplintvivel Magdalis armigera 

NT Margarinotus brunneus 

NT Microrhagus J,-pidus. 

. NT Orange röd rock Ampedus nigro[lavus 

NT o StekelbockNecydalis major 

NT Grön asp ved bock Saperda per/orata 

NT Grönhjon Callidium aeneum 

NT Reliktbock Nothorhina TTiuricata 

NT Gulröd blankbock Obrium cantharinum 
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HÄBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 10 

SAMMANTRÄDES PROTOKOll 
Datum 
2013-02-04 

KS 2011/175 

. , 
. . . . 

. . 

Redovisning av berett medborgarförslag om att sociahiämnden 
ska ta sitt ansvar för förvaltningens delegationsbeslut i sociala 
ärenden " , 

Fulhlläktige överlämnade 2011-11-07, § 126, följande förslag till kommun-
styrelsen, för beredning: Förslaget redovisas i sin helhet: "I strävan av att 
stärka medborgarens rätt i samhället vill författaren till förslaget att politiken 
tar sitt ansvar och offentliggör Slll position, när medborgarna är i uppenbar 
fara för liv och hälsa. ' 

Förslag 

Ändra i socialnämndens delegationsordning så att politiken i sista hand ska 
ta sitt ansvar när medborgarna behöver hjälp av samhället. Socialtjänsten 
följer sina regler, som i vissa fall hm leda till att medborgaJ.·ens liv och hälsa 
är i fara. ' ' 

I saJ.llband med :fullmäktiges sammanträde, kompletterar förslagsställaren 
sitt förslag, enligt följande, i sin helllet: "Två händelser på kort tid att an-
märka på i Håbos socialtjänst, där politiken varit totalt frånvarande. 

Äldre sjuk kvinna 79 år utan barn och nära anhöriga är i behov av god man 
som kommunen bara aVvisar och hänvisar till socialtjänstlagen, med bara ett 
telefonsamtal som undersökning. 

Vräkning av hel familj som kommit på ekonomiskt obestånd p.g.a. sjukdom. 

Något fel i rutinema måste det finnas på socialkontoret i Bålsta när gamla 
sjuka människor utan barn som är i behov av hjälp, Wte får det och där mo':' 
tiveringen alltid är att de följer bara socialtjänstlagen och är inte tillåten att 
ingripa. Därför min motion att politiken måste ställa upp och antingen för-
svara socialförvaltningens handlande eller se till att reglema/rutinerna änd-
ras så att de passaJ.' allamänniskor i behov av hjälp." 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2011-10-19. 
Komplettering av medborgarförIag, 2011-11-04 
Tjänsteskrivelse 2012-11-08 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-01-22, § 8. 

Kornmunkansliets och socialförvaltningens yttrande över medborgarförsla-
. get: 

Socialnämndens verksamhet bedrivs inom ramen för gällande rä1tighetslag-
stiftning, precis som furslagsställaren konstaterar. Nämndens beslutanderätt 
om bidrag eller åtgärder för behovssökande ffi' i viss utsträckning,överiäm-' 

EXPEDIERAD SIGNATUR' UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.259 



HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOll 

KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 10 

Datum 
2013-02-04 

KS 2011/175 

nad till t j änstemän genom delegering från nämnden., Besluten' återrapporte-
ras till nämnden, som däJ.igenom har msyn över ått besluten fattas dels inom' 
de ramar soni nämUden fastställt och 'dels i 'enlighet med 'gällande lagstift- , 
ning. NäJ.miden kan alltid återkalla en delegation från en politiker eller 1jäns- ' 
teman om nämnden bedömer att skäl för detta föreligger.,' ' ' 

Beslut som fattas via delegation eller av nämnden, kan överprövas ~vciom-
, stol som kan ändra besluten till den sökandens fördel. Synpunkter och an-
mälningar gällande nämndens verksamhet och beslut,. kan göras till Social-
styrelsen som är verksamhetens tillsyningsmyndighet. Nämndens verksam-

, het och beslutsfattande är även föremål för granskning av fullmäktiges revi-
sorer och media ' ' , 

. . . . 

Förslagsställaren förslag om att "politiker måste ställa upp och försvara so-
cialförvaltningens handlande", är normalt inte förenligt med gällande sekre-, 
tessbestämmelser som förhindrar politiker och 1jänstemän att kommentera 
enskilda fall offentligt. 

Mot bakgrund av de nämnda möjligheterna för tillsyn och kontroll av soci-
alnämndensbeslutsfattande och verksamhet, både via andra myndigheter 
och press med mera, bedömer både kommunstyrelsens förvaltning och soci-
alnäJ.nndens förvaltning, att det inte föreligger någon grund för att bifalla det 
redovisade förslaget. Förvaltningarna föreslår att rnedborgarförslagetavslås. 

Utskottet tillstyrker förvaltningarnas yttrande. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige, 

Kommunfulhnäktiges beslut 

l. Fullmäktigebeslutar, med hänvisning till förv,altningatnas gemensamma 
, yttrade, att avslå medborga:r:förslaget. , ', 

6.:'" " ' 

.. '" '" . 
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Bålsta den 19 oktober 2011 

Till 

Owe Fröjd 
OrdfOrande i Håbo Kommunfullmäktige 

Medborgarmotion 
I strävan av att stärka medborgarens rätt i samhället, villjag att politiken tar sitt ansvar och 
offentliggör sin position, när medborgarna är i uppenbar fara for liv och hälsa, därför föreslår 
j ag följande. 

Förslag: 
Inrätta ett kommunalt veto i sociala frågor som kommunalrådet kan använda sig av, för att 
stoppa eller ändra beslut tagna av tjänstemän som berör medborgarna i sociala frågor. Ändra 
delegationsordningen att veto kan läggas av kommunalrådet efter samråd med. K8. 
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! HÄBO KOMI\1UN .\ I KOMMUNS1YRFJ SF..'lS FÖR'·/AL TNII-lG 
! INK0M l 
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t,S Unr R.."'\lNI 
.~?l.\/n:>-.I~:~lBtI5ta den 4 november 2011 

.. Kc)'mmen'tår till mi6-~~tlon~tt t~lipp i Kommunfullmä~{tige· 
den 7/11 2011 samt kompletterande frågor i frågestunden·· 

I'l) 2 händelser på kort tid att anmärka på i Håbos socialtjänst, där politiken 
varit totalt frånvarande. 

. .. 

o Äldre sjuk kvinna 79 år utan barn och nära anhöriga är i behov av 
god man som kommunen bara avvisar och hänvisar till 
socialtjänstlagen, med bara ett telefonsamtal som undersökning. 

~o '. • • 

o Vräkning av hel familj som kommit på ekonomiskt obestånd p.g.a.· 
sjukdom. 

Något fel i rutinerna måste det finnas på socialkontoret i Bålsta när gamla sjuka 
människor utan barn som är i behov av hjälp, inte får det och där motiveringen 
alltid är att de följer bara socialtjänstlagen och ärinte tillåten att ingripa. Därför 
min motion att politiken måste ställa upp och antingen försvara 
socialförvaltningens handlande eller se till att reglerna/rutinerna ändras så att . 
de passar alla människor i behov av hjälp. 

Frågestunden 

I'l) Lennart Karlsson presenterade inte sin inblandning i 
konstgräsplanen vid förra KF mötet. 

o Moderaternas ledamöter K-A Bodströn , ennart Karlssonoch Nina 
Lagh var medvetna om att ingetb ggiov lämnats il!, trots det så·· 
röstad~ de 4 ggr att kommun borgen på sammanlagt 6,2 Mkr ska· 
utgå till svartbygget. Revi 'onsrapporten måste peka ut ansvariga .. 

e Moderaternas representan ar i agendans punkt 18 skrivit en motion att . 
helt i onödan inköpa läs attor till politiker, material till möten går att få 
från kommunens he sida. Sekretessbelagt material får ej sändas 

. ···· __ ·_··_-_ .. ··· .. ·_·okypter-sttilHerl . ,öter,--aet·ska·-såndas-med·r-ekemmenderad·post;-_· .... --:-.. : .... 
Läsplattor är tt betrakta som leksak och ska inte betalas av 

c ..... j. 
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bilar till samtliga politiker. 
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HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 
Datum 

KOMMUN 2013-02-04 

Kommunstyrelsen ~ 

/!fl/ifAAJJ;fJ , (O. 
KS §25 KS 20121103 

Förslag till ändrade taxor dels för fotvård, dels för hemsjukvård 
samt dels för egenavgiftför färdtjänst 
Sammanfattning 
Av socialnämndens beslut 2012-11-08, § 125, framgår bland annat följande 
förslag: 

f) Taxan för fotvård föreslås höjas med 40 kronor per behandling, från 320 
honor ti1l360 kronor. Berälmad intäktsölming: 140 tkr. 

'" Taxan för hemsjukvård föreslås höjas med l 00 kronor per månad, från 
200 kronor till 300 kronor. Beräknad intäkts ökning: 60 tkr. . . 

a Lägsta egenavgiften för färdtjänSt för~slås höjas med l O kronor per resa, 
. från 25 kronor ti1l35 kronor. Beräknad mtäktsö1.mirig: 20 tkr. 

Total beräknad ökniJig av intäkter: 220 tkr 

Nämndens beslutsunderlag 
Internbudget år 2013, nr 2012.2100. 
Mål, strategier och nyckelindikatorer år 2013, nr 2012.2693. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-10-26, nr 2012.2700 

Nämndens beslut 

l. Socialnämnden föreslår kommutrfullmäktige att besluta om höjning av 
nedan avgifter att gälla från och med 2012-12-17 och tillsvidare. 

Taxa för fotvård höjs med 40 kronor per behandling till 360 kronor. 
Taxa för hemsjukvård höjs med 100 kronor per månad till3QO kronor. 
Lägsta egenavgift höjs för färdtj änst med 10 kronor till 35 kronor. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens beslut 2012-11-08, § 125 
Tjänsteskrivelse 2012-12-08 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013 -O 1-22, § 24. 

Utskottet tillstyrker nämndens förslag till beslut . 

EXPEDIERAD . . SIGNATUR ·UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.343 
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Kommunstyrelsen 

KS §25 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-02-04 

KS 2012/103 

Kommuri5tyrel5~ns fö~5lag till kommunfullmäktige 

Komm1IDfi.iLlmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att taxan för fotvård höj s med 40 kronor per be-
handling till 360 kronor. 

2. Fullmäktige beslutar att taxa fdr hemsjukvård höjs med 100 kIonor per 
månad till 300 kronor. 

3 .. Fullmäktl.ge beslutar att lägsta egenavgift höjs fdr färdtjänst med 10 
kronor till 35 kronor. . 

4. Fullmäktige beslutar att de fdrändrade taxorna gäller från och med 
2013-03-01 och tills vidare. 

JUSTERARE . . . : ~ .. 

JgSi at I J-J<L 
EXPEDIERAD . . SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

.. '," 

Nr 2013.343 . 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 125 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2012-11-06 

SN 2012/5 

Internbudget,mål, strategier och nyckelindikatorerförår 2013 
Sammanfattning 
Förvaltningen har tillsammans med ekonomikontoret arbetat fram intern-
budget och mål för år 2013. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2012 om 
att tilldela socialnämnden en ram om 230 938 tkr. I det budgetförslag som 
presenteras föreslås ett antal åtgärder som innebär ökade intäkter och en del 
åtgärder som innebär besparingar. Utöver det har förvaltningen också 
beslutat om en del sparåtgärder. Det medför att det i budgetförslaget finns 
en buffert om 1 330 tkr, förutsatt att nämnden fattar beslut om de föreslagna 
sparåtgärderna respektive intäktsölmingama. . . 

I budgetförslaget är också hänsyn taget till vissa merkostnader som inte . 
fanns med vid beslutet om tilldelning av ramar. Det handlar bland annat om 
ökade kostnader hösten år 2013. Det är Sjövägens boende på Biskops-Arnö, 
befarade placeringar inom socialpsykiatrin och ökade personalkostnader i 
samband med evakuermg för golvomläggning på äldreboendet Pomona. 

I budgetförslaget fInns också en satsning på yngre demenssjuka för vilka 
medel motsvarande 0,5 årsarbetare har satts av i syfte att försöka hitta 
individuella avlastningslösningar för denna grupp. 

Inför budget år 2013 har förvaltningen beslutat om vissa personalbespar-: 
mgar: . 

Vakant tjänst som ekonomiassistent tillsätt inte, 420 tkr 
- 0,75 tjänstledig behandlare på missbruksvård tillsätts inte, 193 tia: 

F ör att skapa utrymme i budget planerar förvaltningen för att Solängens 
äldreboende öppnar med två avdelningar den 1 mars 2013. En tredje 
avdelning planeras ått öppna i oktober år 2013. . 

I övrigt föreslår förvaltningen följande åtgärder för att åstadkomma en 
budget i balans: 

o Hyrorna på Plommonvägen 8 och 10 höjs med 11,3 %. Hyreshöjningen 
inkluderar en förväntad hyreshöjning från Håbohus för år 2013 om 2,1 
%. Övrig del av hyreshöjningen kompenserar för det momsbortfall som 
slog igenom redan år 2012. Det innebär en hyreshöjning i kronor för de 
boende med 473·- 647 kronor per månad beroende på lägenhetsstorlek. 
Flertalet får en höjning på mellan 620 - 647 kronor per månad .. 
Intäktsökning: 320 tk: . 

" Taxanför fotvård föreslås höjas med 40 kronor per behaIidling, från 320 
kronor till 360 kronor. Intäktsökning: 140 tkr· 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2911 
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HABO 
KOMMUN· 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2012-11-06 

Socialnämnden 

SN § 125 SN 2012/5 

III 

G 

Taxan för hemsjukvård föreslås höjas med 100 kronor per månad, från 
200 kronor till 300 kronor. Intäktsökning: 60 tkr .. . 

Lägsta egenavgiften för fårdtjänst föreslås höjas med 10 kronor per resa, 
från 25 kronor till 35 kronor. Intäktsökning:20 tkr 

o Minibuss köps in tilläldreomsorgenför att ordna med bland annat 
transport till dagverksa.nJheten. Kostnadsminskning: 100 tkr 

Totalt intäktsökningan'kos1;nadsininskningar: 640 ·tkr . 

När det gäller mål och strategier för år 2013. föreslås dessa vara i stort sett 
oförändrade jämfört med år 2012. En strategi har lagts till under rubriken 
"Individanpassningen ska öka inom socialtjänstens samtliga verksamheter" 
som handlar om användandet av Senior Alert (ett processinriktat register) . 

. Ett förtydligande har gjorts vad gäller att ta tillvara anhörigas kompetens. 
En annan D:yhet när det gäller mål och stJ;ategier är att det fllIils ett antal 
nyckelindikatorer som syftar till att underlätta en utvärdering av målen 
samtidigt som det är viktiga mått på hur väl socialnämnden lyckas inom 
vissa områden. 

Majoriteten föreslår med instämmande från oppositionen att hyrorna på 
Plommonvägen 8 och 10 höjs med 6% istället för 11,3% .. 

Beslutsunderlag 
Internbudget år 2013, nr2012.27QO. 
Mål, strategier ochnyckelindikatorer år 2013, nr 2012.2693. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-10-26, nr 2012.2700. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att hyrorna påPlo~onvägen 8 och 10 höjs 
med 6% i ställe för 11,3 % .. 

2. Socialnämnden beslutar att godkänna internbudget och nämndernas mål, 
strategier ochnyckelindikatorer för år 2013. 

3. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om höjning av 
nedan avgifter att gälla från och med 2012-12-17 och tillsvidare .. 

Taxa för fotvård höjs med 40 kronorper behandling till 360 kronor. 
. Taxa för hemsjukvård höjs med 100 kronor per månad till 300 krelnor. 

Lägsta egenavgift höjs för fårdtjärist med 10 ki9nortill35 kronor. 

Beslutexpedi~ ·lstill: . 
.. Kommunfullmäktige .. ... . 
Socialförvaltningens enhetschefer· 

)kI6TERARE EXPEDIERAD SIGNATlIR UTDRAGSBESTYRKNING 

tJ ·.1401 1 
. ··1···· . . 

. Nr2012.2911 . 



HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOll 
Datum 

KOMMUN 2013-03-04 

Kommunstyrelsen 

KS §48 KS 2013/25 

Förslag om ändrat ansvar för kultur- och fritidsverksamheterr:ta, 
förslag om ändrad kommunstyrelseförvaltningsamt justering 
dels av nämndsreglernenten och dels av nämndsbudgetar . 
Sammanfattning . 
Det h:;rr sedan lång tid tillbaka funnits ett önskemål från både verksamhet· 
och många förtroendevalda att flytta kultur och fritids verksamheter ( exklu-
sive musikskolan) till annan nämnd och förvaltning. Det skulle vara ett sätt 
att synliggöra verksamheterna samt ge möjlighet till ökad samverkan med 
annan verksamhet. I dagsläget:finnS inget beslut om förändrad politisk orga-
nisation men det finns fördelar med att snarast - oavsett politiska organisa-
tionsförändringar eller inte - genomföra en verksamhetsövergång av kultur, 
bibliotek och fritid från bildningsförvaltningen till kommunstyrelseförvalt-
nmgen. 

Ett förslag om en förändrad organisation med begränsat antal avdelningar 
och utökat antal enheter underlättar verksamhetsstyming; Med en utvecklad 
styrning blir verksamheten mer kostnadseffektiv, intern komniunikation för~ 
enklas, liksom den kontinuerliga verlcs~etsutvecklingen. 

Med en ny förvaltningsorganisation följer ett förtydligande avansvarsområ-
den på både enhets- och avdelningsnivå. 

Viktigt är dock att ett helhetsperspektiv präglar förvaltningen. Enheten år en 
del aven avdelning som är en del av förvaltningen som är en del av Håbo 
kommun organisation. En ny förvaltningsorganisation kan på ett bra sätt 
öppna för gränsöverskridande arbetssätt på alla nivåer. 

Utöver utformningen är ett bra ledarskap - på alla nivåer på förvaltningen -
en nyckelfaktor. . 

Organisationsförändringen är just organisatorisk, vilket innebäi att för alla 
medarbetare som berörs förändras inte arbetsuppgifterna. 

Den som initialt får förändrade arbetsuppgifter är den chef som byter ansvar. 

Förslag att kultur, bibliotek och fritid överförs från bildningsför-
valtningen till kommunstyrelsens förvaltning 

. . 
En ny avdelning inom kommunstyrelsens forvaltning har det komm1IDöver-
gripande ansvaret för 1cultur, hälsa 6ch aktiviteter för att erbjuda goda livs-
villkor i Håbo medayseende på utvecklingen av ett socialt hållbart samhäl-
le. Från bildningsförvaltningen överförs enheterna :for kultur, bibliotek och 
fritid och SOD;\. tillsammans med kommimstyrelsens stabs verksamhet för 
folkhäisa och ungdqmsfrågor skapar den nya avdelningen. 

EXPEDIERAD l3 SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING. Nr 2013.648 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §48 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-03-04 

KS 2013/25 

Avdelningen leds aven avdelillngschef direkt underställd kommundirektö- . 
ren. 

Antal medarbetare: 14,3 årsarhetare 

Hänned så föreslås ändring av bildningsnämndens reglemente, KS2011/141 
m 2011.1762, så att paragraferna 2, 4 och 6 överförs till kommUD.$tyrelsens 
reglemente, KS20111141 m 201L1756,som punkter under paragraf 6 -öv- . 
rig verksamhet. . . 

Vidare så föreslås överföring i ett första steg budgeten för ansvar 5110 (fri-
tidskonsulent), 513 i (kulturstrateg) och 5120 (bibliotekschef) retroaktivt 
från 20130101 från bildningsnämnden till kommunstyrelsen. Budgetjuster-
ing utifrån yta och fördelning av gemensamma resurser kommer att ske. 
Förslag till beslut om dessa justeringar kommer vid ett senare tillfålle. 

Vidare kommer delegationsordningarna att ses över och förändras efter be-
hov. 

" ,'", .. 

UTDRAGSBESTIRKNING Nr 2013.648 . 



~HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §48 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-03-04 

KS 2013/25 

Bör Beslut om reglem~nte rör kommunstyrelsen, KS20 11/141 'm 
2011.1756 
Beslut om reglemente för bildningsnämnden, KS2011/141 nr 2011.1762 
Förändrad kommunstyrelserörvaltning, utredning KS nr 20123552 
Tjänsteskrivelse 2013-02-07 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-02-13, § 30. 

Utskottet tillstyrker förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att bildningsnämndens reglementes § 2, § 4 och § 
6 exklusive musikskoleverksamheten, överförs till kommunstyrelsens 
reglemente. Beslutet gäller från och med 2013-04-08 och tills vidare. 

2. Fullmäktige beslutar att överföra budgeten rör ansvar 5110, 5131 och 
5120 från bildningsnämnden till kommunstyrelsen, retroaktivt från 
2013-01-01. Beslutet gäller från och med 2013-04-08 och tills vidare. 

: ' . 

EXPEDIERAD . . SIGNATUR UTDRAGSBESTY.RKNiNG 
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UTREDNING 1(4) r' HABO 
KOMMUN 

Datum 
2012-12-03 

Vår beteckning 
KS hr 2012.3552 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Per Kjellander, Kommundirektör 

per.kjellander@habo,se 

Förändrad kommunstyrelseförvaltning 

Motiv ror ändrad rorvaltningsorganisation: 

• Förberedelse ror framtida rorändring av politisk organisation 

• Ge bättre rorutsättningar ror samordning och utveckling 

• Anpassa organisationen ror kontaktcenter 

Preliminärt mål för ny förvaltning 
KommunstyrelseIörvaltningen är en rorvaltning som tillhandahåller service av hög kvalitet till 
kommuninvånare, roretag, de rortroendevalda och kommunens övriga verksamheter och fullgör 
sitt uppdrag utifrån vad kommunfullmäktige, lagar och regler ålagt verksamheten. 

Målet nås genom 
Att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt 

Att rorvaltningen är rorändringsbenägen 

Att Iörvaltningen är en bra arbetsgivare 

Att verksamheten präglas av god kommunikation 

Att verksamheten bedrivs med ett helhetsperspektiv 

En rorändrad organisation med begränsat antal avdelningar och utökat antal enheter underlättar 
verksamhetsstyrningen. Med en utvecklad styrning blir verksamheten mer kostnadseffektiv, 
intern kommunikation rorenklas, liksom den kontinuerliga verksamhetsutvecklingen. 

Med en ny rorvaltningsorganisation roljer ett rortydligande av ansvarsområden på både enhets-
och avdelningsnivå. 

Viktigt är dock att ett helhetsperspektiv präglar forvaltningen. Enheten är en del aven avdelning 
som är en del av Iörvaltningen som är. en del av Håbo kommun organisation. En ny 
rorvaltningsorganisation kan på ett bra sätt öppna ror· gränsöverskridande arbetssätt på alla . . 
nivåer. 

Utöver utformningen .~ ett lJra ledarskap ~ påalla, ~~å~r på forvJ~ngen - en nyckelf8ktor. 
,. 



UTREDNING 
~ 

2(4) r· 
HABO 
KOMMUN 

Datum 
2012-12-03 

Vår beteckning 
KS nr 2012.3552 

En av de viktigaste åtgäi-derna för att uppnå Håbo kommuns övergripande mål om förtroende är . 
införandet av ett kontalctcenter. Denna nya verksamhet kommer att resultera i en markant 
förbättrad tillgänglighet och handläggning av ärende, vilket stärker kommunens trovärdighet och 
service gentemot kommuninvånare och näringsliv. Genom att samorganisera denna nya 
verksamhet med befintlig kommunikationSverksamhet, uppstår samordningsvinster. 

Kommunal upphandling är komplicerad, inte minst ur ett juridiskt perspektiv. Det är dessutom 
en verksamhet vars resultat starkt påverkar den kommunens ekonomi. För en kommun av Håbos 
storlek blir en upphandlingsverksamhets personella resurser ofta begränsade. Detta kan 
motverkas genom utökad samverkan med andra kommuner men också genom utökad samverkan 
inom den egna organisationen. Genom att upphandlingsverksamheten blir en enhet på en 
avdelning som inrymmer både ekonomi- och kansliverksamhet förbättras förutsättningarna för 
intern samverkan. . 

Det har sedan lång tid tillbaka funnits ett önSkemål från både verksamhet och många 
förtroendevalda att flytta kultur- och fritidsnämndens verksamheter (exklusive musikskolan) till 
annan nämnd och förvaltning. Det skulle vara ett sätt att synliggöra verksamheterna samt ge 
möjlighet till ökad samverkan med annan verksamhet. I dagsläget fInns inget beslut om 
förändrad politisk organisation men det fInns fördelar med att snarast - oavsett politiska 
organisationsförändringar eller inte - genomföra en verksamhetsövergång från 
Bildningsförvaltningen till Kommunstyrelseförvaltningen. 

Organisationsförändringen är just organisatorisk, vilket innebär. att för den absoluta majoriteten 
av medarbetare som berörs förändras inte arbetsuppgifterna. 

De som initialt får förändrade arbetsuppgifter är de chefer som byter ansvar eller de som får 
utökat ansvar genom att de rar chefsansvar. 

Förvaltningens nya organisation och ansvarsområden 

Kommunstyrelseförvaltningen leds av kommundirelctören och är indelad i avdelningar och 
enheter. 

Administrativa avdelningen 

Avdelningen ansvarar för samordning, utveckling och uppföljning av kommunens 
ekonomiprocesser och ger kvalifIcerat stöd och service till kommunens förvaltningar avseende 
ekonomifrågor . 

Avdelningen ansvarar även för drift och övervakning av nätverk, kommunikation och servrar, 
inklusive installation, service, underhåll, inköp av utrustning, avhjälpande av fel, säkerhetsrutiner 
kopplade till nätet samt användarsupport. It-enheten hjälper systemansvariga med att hålla igång 
verksamhetssystemen. Enheten har också en samordnande.och stödjande funktion gentemot 
användarna. 

När det gäller upphandlingsverksamheten ansvarar avdelningen för kommunens annonserade 
upphandlingar, genomför kommunens specifIka tjällste- och entreprenadupphandlingar. 
Samordnar upphandlingar som genomföfl~ tillsammans med andra konimuner samt administrerat 
upphandlingar som sker genom inköpscentralerl1 



UTREDNING .3(4) 7 HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-12-03 

Vår beteckning 
KS nr 2012.3552 

Avdelningen ansvarar även för ärendehantering, posthantering, arkiv och övrig traditionella 
kommunal kansliverksamhet. . . 

Ansvarig chef: Ekonomichef Vipul Vitblani 

. Avdelningen består av följande enheter: 

Ekonomienhet (Leds av avdelningschef) 

Upphandlingsenhet (Leds av upphandlingschef) 

IT -enhet (Leds av IT -chef) 

Kansli (Leds av kanslichef) 

Personalavdelningen 
Avdelningen ska genom stöd till verksamheter och chefer i Håbo kommun bidra till· att 
kommunen utgör en attraktiv arbetsgivare som erbjuder sina medarbetare goda . 
anställningsvillkor, meningsfulla arbetsuppgifter, kontinuerlig kompetensutveckling samt 
möjligheter att påverka och vara delaktiga i verksamhetens utveckling. 
Personalavdelningen har också en tillsynsfunktion för att bland annat genom rådgivning säkra· 
tolkningen och den praktiska efterlevnaden av gällande lagar inom arbetsrätten och centrala och 
lokala avtal inom personalområdet. 

Ansvarig chef: PersonalchefTruja Dahlin 

Avdelningen har inga enheter. 

Plan- och utvecklingsavdelning 
Plan- och utvecklingsavdelningen har till uppgift att via samhällsplanering och exploatering 
arbeta långsiktigt och strategiskt med kommunens utvecklingsfrågor, upprätta detaljplaner och 

. göra planutredningar samt ansvara för den översiktliga planeringen. 

Avdelningen ansvarar även för kommunen.8 arbete med omvärldsanalys, statistik och bevakar 
bl.a. kommunens intressen inom kollektivtrafik och regional planering. 

Avdelningen företräder kommunen i mark- och exploateringsfrågor 

Ansvarig chef: Utvecklings chef Klas Ljungberg 

Avdelningen består av följande enheter: 

Mark -.och utvecklingsenhet (Leds av avdelningschef) 

Planenhet (Leds av planchef) 



UTREDNING 4(4) HAso 
KOMMUN 

Datum 
2012-12-03 

Vår beteckning 
KS nr 2012.3552 

Kultur- och hälsoavdelningen 
Avdelningen har det kommunövergripande ansvaret for kultur, hälsa och aktiviteter for att 
erbjuda goda livsvilllcor i Håbo avseende utveclclingen av ett socialt hållbart samhälle. I detta 
ansvar ingår exempelvis bibliotelcsverksamheten, och huvuddelen av de frågor som berör 
kommunens foreningar och ungdomsdemokrati. 

Ansvarig chef: Kulturchef Håkan Bertilsson 

Kommunikation- och serviceavdelningen 
Avdelningen ansvarar for det nya kontalctcenter som infors i Håbo kommun. Därutöver ansvarar 
avdelningen for det strategiska- och det övergripande kommunikationsarbetet samt for 
forvaltningens egen kommunikation. I och med att serviceenheten tilllcommei genom 
verksamhets övergång från personalavdelningen t8illlcommer även det ansvaret. 

Ansvarig chef: Kommunikationschef Pia J exell 

Avdelningen består av foljande enheter: 

Kundcenter (Leds av enhetschef) 

Serviceenheten (Leds av enhetschef) 

Kommunikationsenhet (Leds av avdelningschef) 

/q, 



1(9) HABO 
KOMMUN 

Datum 
2013-03-01 

Vår beteckning 
KS2013/33 nr 2013.573 

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

Nytt reglemente för kommunstyrelsen, att gälla från och med 
2013-04-08 och tills vidare 
F öre gående reglemente fastställdes av kommunfullmäktige 2012-02-27, 
§ 20. 

Detta reglemente justeras med anledning av att vissa verksamheter överförs 
från bildningsnärnnden till kommunstyrelsen genom beslut i kommunfull-
mäktige,2013-Ö3-25.' 

KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 

Ledningsfunktionen 

§1 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den 
ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska stäl1n:iiJ.g. Styrel-
sen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens 
ekonomi och verksamheter. 

Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan, tillika kommu-
nens löne- och pensionsmyndighet, och ska ha hand om frågor som rör för-
hållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare med de 
skyldigheter och befogenheter som framgår av till detta reglemente bilagda 
instruktion för kommunstyrelsens personal- och förhandlingsutskott. 

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all kommunal personal. 

§2 

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att utveckla, samordna och föl-
ja upp bL a: 

Il utvecklingen av den kommunala demokratin 

• planeringen av användningen av mark ochvatten 

o mark- och bostadspolitiken samt att verka för att bostadsförsöIjning-
en och samhällsbyggandet främjas 

• energiplaneringen samt främjande av energihushållningen 

,lO" 



2(9) HABO 
KOMMUN 

Datum 
2013-03-01 

Vår beteckning 
KS2013/33 nr 2013.573 

infonnationsverksamh ·:;n och omvärldsbevalcni, ; och utveckling 
av infonnationssystemJIT 

• trafikpolitiken samt att verka får en tillfredsställande trafMorsörj-. . 
rung 

1& kommunens sälcerhetsarbete inklusive riskanalyser och sälcerhets-
prövning 

et utvecklingen och effektiviseringen av den övergripande organisa-
tionsstrukturen och administrationen 

et utvecklingen av brulcarinflytande 

Kommunstyrelsen skall vidare med uppmärksamhet folja: 

• miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka for en god miljö i 
kOlmnullen 

e socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål uppfylls 

• den kommunala hälso- och sjukvården och verka for en god kom-
munal hälso- och sjukvård 

., skolväsendet och verka for att skollagstiftningens mål kan uppfyllas 

e omsorgen om fysiskt och psykiskt funktionshindrade och verka for 
en god omsorg och vård 

G teknisk verksamhet och verka for god infrastruktur· 

Kommunstyrelsen skall med uppmärksamhet folja övriga nfumlders verk-
samheter. 



3(9)7 HABO 
KOMMUN 

Datum 
2013-03-01 

Vår beteckning 
KS2013/33 nr 2013.573 

. Styrfunktionen 

§3 

I kommuns1:yi:elsen styrfunktion ingår att 

III leda samordningen av utformningen av övergripande mål, riktlinjer 
och ramar för styrning av hela den kommunala verksamheten. Sty-
relsen ska redovisa förslag till målformuleringar som inte ska göras 
av annan nämnd 

• övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för 
verksamheten och ekonomin efterlevs samt att kommunens löpande 
förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt 

• tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om 
hur verksamheten utvecldas och hur den ekonomiska ställningen är 
under budgetåret 

• utfärda föreskrifter och anvisningar till nämnderna rörande budget-
förslag, budgetuppföljning, delårsrapport, årsredovisning inklusive 
verksamhetsberättelse mm. 

• ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommu:" 
nen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller 
ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också 
. i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen 

• tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor 
och ändra liknade sammanträden i de företag som kommunen helt 
eller delvis äger eller har intresse i bL a. genom att lämna direktiv till 
kommunens ombud ' . ' 

• . ansvara för de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som inte 
uppdragits åt annan nämnd 

• i övrigt följ a frågor som rör konimunens utveckling 



4(9) l' HABO 
KOMMUN 

Datum 
2013-03-01 

Vår beteckning 
KS2013/33 nr 2013.573 

KOMMUNSTYRELSENS ÖVRIGA VERKSAMHETER 

Ekonomisk förvaltning 

§4 

Kommunstyrelsen: skall ha hand om kommunens ekonomiska förvaltning 
och därvid följa av fullmäktige meddelade föreskrifter. I den ekonomiska 
förvaltningen ingår medelsförvaltningen, vilken omfattar placering och upp-
låning av medeL I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkoms-
ter inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som be-
hövs för indrivning av förfallna fordringar. 

Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna 
uppgift ingår bL a. att: 

C\) handha egen samt övriga nämnders donationsförvaltning samt place-
ramedel 

ID handha koncernkonto, upplåning och medelsplacering enligt avtal 
med, eller uppdrag från kommunens företag 

iii fortlöpande hålla sig underrättad om förvaltning och underhåll av 
kommunens fasta och lösa egendom 

GlI tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett 

G vara centralt organ för upphandling och inköpsverksamhet samt ha 
övergripande ansvar för riktlinjer för kommunens upphandling av 
varor, tjänster och entreprenader med målsättning att inköp och 10-
gistilc bedrivs på ett för kommunen fördelaktigt sätt . 

., ingå borgen för belopp upp till 500 000 kr 

\I ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige 
fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om sä-
kerheten som fullmäktige angivit 

Kommunstyrelsen ska svara för årsredovisning, med sammanställd redovis-
ning och delårsrapport med budgetuppföljning, eDligt lagen om kommunal 
redovisning 



5(9) HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2013-03-01 

Vår beteckning 
KS2013/33 nr 2013.573 

Uppgifter enligt speciallagstiftning 

§5 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet enligt arkivlagen (1990:782). 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla och webbplats 

Kommunstyrelsen ansvarar för lotteritillstånd med mera enligt lotteriiagen 
(1994:1000). 

Övrig verksamhet 

§6 

Det åligger kommunstyrelsen vidare 

• 

° 

el 

1· 
J. 
1° 
yo 

att besluta i ärenden angående tillstånd att använda kommUnens va-
pen och symbol samt andra upphovsrättsligt skyddade objekt som 
kommunen har ensamrätt till 

att ansvara för de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt 
som inte uppdragits åt annan nämnd 

att verka för trygghet och säkerhet i samhället, en god folkhälsa och 
en god livsmiljö· 

att samordna kommunens och de kommunala företagens upphand-
ling samt tillse att lagen om offentlig upphandling, upphandlingspo- . 
. licy och riktlinj er för upphandling efterlevs 

att ansvara för reformering av kommunstyrelsensregelbestånd och 
utformningen av fullmäktiges handlingar. . 

att ansvara för folk-och gymnasiebiblioteksverksa;rnheten . 

attfrämja och stimulera ett allsidigt kultur- och fritidsliv 

att bevaka att frågor om utsmyckning av offentliga platser och bygg~ 
nader uppmärksammas . 

ansvarar för att ett regelverk finns fOr hyressättning och priorite-
ringsordning för föreningsaktiviteter i kommunägda lokaler och an-
läggningar' . 

att handha och beslutar om kommunens bidragsverksamhet gentemot 
det ideella föreningslivet inom Håbo kommun 

att ansvara för komm~eris ~änortsverksamheL .. ·P.Y, . 



6(9) HÅBO· 
KOMMUN 

Datum 
2013-03-01 

Vår beteckning 
KS2013/33 nI" 2013.573 

Delegering från kommunfullmäktige 

§7 

. Kommunstyrelsen skall besluta i följande grupper av ärenden: 

" teckna avtal som behövs för verksamheten och som är av principiell 
och/eller övergripande betydelse 

III avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte ytt-
randet är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. 
Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda slag av yttrande om 
remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sam-
manträde rried fullmälctige 

'" i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att 
föra kommunens talan, på kommunens vägnar träffa överenskom-
melse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta 
. annat avtal 

" köp och försäljning av lös och fast egendom till ett värde av högst 
fem (5) miljoner honor 

€t upplåtelse och utarrendering av kommunens mark 

e att enligt Plan- och bygglagen (PBL) kap 5 §§ 27, 38-39, kap 6 
§§ 3-9, besluta om antagande, ändring eller upphävande av detalj-
plan och områdesbestämmelser. 

l» att förlänga eller förnya detaljplanens genomförandetid, PBL kap 4 
§ 24-25 

" avslaivillng av fordran som hänf'ör sig till styrelsens förvaltningsom-
råde med begränsning som i särskilt fall kan följa av lag eller beslut· 
av kommunfullmäktige 

.. utse representanter att ingå i Mälardalsrådets arbetsutskott 

Ansvar och rapporteringsskyldighet 

§8 

Korn.Inunstyrelsen skali se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de . 
mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan fm-
nas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. 

KommUnstyrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksam-
. heten och ekono:rnii1 utvecklas under budgetåret. . . . . . t:b-



7(9) 7 HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2013-03-01 

. Vår beteckning 
KS2013/33 nr 2013.573 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSFORMER 

Ordf"öranden 

§9 

Kommunstyrelsens ordförande ska också vara kommunalråd och ägna hela 
arbetstiden åt uppdrag för Håbo kommun. 

Det åligger kommunstyrelsens ordföranden att särskilt 

• närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela . 
nämndförvaltning, . 

Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med kommu-
nens styrelser och nämnder samt styrelserna för kommunens bolag. Ordfö-
randen har därvid rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. När-
varorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning. 

Undertecknande av handlingar 

§ 10 

Avtal, köpehandlingar avseende fast egendom, som grundar sig på beslut i 
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen samt andra handlingar och skri-
velser enligt beslut av kommunstyrelsen, ska i första hand undertecknas av 
ordföranden och kontrasigneras av kommundirektören eller ekonomichefen, 
I frånvaro avdessa, sker undertecknandet i enlighet med den av styrelsen 
beslutade ordningen för tecknande av firma för kommunstyrelsens verk-
samheter. 

Låne- och borgensförbindelser ska i första hand undertecknas av ordföran-
den med kontrasignation av kommundirektören eller ekonomichefen. I från-
varo av dessa, sker undertecknandet i enlighet med den av styrelsen besluta"' 
de ordningen för tecknande av fIrma för kommunstyrelsens verksamheter. . 

Vid behov bestämmer styrelsen vem som skall underteckna handlingar. 

Arbetsutskott och personal- och f"örhandlingsutskott 

§11 
• 0"0·' ".' • .:. , • 

.. Inom kommunstyrelsen ska det fimias dels ett arbetsutskott dels· ett ·perso- ' 
nal- och förhandlingsutskott, Arbetsutskottet består av femledamöter och 

fb.· 



8(9) HABO 
KOMMUN 

Datum 
2013-03-01 

Vår beteckning 
KS2013/33 nr 2013.573 

tre ersättare. Personal- och Iörhandlingsutskottet består av tre ledamöter och 
två ersättare. Utskottens ledamöter och ersättare utses av kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen väljer :for den tid styrelsen bestämmer bland respektive 
utskotts ledamöter och ord:forande. 

Om respektive ord:forande i utskotten på grund av sjukdom eller av annat 
skäl är hindrad att fullgöra sitt uppdrag :for en längre tid, får styrelsen utse 
en annan ledamot i utskottet att som ersättare :for ord:foranden fullgöra den-
nes uppgifter. 

Ersättare skall närvara vid utskottens sammanträden endast om ledamot är 
forhindrad att tjänstgöra. Ersättare inkallas till tjänstgöring i den av kom-
munstyrelsen vid valet bestämda ordningen. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i något av utskotten, som inte utsetts vid 
proportionellt val, skall fyllnadsval snarast :forrättas. 

Arbetsutskottet sammanträder på dag och tid som kommunstyrelsen be-
stämmer. Personal- och förhandlingslltskottet sammanträder på dag och tid 
som utskottet bestämmer. Sammanträden skall också hållas när ord:foranden 
anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. 

Utskotten rar handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande. 

Arbetsutskottets huvudsaldiga uppgift är att bereda kommunstyrelsens ären-
den. Kommunstyrelsen får besluta om kompletterande uppdrag :for utskottet,! 

Personal- och :forhandlingsutskottets uppgift är att :foreträda kommunen som 
8l'betsgivare i huvudsale i ärenden enligt reglementes, § 1. Kommunstyrelsen 
får besluta om kompletterande uppdrag :for utskottet. 

Kommunstyrelsens uppgifter som krisledningsnämnd, enligt reglementets 
§ 5, fullgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott enligt uppgifter, befogenhe-
ter och skyldigheter som framgår av regelmente :for krisledningsnämnden. 

Utskottens protokoll skall löpande delges kommunstyrelsen. 

Ärenden som skall hanteras av kommunstyrelsen skall beredas av utskotten, 
om beredning bedöms nödvändig. 

När ärenden beretts bör utskotten lägga fram Iörslag till beslut. 
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.. Referensorgan 

§12 

Som referensorgan till kommunstyrelsens handläggning av ärenden bör, då 
skäl härtill föreligger, inhämtas från: 

- handikapprådet 

. - Samrådsgrupp ungdomsdemokratifrågor tillika brottsförebyggande rådet 

- pensionärsrådet 

- ungdomsrådet. 

Närvarorätt 

§13 

Vid kommunstyrelsens och dess utskotts sammanträden skall tjä:i:tsteman 
och övriga föredraganden närvara utifrån ordförandens avgörande. 



1 (1 HAso 
KOMMUN 

Datum 
2013-03-01 

Vår beteckning 
KS2013/33 nr 2013.573 

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

Nytt reglemente för bildnings nämnden, gällande från och med 
2013-04-08 och tills vidare 
Föregående reglemente fastställdes av kommunfullmäktige 2012-02-27, 
§ 20. 

Detta reglemente justeras med anledning av att vissa av nämndens verksam-
heter överförs till kommunstyrelsen genom beslut i kommunfullmäktige, 
2013-03-25. 

Reglemente för bildningsnämnden 
Utöver vad som stadgas i allmänna nämndreglementet gäller för bildnings-
nämnden följande bestämmelser. 

1 § Övergripande uppgifter 

Nämnden ansvarar för kommunens frivilliga skolformer och interkommuna-
la ersättningar mom området. 

2§ 

Nämnden ansvarar för musikskoleverksamheten. 

3 § 

Nämnden ansvarar för att hålla sig informerad om hur de ungdomar som 
fullgjort skolplikten men som inte fyllt 20 år, sysselsätter sig. Detta i syfte 
att erbjuda dem lärripliga individuella åtgärder. . 

5 § 

För beredning av ärenden till bildningsnämnden finns, i enlighet med full-
mäktiges beslut, ett arbetsutskott. Utskottet har till uppgift att bereda ären-
den till bildningsnämndens sammanträde. 

Utskottet ska bestå av tre ledamöter och två ersättare. Ordförande, vice ord-
förande, övrig ledamot och ersättare välj s av bildningsnämnden bland dess 
ledamöter och ersättare för samma tid som de invalts i nämnden. 



HÅBO 
KOMMUN 

..,-' 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-02-04 

Komm U nstyre Isen 

k!/~Atd,--!B _ 
KS §6 KS 2012168 

Redovisning av beredd motion om införande av"Kämpemodell" 
i grundskolan, motionärer: Karl-Henrik Nanning (M) och Lennart 
Carlsson (M) 
Sammanfattning 
Fullmäktige överlämnade 2012-06-11, § 27, motionen till skolnämnden för 
beredning. I motionen föreslås att frågan om att in:fc5ra "Kämpemodellen" 
även i grundskolan dels utreds tillsammans med överväganden gällande or-
ganisation, ekonorni och tidplan. . 

Skolnämnde redovisar i beslut 2012-11-08, § 81, att nämnden, ställer sig 
bakom förslaget att en utredning genomförs. Denna bör granska arbetet med 
elevema i olika specialgrrtpper i grundskolan och Kämpe för att se hur verk- . 
samheten bedrivs i förhållande till elevemas behov, aktuell forskning, styr-
dokumenten och om möjligt föreslå förbäthingar. Granskningen bör också 
ge förslag på en mer effektiv organisation, ekonomiska underlag och tids-
plan. En extern granskare anlitas i början av 2013 och att en rapport lämnas 
till skolnämnden under våren. 

Nämndens beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 13,2012-10-22 
Tjänsteskrivelse, 2012-10-17 
Protokoll från kommunfullmäktige § 27,2012-06-11 (bifogas kallelsen) 
Tjänsteslaivelse, 2012-06~08 
Motion från Karl-Henrik Nanning (NI) och Lennart Carlsson (NI), 
2012-06-07. 

Skolnämndens beslut 

1. Skolnämnden överlämnar yttrandet som svar på motionen. 

2. SkolnämndeJi uppdrar till förvaltningen att genomföra en utredning i en-
. lighet med förvaltningens förslag. . 

3. EJ+ extem granskare anlitas i början av 2013 och en rapport lämnas till 
skolnämnden under våren. 

4. Skolnämnden föreslår att motionen anses besvarad. 

Bes l uts u n derlag 
Motion 2012-06-07 
Skolnämndensbeslut 2012-11-08, § 81 
Tj änsteskrivelse 2013-01-04 
Arbetsutskott~ts förslag till beslut 2013-01-22, § 4. 

Utskottet tillstyrker skolnämndens förslag t~ll beshit. . 

EXPEDIE.RAD . SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

I 
Nr 2013.246 
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KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS§6 

. . 

Datum 
2013-02-04 

KS 2012/68 

. ...'. : '.' . ~ . '". ,.' .. ' . ." , ' 

.. Kommunstyrelsens förslag till ko~munfullmäktige· ... 
o ..' • 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att motionen ska anses besv.arad . 

. ... ..;z ro"· . 
. () . 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

.f> . 

. Nr 2013.246 
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HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROrOKOLL 
Datum 
2012-11-08 

.-I:.~'_ ~~Orljr.1Ut~ 
Skolnämnden . ··:·:"f\:'y,~-:-· ~::.0E··JS ;:~:;~\:;;~ I"'ING 

;I-J~ ~J!{\ ", 
. i 

2012 ~11~ 2 2 

JUSTERARE 

SKN § 81 SKN 2012/180 KSDnr 

Svar på motion om införande av "KämpemodeH" i grundskolan, 
motionärer Karl-Henrik Nanning (M) och Lennart Carlsson (M) 
Sammanfattning 
Fullmäktige har den Il juni 2012 (§ 27) beslutat att överlämna en motion 
till skolnämnden för beredning. I motionen skriver Karl-Henrik Nanning 
(M) och Lennart Carlsson (M) bland a:imat att utbildningsmodellen Kämpe 
på gymnasieskolan har visat sig vara mycket lyckad/effektiv i avsikt att 
stötta elever med särskilda behov. Vid :införande av rubricerad modell tidigt 
i skolan kan det innebära att denna ger effekt när barnet kommer upp till 
gymnasienivå och kan integreras i "nonnalklass". I motionen föreslås därför 
att: 

En ordentlig utredning genomförs i avsikt att införa Kämpemodellen i 
Håbos grundskolor 
Förslag till organisation där Kämpeenheten är inkorporerad 
Ta fram ekonomislct underlag 
Ta fram en tidsplan när det kan :införas 

Skolförvaltningen ställer sig bak:om förslaget att en utredning genomförs. 
Denna bör granska arbetet med elevema i olika specialgrupper i 
grundskolan och Kämpe för att se hur verksamheten bedrivs i förhållande 
till.elevemas behov, aktuell forskning, styrdokumenten och om möjligt 
föreslå förbättringar. Granskningen bör också ge förslag på en mer effektiv 
organisation, ekonomiska underlag och tidsplan. 

Förvaltningen föreslår att en extem granskare anlitas i början av 2013 och 
att en rapport lämnas till skolnämnden under våren. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden överlämnar yttrandet som svar på motionen. 
Skolnämnden uppdrar till förvaltningen att genomföra en utredning i 
enlighet med förvaltningens förslag. En extem granskare anlitas i början av 
2013 och en rapport lämnas till skolnämnden under våren. Skolnämnden 
föreslår att motionen anses besvarad. . 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 13,2012-10-22 
Tj änsteskrivelse, 2012-10-17 . . 
Protokoll från lcommunfullmälctige § 27,2012-06-11 (bifogas kallelsen) 
Tj änsteskrivelse, 2012-06;"08 
Motion från Karl-Henrik Nanning (M) och Lennart Carlsson (M), 
2012-06-07 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

~?vJ/0/ I I 

Reg.nr 

Nr 2012.4715 



HABO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-08 

Skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 81 SKN.20121180 

Forts. 

Svar på motion om införande av "Kämpemodell" i grundskolan, 
motionärer Karl-Henrik Nanning (M) och Lennart Carlsson (M) 
Beslut 

1. Skolnämnden överlämnar yttrandet som svar på lllotionen.· . 

2; Skolnämnden uppdrar till förvaltillngen att genomföra en utredning i 
enlighet med fårvaltillngens förslag. . .. 

3. En extern granskare anlitas i börj an av 2013· o·ch en rapport lämnas till 
skolnämnden under våren. . 

4. Skolnämnden föreslår att motionen anses besvarad. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullniälctige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

~ ~tl/1 I 
Nr2012.4715· 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) HÄSO 
KOMMUN 

Datum 
2012-10-17 

Vår beteckning 
SKN2012/180 nr 2012.4448 

Skolförvaltningen 
Skolkontoret 
Hans Elmehed, förvaltningschef 
0171-52610 
hans.elmehed@bildning.habo.se 

Svar på motion om införande av "Kämpemodell" i grundskolan, 
motionärer: Karl-Henrik Nanning (M) och Lennart Carlsson (M) 

Bakgrund 
I en motion till kommunfullmäktige 2011-06-11, slcriver Karl-Henrik 
Nanning (m) och Lennart Carlsson (m) bland annat att utbildningsmodellen 
Kämpe på gymnåsieskolan har visat sig vara mycket lyckad/effektiv i avsikt 
att stötta elever med särskilda behov. Vid införande av rubricerad modell 
tidigt i skolan kan det innebära att denna ger effekt när barnet kommer upp 
till gymnasienivå och kan integreras "normalldass". I motioIienföreslås 
dfuför att: 

1. En ordentlig utredning genomfors i avsikt att införa Kämpemodellen 
i Håbos grundskolor . 

2. Förslag till organisation där Kämpeenheten är inkorporerad 

3. Ta fram ekonomiskt underl!ig 

4. Ta iiam en tidsplan när det, kan införas 

Förslag 
Inom grundskolan finns ett flertal grupper med olika inriktningar som 
arbetar med elever i behov av sfu'skilt stöd, t ex Resursskolan, språkklass 
och Aspen. Den sistnfumida har ett mycket nära samarbete med 
Kämpeenheten, framför allt vid övergången till gymnasiet. Under 2012 
läggs stora resurser på olika grupper och insatser för elever med särskilda 
behov. 

Skolförvaltningen ställer sig bakom förslaget att en utredning genomförs. 
Delma bör granska arbetet med eleverna i olika specialgrupper i 
grundskolan och Kämpe for att se hur verksamheten bedrivs i forhållande 
till elevernas behov, aktuell forskning, styrdokumenten och om möjligt 
föreslå förbättringar. Granskningen bör också ge förslag på en mer effektiv 
organisation, ekonomiska underlag och tidsplan. 

Förvaltrlingen föreslår att en ~xtem granskare anlitas i börj1!ll av 2013 och 
att en rapport lämnas till skolnämnden under våren. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunfullmäktige § 27, 2012-06-11 (bifogas kallelsen) 
Tjänstesklivelse, 2012-06:-08 .. .. 
Motion D:ån Karl-Henrik Nanning CM) och Lennart Carlsson (M), .. 
2012.,S6-07 .. ... .. (y 't . .. .. , 



•• '. •• '. :, ••• :', '. . •• .;": ::.'_.:._ ••• -R ,'. " __ '-R:'::-__ ', R R" " " :-:. __ :'_'':''':':'--'. - .< - : ;-:':', .. ,'.-.- .';-: .• >:'.' 
________ o _, __ R ____ N _ •• __ ... - ....... _ .. _... - - ...... - ____ "':': __ '_,:,,: _':":-:_'~ __ '" _ t;----_. _____ .. ..;...: .. _ ... _-_-..:.~_:.: ___ --=-- .. _._-_ ...• -... _._ .... ,,-.-. .:'.t'..z'~ ••• -'=.r_-... .: .... .:.:.:_-__ - -::·' .. j:·-,.::·-,-·" ... ",.:-:·'r.--·· '.:.:-:::=:.:::::::.:::.j •.. :... ~ 

TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) HAso 
KOMMUN 

Datum 
2012-10-17 

. Vår beteckning 
SKN2012f180 nr 2012.4448 

Förslag till beslut. 

1. Skolnämnden överlämnar yttrandet som svar på motionen. 

2. Skolnämnden uppdrar till förvaltningen att genomföra en utredning i 
enlighet med förvaltningens förslag. 

3. En extem granskare anlitas i början av 2013 och en rapport lämnas till 
skolnämnden under våren. 

4. Skolnämnden föreslår att motionen anses besvarad. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

" .",' 



lVIotion avseende införande av "Kämpemodell" i grundskolan. 

Utbildningsmodellen Kämpe på gymnasienivå strutade 2008 vid BCJF med ca 6 elever. 
Denna modell har visat sig vara mycket lyckad/effektiv i avsikt att stötta elever med särskilda 
behov, Kämpeenheten omfattar idag ca 80 elever från Håbo och ett flertal andra kommuner 
samt en elev från Finland, Modellen har rönt stort intresse från många olika håll. i Sverige, 
Vid införande av rubricerad modell tidigt i skolan kan det innebära att detta ger effekt när 
barnet kommer upp till gymnasienivå och kan integreras i "normalklass", 

. Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar får personlig utveckling och 
lärande. 

Vi föreslår därför att: 
1. En ordentlig utredning genomförs i avsikt att införa Kämpemodellen i Håbos 

grundskolor. 
2. Förslag till organisation där Kämpeenheten är inkorporerad 
3. Ta fram ekonomiskt underlag. 
4. Ta fram en tidsplan när det kan införas. 

Bålsta 2012-06-07 

Karl-Henrik Nanning (M), Vice Ordf Skolnämnden 
Lennart Carlsson (M), Vice OrdfBildningsnämnden 



HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-02-04 

Kommunstyrelsen 

KS § 7 KS ?011/200 

Redovisning av beredd motion om snabbrapport med mera från 
sammanträden, motionär: Tomas Alm (FP) . 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-12-19, § 152, att remittera en motion 
till kommunstyrelsens förvaltning för beredning. I motionen föreslås att: 

G en kort snabbrapport från nämndernas, kommunstyrelsens och full-
mäktiges sammanträden som på lättförstålig svenska sammanställer 
sammanträdets innehåll publiceras samtidigt som protokollen på 
kommunens hemsida, 

l) alla protokoll som publiceras på kommunens hemsida får en tydlig 
blädderfunktion så att en besökare enkelt kan bläddra sig fram till 
önskad punkt, 

. . 
" att beslut görs sökbara på kommunens hemsida, 

o att både protokoll och snabbrappOlt görs tillgängliga i ett format som 
hemsidans inbyggda talsyntesprogram 1clamr av att hantera. 

Kommunkansliets yttrande: 

Håbo kommun har kommungemensamma rutiner för webbpublicering som 
tydligt säger att allt material på kommunens hems ida ska uppfylla vissa till-
gänglighetskrav. Rutinen säger bland annat att publicerade dokument·ska 
kunna avläsas av hemsidans talsyntesprogramoch förses med blädderfunk-
tion. 

Ytterligare tillgänglighetsanpassning av kommunens protokoll är en fråga 
som kommer att beaktas i den pågående översynen av kommunens styrdo-
kument för näJlllldsadministration. 

I början på 2012 installerades en ny sök:motor på kommunens hems ida. 
Denna sökmotor gör det möjligt att söka efter beslut i kommunens proto-
koll. 

Publiceling och författandet av snabbrapporter används av ett fleltal kom-
muner i Sverige som en tjänst som syftar till att underlätta allmänhetens 
möjlighet att ta del av beslut, I benämningen och utförande skiljer dessa 
rapporter sig åt från kommun till kOmm\lll. Vissa kommuner har snabbrap-
porter från vmje nämndsammanträde, medan vissa endast har det till i sam:-
band med fullmäktige. I vissa kommuner så fungerar snabbrappOltl::n som en 
kort genomgå:iJ.g av ett mötes dagordning och i vissa kommuner så lyfter 

JUSTERARE . kl . 
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KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 7 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-02-04 

KS 2011/200 . 

snabbrapporten fram tre eller fyra frågor som bedöms vara av större intresse . 
för allmänheten. .. . 

Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att författandet av snabb-
rapporter efter varj e enskilt nämndssammanträde är en administrativ arbets-
uppgift som Håbo kommun idag inte har en personell möjlighet att möta. . 

Kommu11styrelsens förvaltning har beslutat utreda hur information om fatta-
de beslut ska utvecklas och därmed förbättras. 

Mot bakgrund av att flertalet av motionens förslag redan är genomförda, . 
samt förvaltningens bedömning att ett införande av snabbnipporter från var-
je nämndsanunanträde inte är möjlig att genomföra, så föreslår kommunsty-
relsens förvaltning att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
Motion 2011-12-06 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-12-13, § 152 
Tjänsteskrivelse 2012-04-17 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2013-01-22, § 5. 

Utskottet tillstyrker att motionen avslås. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäKtige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige avslår motionen. 

JUSTERARE. . ....~.. ... 

)?tlot I rR} 
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Folkpartiet liberalerna 
Lokalföreningen i Håbo kommwll 

Motion om snabb rapport från sammanträden, ärendeuppdelade protokoll samt 
presentation av protokoll i ett format som klarar kommunens hemsidas talsyntes. för 
att göra tillgängligt även för synsvaga. 

Bakgrund. 
Efter varje sammanträde i nämnder, kommunstyrelsen eller fullmäktige presenteras 
protokoll från mötet i pdf-version. Denna typ av presentation har sitt berättigande, men är 
för många svåra att förstå och hitta i. flera kommuner gör en enkel snabb rapport, som på 
vanlig svenska redovisar vad man kommit fram till under mötet. 

Efter sammanträden i kommunens olika politiska organ läggs protokoll ut på t;emsidan i en 
pdf-fiL. Denna saknar bläddringsfunktion mellan de olika punkterna, som gör det svårt att 
hitta de punkter i ett sammanträde som besökaren vill nå. 

Alla dessa pdf-filer saknar funktionen för att fungera tillsammans med den talsyntes som 
kommunens hemsfda har och som krävs för att göra informationen tillgänglig för alla 
medborgare. 

Folkpartiet Liberalerna yrkar att fullmäktige beslutar:: 

o att kort snabbrapport från nämnders, kommunstyrelsens och fullmäktiges 
sammanträden läggs ut på hemsidan, skriven på lättförstålig svenska. Den 
bör finnas i ett textfomat som gör den översättningsbar av hemsidans 
inbyggda översättare. 

G att alla protokoll som läggs på hemsidan får en tydlig blädderfunktion så 
att besökaren lätt kan bläddra fram till den punkt som besökaren vill 
informera sig om. 

att alla protokotls olika beslut görs sökbara på hemsidan 

att man också lägger protokollen och snabbrapport i ett format som 
hemsidans talsyntes klarar av att presentera innehållet. 

För folkpartiet liberaLerna i Håbo 

Tomas ALm 
GruppLedare 

. . 

www.folkpa~ietsejhaabo. 



HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

f<S § 8 

Datum 
2013-02-04 

Redovisning av beredd motion om "Fler ungdomar i jobb", mo-
tionär Tomas Alm (FP) 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige överlämnade 20 12-02-27, § 22, motionen till kom-
munstyrelsen, för beredning. 

Av motionen framgår att Sverige under lång tid har haft en internationellt' 
sett hög ungdomsarbetslöshet beroende på brister i utbildningssystemet, 
höga ingångslöner för u:p.ga samt en strikt arbetsrätt som missgynnar unga. 

Motionären föreslår att kommunen, i egenskap av arbetsgivare, arbetar för 
en större lönespridning i yrken som idag har en mycket sammanpressad lö-
nestruktur samt att kODlDlunen verkar för att särskilda ungdoms avtal inom 
vissa yrkeskategorier införs för unga. 

Beslutsunderlag 
Motion 
Kommunfullmäktiges beslut 2012-02-27, § 22 
Tjänsteskrivelse 2012-12-17 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-01-22, § 6. 

Kommunkansliets yttrande över motionen: 

Håbo kODlDlun omfattas av de centrala kollektivavtal, Huvud- överenskom-
melser om lön och allmänna anställningsvillkor min. - HOK 12- som gäll-
er för de allra flesta arbetstagare i kommunen. l Bilaga 1 - Löne- avtal och i 
Bilaga 5 - Centrala pmiers syn på förutsättningarna för en väl fungermlde 
individuell lönesättning, anges utförligt vilka förutsättningm· som gäller för 
arbetsgivarens lönesättning av medarbetalna samt vad arbetsgivaren behö-
ver kartlägga och analysera inför löneöversynema för att åstadkoDlDla en väl 
fungerande lönepolitik, vad gäller lönenivåer/lönespridningar mellan och 
inom grupper. Utvärderingar efter genomförda löneöversyner sker kontinu-
erligt genom analysarbete och lönekmiläggning genom personalavdelning-
ens försorg. 

Ett nytt centralt avtal- BUI 12 - med Svenska KODlDlunal-
. m·betarförbundet gällande erbjudande om särskilda utbildnings- och intro-

duktionsanställning& för den som genomgått vård- o.ch omsorgsutbildning 
och saknar relevant yrkeserfarenhet gäller from den 13 december 2012. A v- . 
talet innebär att den som anställs erbjuds 75 % lön inom avtalad ram och 25 
% av anställniDgen utgörs av.utbildnings- och introduktionsinsatser. An-
ställningen syftar till att länka ihop .skola och arbetsliv. Förhandlingar pågåJ.· 
fortfm·ande gällande arbetsliv~intr0duktionen som riktal· sig till arbetslösa 
lingdomar 19-' 25 år och målsättningen är att en central överensko:o::t:tnelse .. 
ska kunna vara på plats i j anl.lari 20 13. . ..' .' 

UTDRAGSBESTYRKNING EXPEDIERAD . V r, . SIGNATUR. . ..... I . 
Nr 2013.257 



HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN . 2013-02-04 

Kommunstyrelsen 

KS § 8 KS 2012/24 

Arbetsutskottet tillstyrker förvaltningens yttrande~ 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar med hänvisning till innehållet i gällande kollektiv~. 
avtal mellan centrala pru:ter, där Håbo kommun ingår som arbetsgivare, 
att motionen ska anses besvarad. . 

.:: ....... . 

EXPEDIERAD SIGNATUR 
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Folkpartiet Ubera~erna 
Lokalföreningen j H~bo kommun 

Motion angående Fler ungdomar i jobb. 

Sverige har under lång tid haft en hög ungdomsarbetslöshet - och detta oavsett konjunkturläge. 
Arbetslösheten bland ungdomar ligger på en hög nivå jämfört med övriga åldersgrupper och även 
jämfört med länder i vår närhet, såsom Tyskland och Danmark. I september iår var 
ungdomsarbetslösheten 22 procent i gruppen 15-24 år. Det innebär drygt 130 000 arbetslösa 
ungdomar. . 

Forskningen pekar framför allt på tre faktorer till varför Sverige har en internationellt sett hög 
ungdomsarbetslöshet. Dessa är brister i utbildningssystemet, höga ingångs löner för unga samt en 
strikt arbetsrätt som missgynnar unga. 

Även om vi i vår kommun har en relativt positiv situation inom arbetsmarknaden, kan vi inte slå oss 
till ro så länge vi fortfarande har ungdomar, som står utanför arbetsmarknaden. Vi föreslår nedan 
ett antal konkreta åtgärder, som vi i Håbo kan verka för, för att få fler ungdomar i jobb.· . 

Folkpartiet vill ha lägre trösklar in på arbetsmarknaden rör unga genom ökad lönespridning 

Folkpartiets utgångspunkt är att det alltid är bättre att ha ett arbete att gå till än att fastna i 
bidragsberoende. En ökad lönespridning, med relativt sett lägre ingångslöner, skulle förbättra 
möjligheterna för unga att få det första jobbet. 

Ingångslönerna bör därför öka i en långsammare takt relativt andra löner, för att uppnå en ökad 
lönespridning. Det ska dock inte lagstiftas om ökad lönespridning. Den svenska modeLLen, där 
parterna sköter lönebiLdningen, har varit framgångsrik och ska värnas. Men för att den svenska 
arbetsmarknadsmodeLlen ska fortsätta att tjäna Sverige väl måste kompetens och erfarenhet 
premieras mer än idag. 

Folkpartiet vill också, i samarbete med facken, arbeta. för att införa särskilda ungdomsavtal för 
personer under 25 år. Ungdomsavtalen ska ta hänsyn till ungas särskilda situation, ge dem möjlighet 
att få värdefull erfarenhet och handledning och en fot in på arbetsmarknaden. Som förebild finns 
det avtal som IF Metall har tecknat. Enligt IF Metalls uppgörelse med arbetsgivarna riktar sig 
ungdomsavtalen till personer som är under 25 år och inte har yrkeserfarenhet. Lönen ska vara minst 
75 procent av lägstalönerna i riksavtalen. Anställningen ska innehåLLa handledning och utbildning 
och vara högst ett år med möjlighet till förlängning. Det måste också finnas en lokal uppgörelse 
mellan fack och arbetsgivare. Efter ett år krävs ett nytt godkännande av det lokala facket för att 
förlängning ska kunna ske. Målet med avtalet är att göra det lättare. för ungdomar att få jobb inom 
industrin och trygga personalförsörjningen när många äldre går i pension. Info om avtalet bifogas. 

Med anledning av ovanstående föreslås fuLLmäktige besluta: 

Att 

Att 

Tomas Alm 
FP 

kommunen i egenskap av arbetsgivare arbetar för en större lönespridning i yrken som 
idag har en mycket sammanpressad lönestruktur. 

kommunen i egenskap av arbetsgivare verkar för att särskilda ungdomsavtal inom 
vissa yrkeskategorier införs för unga. 

www.folkpartiet.se/haabo .. 



012-02-09 Avtal om Yrkesintroduktion 

Avtal om Yrkesintroduktion 
IF Metall har träffat a~al om Yrl<esintr~duktionmed Teknikarbetsgivarna, 
Inqustri- och Kemigruppen, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet, SVEMEK 
och Gruvornas Arbetsgivareförbund. 
- Syftet är att hjälpa ungdomar att få utbildning och jobb och industrin att få 
kompetent arbetskraft, säger Veli~Pekka Säikkälä, avtalssekreterarelF 
Metall •. 

Avta I etfö ruts ätter en lokal överenskommelse, det vill säga klubben och 
arbetsgivaren måste vara överens om att ungdomen ska tas in på 
yrkes introdu ktion. 

Yrkesintroduktion kan tillämpas för ungdomar sof)1 är högst 24 år och saknar 
relevant yrkeserfarenhet. Under introduktionen tillämpas månadslön, som inte 
får understiga 75 procent av riksavtalets lägsta lön. 
- När avtal träffas ska parterna göra en bedömning avhur lång introduktionen 
ska vara och vilka utbildnings insatser som är behövliga för att 
yrkesintroduktionen ska bli meningsfull, foliSätterVeli-Pekka Säikkälä. 

Bedöm ningen har också betydelse för lönesättningen av den 
yrkesintroduktionsanställde. Rätt använt innebär avtalet en stimulans för 
arbetsgivare att anställa ungdomar som saknar yrkeserfarenhet, introducera 
dessa till mer kvalificerade arbeten och därmed säkra försörjningen av 
yrkes kunnig arbets kraft. . . 

-:- Avtalet innebär också att den fackliga organisationen tar ansvar för att hitta 
lösningar på vår tids största ungdomsproblem, det vill säga den exceptionellt 
höga ungdomsarbetslöshet som råder i Sverige, förklarar Veli-Pekka Säikkälä. . '" . 

Överenskommelsen gäller från och med den 23 november2010 och tillSvidare" 
med en ömsesidig uppsägningstid på tre månader. 

Se presskonferensen.' 

. .'. . . ,: ~ . . :. ,..:, ..', 

. vww.ifmeta:lI.se/ifmetall/homelhome.n~flLUprint/avtal om yrkesintroduktion'"' 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-02-04 

Kommunstyrelsen 

ArYMl)~ ~ I /. c 

KS{:?9 KS 2011/180 

. . 

Redovisning av beredd motion om nämnders och styrelsers 
handlingar och dess ärendeinnehåll, motionärer: Tomas Alm 
(FP) och Anders Nilfjord (FP) 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-07, § 132 att remittera en inkom-
men motion gällande nämi:tders och styrelsers ärendeinnehåll till kommun-
styrelsen för beredning. I motionen framgår följande: 

"Att vara en aktiv och påläst fritidspolitiker innebär ett relativt omfattande 
fÖliroendeuppdrag. Många handlingar skall läsas in och det kan i flera fall 
vara svårt att i handlingen läsa in vad som är det nya i det föreslagna beslu-
tet eller hur det föreslagna beslutet förändrar tidigare beslut, förslag eller 
motsvarande. 

Ju fler handlingar sammanträden har, desto viktigare är det att dessa inne-
håller en sammanställning som på ett övergripande och tydligt sätt beskriver 
vad beslutsförslaget, som a~slutar handlingen, innebär i förhållande till tidi-
gare gällande riktlinjer, tidigare beslut eller tidigare behandlade förslag i 
ärendet. 

Med anledning av ovanstående föreslår Folkpartiet Liberalerna följande 

!! I alla handlingar inför ett sammanträde, som ilmehåller förslag till 
beslut, skall det alltid framgå, vad som ändras i jämförelse med ett 

. tidigare beslut, ett tidigare lagt förslag eller tidigare gällande regler" 

Kommunkansliets yttrande över motionen: 

Kommunstyrelsens förvaltning anser att det är av yttersta vikt att samman-
trädeshandlingar i styrelse och nämnder håller hög kvalitet i både form, in-
nehåll och språk. Den ärendeberedning som utförs av kommunens förvalt-
ningar har som huvuduppgift att underlätta det politiska beslutsfattandet. I 
en ärendeberedning ingår bland annat författandet av tjänsteskrivelser som 
lägger :fr'am förslag till beslut för den politiska nivån att ta ställning till. 
Tjänsteskrivelserna ska på ett konkret sätt förklara och konsekvensbeskriva 
föreslagna beslut. Det innebär bland annat att förklara hur ett förslag till be-
slut förhåller sig till tidigare beslut inom samma Olmåde. 

Kommunstyrelsens förvaltning menar därför att det arbetssätt som ri:lOtionen 
föreslår redan är praxis inom ärendeberedningen i kommunen. 

För närvarande pågår ett förvaltnirigsövergripande arbete med att refOlmera 
kommunens antagna styrdokument för nämndsadrninistration. Bland annat 
kommunens mallar för tjänsteskrivelser att uppdateras, vilket förhoppnings-
vis ytterligare imderlättar IDläsningen" av sammanträdeshandlirlgar. . '. 

EXPEDIERAD' SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING . . Nr2D13.2SB 



HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN " 2013-02-04 

Kommunstyrelsen 

KS§9 KS2011/180 

Mot bakgrund av att det arbetssätt SClm D?-otionen föreslår redan utgör praxis .' 
, inom kommunen föreslår komrminstYrelsens förvaltning att kommunfull-

mäktige beslutar att motionen anSes besvarad oe:h inte föranleder ytterligare " " 
åtgärder. ' ' , 

Beslutsunderlag 
Motion, 2011-11-06 
Tjänsteskrivelse 2013-01-03 

, Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-01-22, § 7, 

Utskottet tillstyrker förvaltningens yttrande samt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunstyrelsen" 

Kommunfullmäktiges beslut ' 

1. Fullmäktige beslutar att motionen anses besvarad och inte föranleder yt-
terligare, åtgärder. 

,:',. :." 

·.]il Ojl fckl 
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Folkpartiet Uberaierttä 
Lokalföreningen I H~bo kommun . 

fll1otöolJ1l gällande nämnders och styrelsers ärendeinnehäU. 

Bakgrund: 

Att vara en aktiv och påläst fritidspolitiker innebär ett relativt omfattande 
förtroendeuppdrag. Många handlingar skall läsas in och det kan i flera fall vara 
svårt att i handlingen läsa in var som är det nya i det föreslagna beslutet eller 
hur det föreslagna beslutet förändrar tidigare beslut, förslag eller motsvarande. 

Ju fler handlingar sammanträden har, desto viktigare är det att dessa innehåller 
en sammanställning som på ett övergripande och tydligt sätt beskriver vad 
beslutsförslaget, som avslutar handlingen, innebär i förhållandetiII tidigare 
gällande riktlinjer, tidigare beslut eller tidigare behandlade förslag i ärendet. 

Folkpartiet liberalerna yrkar att fullmäktige beslutar att: 

G I alla handlingar inför ett sammanträde, som innehåller förslag till beslut, 
skall det alltid framgå, vad som ändras i jämförelse med ett tidigare 
beslut, ett tidigare lagt förslag eller tidigare gällande regler. 

Tomas Alm 
Gruppledare 

Anders Ni/fjord 
Ordförande 

WWw.folkpartietse/haabo 
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HÄSO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §46 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-03-04 

KS 2012195 

Förslag till riktlinjer för lokalförsörjning och lokalanvändning 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har gett uppdrag till miljö- och tek.nilcfOrvaltningen att 
redovisa förslag till justeringar och kompletteringar av regelverket för in-
ternhyra. 

Arbetet med utvecklingen av systemet har utgått ifrån det befintliga syste,.. 
met och även den utvärdering som är gjordes av det systemet2010. Utvär-
deringen visade bland annat på att styrande principer saknades för vissa om-
råden, överenskomna spelregler inte alltid följs och det är oklart om intern-
hyressättningen motsvarar de verkliga kosmaderna för att hålla fastighetsbe-
ståndet i gott skick. 

För att få ett bättre och tydligare system har riktlinjer för lokalförsöIjning 
och lokalanvändning tagits fram. Riktlinjerna sätter ramarna för hur lokaler-
na ska hanteras avseende ans~affuing, avveckling och ilokalbank. De styr 
upp hur interna och externa överenskommelser ska hanteras, hur ansvarsför-
delningen är och hur dialog och samverkan mellan förval1ningarna ska ske. 

Riktlinjerna har under oktober 2012 godkänts i kommunens ledningsgrupp 
utan synpunkter. 

Utifrån riktlinjerna arbetas himdböcker fram för att fungera som stöd i det 
dagliga arbetet. De ska stödja arbetet med lokaIresursplanering, internpriser 
och projektstyrning vid förändringar i lokalbeståndet. Handböckerna antas i 
kommunens lednings grupp. 

Miljö- och tekniknämnden föreslår 2012-11-05, § 116, att kommunfullmäk-
tige antar "Riktlinjer för lokalförsörjning och lokal användning, 
2012-10-16". 

Kommunstyrelsen återremitterade 2013-02-'04, § 15 ärendet i avvaktan på 
kompletterande information om vad som skiljer det aktuella förslaget med 
föregående ordning. I samband med kommunstyrelsens arbetsutskotts sam-
manträde, 2012-02-19, § 37, föreligger en skriftlig sammanställning över 
skillnader/förändringar i det nya förslaget i förhållande till nu gällande reg-
ler. Av redovisningen framgår bland annat följande: 

Dokumentstruktur 

Den största skillnaden mellan den tidigare antagna Handbok Internhyra och 
de nya Riktlinjerna kan kortfattat beskrivas i två punkter: ." 

Handbok Internhyra antogs2008, ett dokument sombeskr~v alltfrånccvåd" . 
till "hur" för intetnhyressystemet .. '. ' . .' ". , 

EXPEDIERAD. SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

K8 ~46 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-03-04 

KS 2012/P.5 

De nya riktlinjerna beskriver endast "vad" och till riktlinjerna kopplas hand- .. 
böcker som beskriver "h~" arbetet ska genorriföras. . .. . . . . . 

Förslaget innebär alltså förändringar gällande :följande delar: 

Dokwnentstruktur Organisation 

Ordning för anskaffande och avveckling av lokaler 

Införande aven lokalbank. 

Beslutsunderlag . 

Kommunstyrelsens beslut 2011-02-07, § 4 
Miljö- och tekniknämndens beslut2012-11-05, § 116 
Förslag till "Riktlinjerför lokalförsörjning ochlokalanvändning, Håbo 
kommun 2012-10-16" . . 
Tjänsteskrivelse 2013-01-07 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-01-22, § 14 
Kommunstyrelsens beslut 2013-02-04, § 15 
Arbetsutskottets behandling av ärendet, 2013-02-19, § 37 
Skrivelse/redovisning av förändringar av nu gällande och föreslagna nya 
riktlinjer för lokalförsörjning och lokal an vändning, 2013-02-18. 

Utskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen, utan eget förslag till be-
slut. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 
:' . . 

Ärendet föredras av fastighetschefen med betoning på föreliggande förslags 
skillnad jämfört med nu gällande bestämmelser. Informationen lämnas 
blandannat utifrån skivelse daterad 2013-02-18. 

JUSTERARE 

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

Kommunstyrelsensförslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att anta miljö- och tekniknämndens förslag till 
"Riktlinjer för lokalförsörjning och lokalanväl1dning, Håbo kommun 
2012:-10-16", att gälla från9chm.ed 2013-04-:0g"ochliIls vidare. 

2. Fullmäktige beslutar a~från()chmed 2013~04-07upphävatidigare be- .. 
slut gällande riktlinjer och in~ernhyra, beslutade 2008-04-28, §4·1. . ' .. 
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SKRIVELSE 
Datum 
2013-02-18· 

R.~ktlinjer för lokaifÖrsörjning och lokaranvändning . 
Denna skrivelse kompletterar ti.änsteskrivelsen"Rikilinjer för 
lokalförsörjning och lokalanvändning", dm 2012.2574. Syftet är att redovisa 
de rorändringar som är genomförda och de konsekvenser som dokumentet 
ger. . 

Dokumentstruktur 
Den största skillnaden mellan den tidigare antagna Handbok Internhyra och 
de nya Riktlinjerna kan kortfattat beskrivas i två punkter: 

El Handbok Internhyra antogs 2008, ett dokument som beskrev allt från 
"vad" till >~hur" för internhyressystemet. 

" De nya riktlinjema beskriver endast "vad:' och till riktlinjerna 
kopplas handböcker som beskriver "hur" arbetet ska genomroras. 

Handbok 
Internpris 

Riktlinjer 

Handbok 
!:.okalresurs-

planering' 

Organisatorisk förändring 

Handbok 
projekt 

Tidigare har en lokalstyrgrupp behandlat strategiska och principiella frågor 
som rör lokalförsöljning. Mötesformen upplevdes som ineffektiv då endast 
få ärenden gällde samtliga förvaltningar. . 

I de nya liktlinjerna agerar kommundirektörens ledningsgIllpp som 
lokalstyr·gIllPp. Gl1lppen är redan etablerad och det är där de . 
tjänstemannabesiut tas som ska gälla samtliga förvaltningar. Innanett 
ärende kOmmer till lednings gruppen ska det beredaS med den ellet de 
förvaltningar som berörs. 
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SKRIVELSE 
Datum 
2013-02-18 . 

Två nya resurser ska även utses. En fastighets strateg som svarar för 
samordningen av kommunens lokaJresursplanering. En lokalsainordnare ska 

. utses per förvaltning som samordnar forvaltningens lokalärenden. Det är 
dessa resurser som leder beredningen av ärenden till lednings gruppen. . 

Anskaffning av lokal . 
Tidigare fanns ingen besbivning av när och hur anskaffuiJig av lokal eller 
bostad skulle ske. De nyå riktlinjerna beskriver vad som krävs för beslut Om 
anskaffning och finansiering av detta. 

Avveckling av lokal 
Tidigare fanns ingen beskrivning av när och hur avveckling av lokal· elle( 
bostad' skulle ske. De nya liktlinjerna besbiver när avveckling blir aktuellt 
och finansieling av detta. .. . 

Införande aven lokalbank 
Lediga lokaler och bostäder placeras i ~111okalbar1k som förvaltas av miljö-
och teknikförValtningen. Kostnaderna för objekt som ingår ilokalbanken 
sälTedovisas och ingår inte i underlaget för inteniliyran. Detta fOr att 
intelMyran ska motsvara objektens självkostnad utanpåslag för eventuella 

. merkostnader för tomma lokaler. 

Lokalbanken har tidigare finansierats av miljö- och teknikförvaltningen men 
ska finansieras.via säl'skilt anslag från kommunstyrelsen .. 

Vad innebär antagandet av riktlinjerna? 
Antagandet av liktlinjerna iruiebär frari:lför allt att de olika handböckerna 
måste arbetas fram för att fÖltydliga hur arbetet ska skötas me,d 
lokalförsöljning och lokalanväridning. Handböckerna ska beredas med de 
olika förvaltningarna och godkännas 1 ko~undirektörens 16dningsgrup:g . 

. Fastighetsstrategen ska leda arbetet men samtliga förvaltningar kOmrrler att 
. involveras och behöva lägga viss tid på utvecklingen av handböckerna 

····.~/J 
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HÅBO RIKTLINJER 
Datum 

KOMMUN 2012-10-16 

1. Inledning 
'Detta dokument innehåller riktlinjer för kommunens lokalförsöIjning och 
lokalanvändning. Riktlinjerna gäller för samtliga kommU11ala verksamheter. 

Håbo kommun ska ha ändamålsenliga, attraktiva och säkra lokaler som 
bidrar till hög produktivitet och kvalitet i kommunens verksamheter. 
effektiv användning av kommunens resurser och begränsad påverkan på 

, miljön. 

Detta uppn~ genom följande dokument: 

Riktlinjer för lokalförsörjning och lokalanvändning (detta 
dokument) 

Handbok Lokalresursplanering som samordnar planeringen av 
lokcl,ler och service med kommunenS verksamhetsplanering, fYsiska 
planering och ekonomi 

Handbok Internpris som bidrar till en rättvisande kostnadsfördelning 

HandbokProjekt som beskriver arbetsmodell vid förändringar i 
lokalbeståndet 

3(12) 
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RIKTLINJER HÅBO Datum 

KOMMUN 2012-10-16 

2. Syfte· 
Syftet med riktlinjerna är att 

nå en god ekonomisk hushållning med kommunens resurser vad gäller 
10ka1försöljning och lokal användning . 
tillhandahålla produktiva och effektiva lokaler för kommunens . 
verksamheter 
förtydliga regler ochriktlii1jer för styrningen av lokalförsöljningen och 
lokalanvändningen 

3. Kommunnyttan 
Fastigheter, lokaler och andra resurser som ägs eller disponeras av 
kommunen är gemensamma resurser. Vid förändringar i innehav eller 
användning ska kommunnyttan sättas före intresset hos enskild nämnd. 

Det åligger samtliga verksamheter att bidra till en effektiv lokalanvändning 
och medverka till att utrymmen kan frigöras för annan användning eller 
avveckling. . 

4. Kommunens lokalinnehav 
Kommunens verksamheter kan bedrivas i ägda eller hyrda lokaler. I valet 
mellan dessa ska det alternativ väljas som bäst tillgodoser kommunnyttan. 
Vid förändring i lokalbeståndet ska kommunens totala resurs effektivitet 
beaktas i enlighet med Lokalresursplanen. Fastigheter och lokaler som inte 
. behövs långsiktigt för kommunens verksamheter ska avvecklas. . 

Miljö- och teknikförvaltningen ansv~ar för kommunens lokalinnehav. 
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KOMMUN 

5. Anskaffning av lokal 

RIKTLINJER 
Datum 
2012-10-16 

Med anskaf:fu.ing avses ny- och tillbyggnad., köp, annat förvärv eller 
inhyrning av lokal och bostad. . . 

Beslut om anskaffuing ska ske enligt Handbok Projekt. 

Beslut om anskaffuing ska beskriva omfattning, nytta för berörda 
verksamheter, investeli.ngsbehov, påverkan på framtida årskostnader samt 
konsekvenser om anskaffningen inte genomförs. 

5.1 Ny- och tillbyggnad 
Investeringar för ny- och tillbyggnad får göras om 

de är nödvändiga för att bibehålla byggnader och funktioner 
de behövs för att uppfylla myndighetskrav, bevarandekrav eller 
miljökrav . 
de är nödvändiga för att verksamheterna ska kunna fullgöra sina uppdrag 
investeoogen bidrar till en god ekonomisk hushållning 

Fastighetsinvesteringar, reinvesteoogar och underhåll ska anp?Ssas till den 
tid som kommunen har ett dokumenterat behov av byggnaden eller till den 
tid som det finns beslut om att upprätthålla fastigheU;;kapit.alet. 

Investeringar ska vara planerade och beslutade i kommunens 
Investeringsplan. Innehållet i investeringsplanen ska bygga på behovet i 
Lokalresursplanen. 

5.2 Köp eller annat förvärv 
Köp eller annat förvärv får göras om 

det uppfyller ett långsiktigt behov 
det råder säkerhet om verksamhetens framtida innehåll, omfattning och 
ekonomi 
det är ekonomiskt fördelaktigt i j ämförelse med ny- eller tillbyggnad 

5.3 Hyra av lokaler och bostäder 
Hyra av lokaler eller hyralleasing av inventarier och utrustning ska alltid 
prövas som ett alternativ till ägande 

om behovet är kortsiktigt 
om det finns behov av återkommande upp graderingar eller utbyten 
om hyraJieasing är ekonomiskt fördelaktigt . 
om det råder osäkerhet om verksamhetens framtida innehåll, omfattning 
och ekonomi . ". 

Vid inhyrning av lokaler och bostäder skall Håbohus ABs bestånd beaktas. 

f% 
11/ fl I 
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HÅBO RIKTLINJER 
Datum 

KOMMUN 2012-10-16 

5.4 Finansiering av anskaffningar 
Fastighetsrelaterade investeringsmedel beslutas av kommunfullmäktige och 
hanteras därefter av pJiljö- och teknikn§mnden. 

För investeringar över två miljoner kronor bevilj as investerings anslag per 
projekt. För investeringar under två miljoner beviljas samlingsanslagför . 
likvärdiga projekt. För projektanslag som löper över flera år fastställs det 
totala anslaget vid det budgetbeslut då projektet ingår i årsbudgeten. 

Efter genomfört investeringsprojekt ska projektet slutredovisas till 
kommunstyr!31sen om den totala investeringen överstiger fem miljoner 
kronor eller vid budgetavvikelser över 2 prisbasbelopp. Kommunstyrelsen 
avgör o-m sl~tredovisl1ing ska lärtmastilI komm~1mäktige. . .. 

Nyttj ande nämnd ska inom ordinarie budgetram täcka de kapitalkostnaderna 
som uppstår till följd aven investering. 

6. Avveckling av lokal 

Fastigheter, lokaler och bostäder som mte behövs långsiktigt för 
kommunens verksamheter ska avvecklas~ Undantag kan beviljas av 
kommunstyrelsen för fastigheter där det fInns skäl för ett kommunalt 
agande. 

Beslut om avveckling ska ske enligt kommunens dokumenterade 
arbetsprincip för beslut och genomfönmde av avveckling, se Handbok 
Lokalresursplanering. . 

6.1 Finansiering av avveckling 
Avveckling fInansieras via försäljning alternativt via anslag från 
kommunstyrelsen. 

7. Lokalbank 

Lediga lokaler och bostäder placeras i en lokalbank som förvaltas av miljö-
och teknikförvaltningen. Kostnadelna fc~r objekt som ingår ilokalbanken 
särredovisas och ingår inte i underlaget för internhyran. Lokalbanken . 
fInansieras via särskilt anslag från kommunstyrelsen . 

....... ~ .•.. 
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HÅBO 
KOMMUN 

RIKTLINJER 
Datum 
2012-10-16 

8. Interna överenskommelser om lokaler ochserv-ice 

Relationen mellan miljö- och tekiiikfönialtningen och nyttjande förValtning 
bestäms av dessa riktlinjer, internhyresavtal eller servicemvåavtal (SLA) för 
varje enskild tjänst. Begreppet avtal används här för både externa och 
interna överenskommelser. 

Samtliga avtal och uppsägningar ska vara skriftliga. 

Alla intel1la överenskommelser utgår från att varj e verksamhet ansvarar för 
och betalar för sin användning av lokaler och service. Det sker genom att 
verksamheterna belastas med internpriser. Intemprisel1la ska vara 
självkostnadsbaserade och ge en rättvisande bild av kostnaden.för respektive 
verksamhet. 

Tvister och oklarheter om avtalen ska i första hand lösas" mellan partema. 
Om parterna inte kommer överens avgörs frågan av kommunstyrelsen. 

8.1 Internhyresavtal 
Omfattningen av intel1la upplåtelser av lokaler bestäms i internhyresavtal, se 
Handbok Internpris, mellan miljö- och teknikförvaltningen och nyttjande 
förvaltning. 

8.2 Servicenivåavtal 
Överenskommelser avseende tjänster, utöver vad som regleras i 
internhyresavtal, bestäms i servicemvåavtal mellan miljö- och" 
teknikförvaltningen och nytfjande förvaltning. 

8.3 Uppsägning 
Uppsägning och avställning av lokaler görs i samråd mellan miljö- och 
teknikförvaltningen och nyttjande förvaltning. 

Uppsägning under pågående upplåtelsetid medges om miljö- och 
teknikförvaltningen kan hitta annan hyresgäst. 

Uppsägning kan även göras för del av lokal under förutsättning att lokalen 
utgör eller kan göras till en självständig uthymingsbar enhet. Enheten måste 
kunna förses med egen entre och arean vara avgränsad, sammanhängande 
och tillräckligt stor för att kunna upplåtas åt annan användare. :Miljö- och 
teknikförvaltningen avgör om kravet uppfylls. 

Om verksamhet inte behöver lokalel1la och det saknas altel1lativ användare, 
kan kommunstyrelsen bevilja förtida uppsägning och befrielse från 
betalnings ansvar när det gynnar kommunnyttan. Kommunstyrelsen övertar 
då kostnadsansvaret för lokalerna. 

" I~ 
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KOMMUN 

9. Extern uthyrning 

RIKTLINJER 
Datum 
2012-10-16 

Upplåtelse av lokaler till extema hyresgäster är möjligt om lediga lokruer . 
finns i kommuneJ.:).s lokalbestånd. Upplåtelsen regleras i hyresavtal mellan 
milj ö- och teknilcförvaltningen och respektive hyresgäst. Endast miljö- och 
teknikförvaltningen har rätt att förhandla om externa hyreskontrakt som . 
undertecknas enligt gällande delegations ordning. . 

Hyressättning och andra kontraktsvillkor för uthyrning till externa 
hyresg~ter, som utgör egna juridiska personer, ska ske på marknadsmässiga 
villkor. 

. Lokalbokning och korttidsuthyrning som gäller för enskilda timmar per . 
. vecka görs av respektive hyresgäst med den som bokar. . .. 

I f} 

9.1 Extern uthyrning av bostäder 
Extem uthyrning av bostäder till privatpersoner görs av socialförvaltningen 
för att minimera spridning av personuppgifter. 

9.2 Extern uthyrning vid ?pecialfall 
Vid upplåtelse till föreningar skall beredning göras av hyresavtalets 
utformning mellan miljö- och teknikförvaltningen och 
bildningsförvaltningens fritidseooet. 

VId upplåtelse till enskilda förskolor och skolor skall beredning göras av 
hyresavtalets utformning mellan miljö- och teknikförvaltningen och· 
skolförvaltningen. . 

/", 
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HÅBO RIKTLINJER 
Datum 

KOMMUN 2012-10-16 

10. Ansvar 
För att arbetet med lokalförsöljning och lokalanvändning ska ge effekt krävs 
att alla inblandade aktivt deltar och tar ansvar för sin del i arbetet: 

10.1 Kommunstyrelse 
. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för styming~I;l och 

samordningen av kommunens långsiktiga försörjning o ch användning av 
lokaler och service. Kommunstyrelsen beslutar om ko~unens. 
lokalresursplan och investeringar. 

10.2 Miljö:' och tekniknämnd 
Miljö- och tekniknämnden ansvarar för drift och underhåll aV kommunens 
lokaler. 

Endast milj ö- och teknikförvaltningen har rätt att teckna hyreskontrakt med 
extema fastighetsägare eller avtal med extema leverantörer inom 
förvaltningens ansvarsområden. 

10.3 Nyttjande nämnder 
Kommunens nämnder är nyttj are av lokaler och ansvarar för respektive 
förvaltnings lokalanvändning. 

Nyttjande förvaltning redovisar sina behov i Lokalresursplantin och bär 
kosmadema för nyttjade lokaler och service. Omfattningen regleras i 
intemhyresavtal och interna servicenivåavtal (SLA). 

Nytt j ande förvaltriing ska utse lokalsamordnare som har rätt att företräda 
förvaltningen i frågor som rör lokaler och service. 

Nytt j ande verksamhet ansvarar för ansökningar om tillstånd och dylikt för 
tillståndspliktig verksamhet. . 

,,/ /) .r . 
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HÅBO 
KOMMUN 

11. Resurser 

RIKTLINJER 
Datum 
2012-10-16 

De som aktivt arbetar med lokalförsöljning och lokalamländning är 
Fastighetsstrategen ochförvaltningamas LokaZsam.ordnare .. 

11.1 Fastighetsstrateg 
En särskild resurs, fastighets strateg, svarar för samordningen av 
kommunens lokalresursplanering. I uppdraget ingår att upprätta förslag till 
lokalresursplan, föreslå internhyresavtal och servicenivåavtal, följa upp 
kommunstyrelsens mål för lokalförsörjningen och lokalanvändningen samt 
årligen samla in och analysera relevanta nyckeltal och redovisa dessa för 
kommunledning, nytt j are och milj ö- och teknikfdrval1:n.ingen. 

Fastighetsstrategen arbetar i nära samverkan med kommunledningen, 
kommunens fysiska planeling, nytt j ande förvaltningar samt milj ö- och 
teknikfdrvaltrlingen. I fastighets strategens uppdrag ingår att utveckla 
standardiserade lösningar för verksamheter och fastighetsfdrvaltning .. 
Fastighetsstrategen ska arbeta aktivt för en resurseffektiv lokalanvändning 
med fokus på milj ö och energi. 

11.2 Lokalsamordnare 
Nyttjande förvaltning utser lokalsamordnare som samordnar fdrvaltningens 
lokalärenden, deltar i lokalresursplaneringen och i överenskommelser om 
internhyresavtal och servicenivåavtal. 
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RIKTLINJER HÅBO Datum 

KOMMUN 2012-10-16 

12. Dialog och samverkan 

Relationen mellan lokalanvändare och lokalförsörjare ska bygga på clialog 
och samverkan för att uppnå syftet. 

12.1 Ledningsgrupp 
Kommunens lednings grupp styr och samordnar strategiska och principiella 
frågor som rör lokalförsörjningen och lokalanvändningen. Ledningsgruppen 
pliOliterar mellan olika behov och önskemål och beslutar om förslag till 
lokalresursplan. 

Fastighetsstrateg och fastighetschefkallas till lednings gruppens möten för 
fastighetsrelaterade frågor. 

12.2 Lokalberedning 
Lokalberedningen svarar för samordning, planering och uppföljning på 
strategisk och taktisk nivå och bereder ärenden inför beslut i 
lednings gruppen och nämnderna. 

En eller flera lokalberedningsgrupper kan utses som behandlar frågor som 
rör enskilda rorvaltningars försörjning och användning av lokaler och 
service. ResUltatet utgör bland annat underlag för lokalresursplan, 
internhyresavtal och servicenivåavtaL 

Ilokalberedningen deltar nödvändiga nyckelpersoner som tili exempel 
förvaltnings chef, fastighets strateg, lokalsamordnare, fastighetschef och 
fastighetsförvaltare. Även andra befattningshavare kan delta efter behov. 
Fastighetsstrategen är sammankallande. 

12.3 Husmöte 
Husmöte syftar till att följa upp levenmsen av lokaler och service på 
operativ nivå och lösa frågor som rör den dagliga, operativa verksamheten. 
På husmöten behandlas frågor som rör aktuella lokalproblem, eventuella 
gränsdragumgspro biern, driftstörningar, avvikelser från överenskomna 
servicemvåer och liknande frågor som påverkar brukama eller där brukarna 
kan vara med och påverka kostnaderna. 

Husmöte genomförs mellan fastighetsförvaltare och företrädare för 
nytt j ande förvaltning. Husmöten planläggs årsvis. 

GI 
1/ () k 

11(12) 
Vår beteckning 



HÅBO 
KOMMUN 

RIKTLINJER 
Datum 
2012-10-16 

Forum för samverkan 

Ledningsgrupp 
Kommunledningsgrupp, 

fastig hetsstrateg och 
fastighetschef 

. Husrnöte 
Fastighetsf6rvaltare och 

företrädare för nyttjande för-
valtninj:!. 

Resurser 

':' ... , ... .; ...........•. 

12(12) 

Vår beteckning 

Lokalsamordnare 
på förvaltningarna 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2012-11-05 - . - - .. "',,--,,-==--' ~'--""''''''''''''''---'--"'1. 

I i-L~~60 i-{C'f'v1PliUf'! ~ 
Miljö- och tekniknämnden ;::C'l\i"iU.'!STYit~SI:!iS F(I::\VA miNG 

II~!\OM 

JUSTERARE 

2012 ~11~ O 7 (. 

I MTN § 116 MTN 2012/99 KS Di!r . RegN 

Riktlinjer för lokalförsörjning och lokalanvändning 
Sammanfattning 
KOlmnunstyrelsen har gett uppdrag till miljö- och teknikförvaltningen att 
redovisa förslag till justeringar och kompletteringar av regelverket för 
inteIDhyra. 

Arbetet med utvecklingen av systemet har utgått ifrån det befintliga 
systemet och även den utvärdering som är gjordes av det systemet 2010. 
Utvärderingen visade bland annat på att styrande principer saknades för 
vissa områden, överenskomna spelregler inte alltid följs och det är oklart om 
internhyressättningen motsvarar de verkliga kostnaderna för att hålla 
fastighetsbeståndet i gott skick. 

För att få ett bättre och tydligare system har riktlinjer för lokalförsörjning 
och lokalanvändning tagits fram. Riktlinjerna sätter ramarna för hur 
lokalema ska hanteras avseende anskaffuing, avveckling och ilokalbank. 
De styr upp hur interna och externa överenskommelser ska hanteras, hur 
ansvarsfördelningen är och hur dialog och samverkan mellan 
förvaltningarna ska ske. 

Riktlinjerria har under oktober 2012 godkänts i kommunens ledningsgrupp 
utan synpunkter. 

Utifrån riktlinjerna arbetas handböcker fram för att fungera som stöd i det 
dagliga arbetet. De ska stödja arbetet med lokalresursplanering, internpriser 
och projektstyrning vid förändringar i lokalbeståndet. Handböckerna antas i 
kommunens ledningsgrupp. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2012-10-25 

- Riktlinjer för lokalförsörjning och lokalanvändning, 
2012-10-18, reviderad 2012-11-05 

Beslut 

l. Milj ö- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 
dokumentet Riktlinjer för lokalförsörjning och lokal användning. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 
Kommunfullmäktige .. 

. 0\2. • "3~8()· 
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1(2) HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2013-03-14 

Vår beteckning 
KS2010/108 nr 2013.729 

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

Interpellation från Göran Eriksson (C), rik~d till Agneta Hägg-
lund (5) om utbyggnad av reningsverket för kväverening 
Följande interpellation föreligger: "I Svenska dagbladet (SVD) den 23 janu-
ari blir Håbo kommun uthängd för att man inte följer EV:s avloppsrenings-
direktiv. Direktivet handlar om att avloppsvatten från tätbebyggelse måste 
genomgå kväverening. Direktivet är från 1991, men böljade inte gälla i Sve-
rige förrän 1998. Dessvärre så var det många reningsverk som inte uppfyUde 
direktivet vilket ledde till att Sverige fälldes i EV domstolen 2009. 

Höga halter av kväveutsläpp kan bland annat leda till övergödning och alg-
blomning i vattenområden, och kostar samhället stora summor pengar. 

I SvD-artikeln nämns att risken är stor att Sverige under januari döms till 
böter av EV-kommissionen för att mte ha uppfyllt direktivet. Dethandlar 
inte om några små summor, utan om ett standardbelopp på 21 miljoner samt 
att det kan bli löpande vite om 260 000 kr per dag tills våra anläggningar är 
åtgärdade. Ett reningsverk kan då kosta 95 miljoner kr per år om kvävere-
ningen inte uppfylls. En kostnad som sannolikt kan föras över till de kom-
muner då det är både stat, länsstyrelser och kommuner som bär ansvaret för 
att direktivet inte uppfylls. 

Detta är allvarligt. Vi har ett direktiv som har gällt i 14 år och vi har ännu 
inte lyckats leva upp till det. Risken finns även att vite kan komma att tas ut 
kommunen. I värsta fall 260 000 kr per dag. 

Med.anledningav följande vill jag ställa följande frågor till kommunstyrel-
sens ordförande: 

1. Kommer den pågående upprustningen av reningsverket att uppfylla alla 
krav som EV-direktivet ställer? 

2. När beräknas bygget vara klart och när kommer kvävereningen att funge-
ra? 

3. Vad kommer kostnaden för bygget att bli? 

4. Hur mycket kommer fastighetsägarnas vattenavgifter att behöva ökas för 
att täcka dessa investeringskostnader. 

5. Hur orolig är kommunstyrelsens ordförande att ev viten även kan :få beta-' 
las av oss i Håbo1" 

Beslutsunderlag 
'- . Interpellation 2013-02-04. 

/ .. tf : : (0-( 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

Datum 
2013-03-14 

l. Fullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

2(2) 
Vår beteckning 

KS2010/108 nr2013.729 

/} 
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CENTERPARTIET 

Interpellation till Agneta Häggiund angående kvävereningen 

I Svenska dagbladet (SVD) den 23 januari blir Håbo kommun uthängd för att man inte följer EU:s 
avloppsreningsdirektiv. Direktivet handlar om att avloppsvatten från tätbebyggelse måste genomgå 
kväverening. Direh.'tivet är från 1991, men började inte gälla i Sverige förrän 1998. Dessvärre.så var 
det många reningsverk som inte uppfyllde direktivet vilket ledde till att Sverige fälldes i EU~ 
domstolen 2009. 

Höga halter av lcväveutsläpp kan bland annat leda till övergödning och algblomning i vattenområden, 
och kostar samhället stora summor pengar. . 

I SvD-artikeln nämns att risken är stor att Sverige under januari döms till böter av EU-kommissionen 
för att inte ha.uppfyllt direktivet. Det handlar inte om några små summor, utan om ett standardbelopp 
på 21 miljoner saint att det kan bli löpande vite om 260000 kr per dag tills våra anläggningar är 
åtgärdade. Ett reningsverk kan då kosta 95 miljoner kr per år om lcvävereningen inte uppfylls. En 
kostnad som sannolikt kan föras över till de kommuner då det är både stat, länsstyrelser och 
kommuner som bär ansvaret för att direktivet inte uppfylls. 

Detta är allvarligt. Vi har ett direktiv som har gällt i 14 år och vi har ännu inte lyckats leva upp till det. 
Risken finns även att vite kan komma att tas ut kommunen. I värsta fall 260 000 kr per dag. 

Med anledning av följande vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande: 

l. Kommer den pågående upprustningen av r"eningsverket att uppfylla alla krav som EU 
direktivet ställer? 

2. När beräknas bygget vara klart och när kommer kvävereningen att fungera? 
3. Vad kommer kostnaden för bygget att bli? . 
4. Hur mycket kommer fastighetsägarnas vattenavgifter att behöva ökas för att täcka dessa 

investeringskostnader. 
5. Hur orolig är kommunstyrelsens ordförande att ev viten även kan få betalas av oss i Håbo? 

Bålsta 4/2 2013 

~~ 
ran Eriksson 

G uppledare Centerpartiet 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §26 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-02-04 

/. .. )11 
&J&lIU1.P ... r 7 

KS 2010/111 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut dels enligt lag 
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, . 
(1993:387) samt dels socialtjänstlagen (2001 :46) 
Sammanfattning 
Socialnämnden redovisar i beslut 2012-11-06, § 113, en sammanStällning 
över av nämnden beslutade gynnande men ej vyrkställda beslut. Av redovis-
ningen framgår att kommunen per den 18 september 2012 har totalt 14 be-
slut som inte har verkställts. Besluten fördelas på beslut om permanent bo-
stad samt bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpas-
sad bostad för vuxna. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens sammanställning i beslut 2012-11-06, § 113. 
Tjänsteskrivelse 2013-01-07 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2013 -O 1-22, § 25. 

Utskottet tillstyrker redovisningen. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att notera redovisningen som delgiven. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.346 



HÄSO' SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

KOMMUN 
Socialnämnden 

Datum· 
2012-11-06 

SN 2010/85 
2012 ~11 1 5 

SN § 113 
KSDrrr Reg.lIl' 

. .. . . '. . . 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS 
och 4 kap 1§ SoL . 

Bakgrund 
Socialnämnden är skyldig att anmäla till Socialstyrelsen om beviljade insat-
ser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) inte har verkställts senast tre månader efter 
beslut. Nämnden ska också på motsvarande sätt rapportera om en insats har 
avbrutits och inte verkställts på nytt inoin tre månader från avbrottet. . 

Om kommunen inte verkställer gynnande biståndsbeslut inom tre månader 
kan Socialstyrelsen välja att hos förvaltningsrätten föreslå att kommunen 
tilldöms ett vite fl'ån tio tusen kronor och upp till maximalt en miljon 
kronor. . . 

Läge i Håbo kommun 2012"09 
Håbo kommun har fjorton (14) beslut, äldre än tre månader, som inte har 
verkställts per den 18 september år 2012, vilket rapporterats iri. till 
Socialstyrelsen 2012-09-18 

Sex (6) beslut avser bistånd enligt 4 kap 1 § SoL. Samtliga gäller permanent' 
bostad enligt 5 kap 5 § eller 5 kap 7 § SoL. En har blivit erbjuden ;E>omona 
men tackat nej i avvaktan på att Solängenöppnar. Övriga har hemtjänst 
ocbleller korttidsvistelse. 

Åtta (8) beslut avser bostad med särskild service för vuxna eller annan 
särsldlt anpassad bostad föl' vuxna enligt 9 § 9 stycket LSS. En av dem har 
dock uppgett att de avvaktar nytt gruppboende i Håbo kommun och dessför-
innan inte önskar bli erbjuden annan verkställighet. En har blivit erbjuden . 
boende utanför kommunen men ej tagit ställning än. På tre ldienter finns 
yttranden slcrivna i maj och ijuni månad. 

Det äldsta beslutet om särskilt boende enligt SoL är från december år 2011 
och det äldsta beslutet om bostad med särskild service enligt LSS är fattat i 
juni år 2009. . 

Ytterligare två (2) beslut är inrapporterade till socialstyrelsen, eftersom de 
rör personer som i tidigareiapporter beskrIvits ha ej verkställda beslut. 
Under senaste tremånadersperioden hal' dock ett avbesluten verkställts och 
ett beslut avslutats med anledning av att personen avlidit. . 
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.HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 113 

Socialförvaltningens kommentar 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2012-11-06 

SN 2010/85 

Sammatlfattningsvis kan förvaltningen kOllStatera att de~ liksom tidigare, . 
främst är biståndsbeslut som avser boende (oavsett SoL eller LSS) som 
riskerar att inte verkställas inom rimligtid. Vad gäller särslålt boende for 
äldre förväntas det pågående byggnadsprojektet Solängen inom kommunen 
att avhj älpa det problemet. Inom LSS kan problemet dock uppstå på nytt 
kort tid efter färdigställandet av nytt boende enligt LSS. Projektering för 
ytterligare bostäder med särslåld s€rviceenligt LSS är därför en viktig del 
av förvaltningens verksamhets analys för åren 2013-2015. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-10-17, nr 2012.2284. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rapport angående 
ej verkställda beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 1 § SoL till kommun-
fullmäktige och kommunens revisorer. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmälctige 
Kommunfulhnälctiges revisorer 

EXPEDIERAD SIGNATUR 
UTDRAGS~ESTYR. . .. KNING. . ... ~.. Nr 2. ~.2:.28.6. s F .. '~f) SOCIAlN t· 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 47 , 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum ' 
2013-03-04 

KS 2010/111 

. . '.' 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut dels enHgt lag 
, om stöd och service tm vissa funktionshindrade, lSS, 
(1993:387) samt dels sochiltjänstlagen (2001 :45) 

. ' 

Socialnämnden redovisar i beslut 2013-01-29, §6, en sammanställning över 
av nämnden be.slutade gynnande men ej verkställda beslut. Av 
redovisningen framgår att kOrrlmunen per den december 2012 har totalt 15 
beslut som inte har verkställts. Besluten fördelas på beslut om permanent , 
bostad, hemtjänst ocbfeller kortlidsvistelse saint bostad med särskild service 
för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för .vuxna. 

Beslutsunderlag. 
Socialnämndens sammanställning i beslut 2013-01-29, § 6' 

- Arbetsutskottets förslag till beslut, 2013-02-19, § 40. 

Utskottet tillstyrker redovisningen. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att notera redovisningen som delgiven. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN §6 

'--I~XBO"i<o [Vi [vl U N 
KOM1\~UhISWHELSEN8 FÖRVPJ. Ti'!!NG 
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2013 ~U2= D 5 
K8 Dnr Reg.nr 

10\0 1\\ 1?-0/3,3/0 

SAMMANTRÄDES PROTOKOll 
Datum 
2013-01-29 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS och 4 kap. 1 § SoL 

Sammanfattning 
Socialnämndemai Sverige är skyldiga att anmäla till Socialstyrelsen om 
beviljade insatser enligt Lagen om stöd.och service till vissa funktionshind-
rade (LSS) eller enligt Socialtjänstlagen (SoL)inte har verkställts senast tre 
månader efter beslut. Nämnden ska också på motsvarande sätt rapportera 
om en insats har avbrutits och inte verkställts pa nytt inom tre månader från . 
avbrottet. 

Om kommunen inte verkställer gynllande biståndsbeslut inom tre månader 
kan Socialstyrelsen välja att hos förvaltningsrätten föreslå att kommunen 
tilldöms ett vite från tio tusen kronor och upp till maxi:rtJ.alt en miljon 
kronor .. 

läge i Håbo kommun 2012-12 
Håbo kommun har femton (15) beslut, äldre än tre månader, som inte hade 
verkställts per den 31 dec 2012, villcet rapporterats in till Socialstyrelsen 
2013-01-09. 

Tre (3) tidigare beslut om icke verkställda beslut hm: verkställts, sruntliga 
gäller permanent bostad. Dessa har verkställts inom Pomona och Dalängen. 
Av dessa har en avlidit under tiden för verkställighet. 

Åtta (8) beslut avser bistånd enligt 4 kap 1 § SoL. Av dessa avser se~ (6) 
beslut permanent bostad enligt 5 kap 5 §eller 5 kap 7 § SoL. En har blivit 
erbjuden boende men tackat nej i avvaktan på ny byggnation av rudrebo-
endet Solängen. Övriga har hemtjänst och/eller korttidsvistelse. Två (2) 
beslut avser insats i form av kontaktfamilj inom bam/ungdom. Båda ärenden 
har fyra (4) stycken erbjudanden gått ut, men klient (vårdnadshavare) och 
tilltänkta fruniljema har tackat nej. 

Sju (7) beslut avser bostad med särskild service för vuxna eller mman 
särskilt anpassad bostad för vuxna enligt 9 § 9 stycke LSS. En av dem har 
dock uppgett att de avvaktar nytt gruppboende i Håbo kommUn och 
dessförinnan inte önskar bli erbjuden roman verkställighet. En har blivit 
erbjuden boende utanför kommunen men valt att tacka nej. På tre klienter 
finns yttranden skrivna maj och juni månad. 

Det äldsta beslutet om särskilt boende enligt SoL är från december 2011 och 
det äldsta beslutet om bostad med särskild service e:iJ1igt LSS är fattat i juni 
2009. 
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HÅ BO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN §6 

SAMMANTRÄD~SPROTOKOLL 
Datum 
2013-01-29 

SN 2013/8 

Socialförvaltningens ~omrrientar , ' 
Sammanfattningsvis kan förvaltningen konstatera att det, liksom tidigare, 
främst är biståndsbeslut som avser boende (oavsett SoL eller LSS) som 
riskerar att inte verkställas inom rimlig tid. Vad gäller särskilt boende för ' 
äldre förväntas det pågående byggnadsprojektet inom kommunen att 
avhjälpa det problemet. Inom LSS kan problemet dock uppstå på nytt kort 
tid efter färdigställandet av nytt boende enligt LSS. Projektering för 
ytterligare bostäder med särskild service enligt LSS är därför en vilctig del 
'av förvaltningens verksamhet~analys för åren 2013-2015. ' 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2o.13~01-09. 

Beslut 

, 1. Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rapport angående 
ej verkställda beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 1 § SoL till kommunfull-
mäktige och kommunens revisorer. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges revisorer 
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1 (1) HARO 
KOMMUN 

Datum 
2013-03-14 

Vår beteckning 
KS2012/10 nr 2013.725 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-52502 
hans. nor . :tedt@habo.se 

Beviljande av entledigande från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige samt begäran att en ersättare utses efter 
Helene Skiöld-Asander (FP) 
Sammanfattning 
Länsstyrelsen utsåg Helene Skiöld-Åsander (FP) från och med 2012-012-19 
till ersättare i kommunfullmäktige, efter Börje Karlsson (FP). 

I skrivelse 2012-12-09 avsäger sig Skiö1d-Åsander uppdraget. 

Beslutsunderlag 
Länsstyrelsens beslut 2012-12-19 

- Skrivelse från Helene Skiöld-Åsander, 2012-12-09. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att bevilja Helene Skiöld-Åsander (FP begärt ent-
ledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 

2. Fullmäktige beslutar att uppdra till kommunkansliet att tillskriva Läns-
styrelsen i Uppsala län med begäran om att en ny ersättare utses, efter 
Helene Skiöld-Åsander (FP). 



-Ielene Skiöld-Åsander 

=rån: 
,kickat: 
rill: 

M% 

Helene Skiöld-Asander 
den 9 december 201211:40 
hans.nordstedt@habo.se . 

" 

K..mne: Avsägning av uppdrag- Kommunfullmäktige - Folkpartiet 

-lej Hans 
. - , 

)et har kommit till min kännedom att det är en ny omräkning i LänsstYrelsen och att jag kommer attbli ersättare för 
=olkpartiet liberalerna i kommunfullmäktige därav s§ vill! jag p§ förhand avsäga mig detta uppdrag pga mina -, ' 
luvarande - - ' . 
:lrbetsuppgifter och sm§barnsförälder. 

Vjitt namn är Helene Skiöld Äsander,  

~äcker denna e-post som avsägning eller vill ni ha det skriftligt via post. 

~--~--------------~ HÄBO KOMj\rlUN 
KOMMUNSTYRELSENS FöRVALTNlrlG 

INKOM 

2013 ··m- '~j 
KSonr Reg.nr 
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