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Kommunfullmäktige 

KAllELSE 
Datum 

2014-03-13 

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 

Tid: 
Plats: 

Protokollets justering 

Tid: 
Plats: 

Ärenden 

l. Upprop 

Måndagen den24mars 2014, kl. 19:00 
Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta 

Efter överenskommelse med sekreteraren 
Kommunkansliet, kommunhuset, Bålsta 

2. Val av justerare 

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

4. Medborgarförslag om att etablera en plan hur man hanterar extremistiska grupper när de 
uppträder i samhället 

5. Medborgarförslag om att kurser och utbildningar bland politiker och tjänstemän måste 
utvärderas av nämnder och förvaltningschefer 

6. Förslag till nytt avtal om mottagande av ensamkommande flyktingbarn, blandade platser 

7. Förslag till kommunövergripande vision- Vårt Håbo 2030 

8. Förslag till avgifter för kopia mm av allmänna handlingar 

9. Förslag till taxa för uthyrning av kommunhusets möteslokaler 

Owe Fröjd (Båp) 
Ordförande 

Övrigt 
Allmänhetens frågestund kl. 19.00. Förhandlingarna påbörjas direkt efter frågestunden. 
Sammanträdet direktsänds via webb-tv. 



1 (1) 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-03-13 
Vår beteckning 

KS2014/48 nr 2014.949 

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

Medborgarförslag om att etablera el!1l plall1l hur mal!1l hal!1lterar 
extremistiska grupper 1!1lär de uppträder i samhället 

Sammanfattning 
Bemötandet av grupper med extremistiska inslag föreslås vara beskrivet i en 
plan. Förslagsställaren hänvisar till händelsen i Kärrtorp, där många 
människor skadades. 

Beslutsunderlag 
- Medborgarförslag 2014-02-16. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges förslag 

l. Fullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas. 

2. Fullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen, för 
beredning. 

l 



Bålsta den 16 februari 2014 

Medborgarförslag till Hå bo KF den 24 februari 2014 

Etablera en plan hur man hanterar extremistiska 

grupper när de uppträder i samhället. 

Det har uppträtt under 2013 ett antal grupper med extremistiska inslag, som kan bli 

förödande om samhället inte vet hur man ska bemöta dem. Helt klart är att den finns 

överallt, det är bara ett datum som vi saknar när den uppstår. 

Ett antal politiker i kommunen har genomgått en kurs för 1,5 år sedan om hur extremism 

uppstår och hur man bemöter dem när de uppträder i samhället. Dessa politiker borde ha 

material att föreslå hur en plan ska etableras 

Vi har ett antal händelser under 2013 som visar utfallet av att inte ha en förberedande plan 

att arbeta efter. Det mest kända är händelsen i Kärrtorp där många människor blev skadade. 

Vi hade även i vårt närområde där en mindre händelse ägde rum i Enköping. Planen kan 

också vara så utformad att den täcker alla kommuner i länet. 

Förslag: 

Planen måste vara så utformad att kontaktytor etableras mellan olika myndigheter och 

kommun och att planen måste övas med jämna mellanrum. 



1 (1) 
HÅBO 
KOMMUN. 

Datum 

2014-03-13 
Vår beteckning 

KS2014/47 nr 2014.947 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171=52s~o2-

hans.nordstedt@habo.se 

Medborgarförslag om att kurser och utbildningar bland politiker 
och tjänstemän måste utvärderas av nämnder och förvaltnings
chefer 

Sammanfattning 
Förslaget innebär att politiker och tjänstemän som deltar i utbildningar och 
kurser ska, efter deltagandet, skriftligt redovisa: 

e Hur lång kursen var och vad deltagandet kostade 

• Vad kursen/utbildningen handlade om , 

e Vilken nytta kursen/utbildningen medfört 

• Rekommenderar deltagaren kursen/utbildningen till andra. 

Besluts undlerlag 
- Medborgarmotion 2014-02-16. 

Kommunkansliets fårslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas. 

2. Fullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen, för 
beredning. 



Bålsta den 16 februari 2014 

Medborgarförslag till Hå bo KF den 24 februari 2014 

Kurser och utbildningar bland politiker och tjänstemän 

måste utvärderas av nämnder och förvaltningschefer. 

Under året går kommunens politiker och-tjänstemän utbildningar och kurser. Fram tills idag 

görs ingen utvärdering av chefer och nämnder vad kursen har gett för resultat för personen 

ifråga. 

Förslag: 

Varje kommunmedarbetare och politiker ska efter fullgjort en utbildning i form av kurs eller 

seminarium ska efter fullgjord utbildning skriva en rapport med en kort beskrivning av 

kursens innehåll och besvara följande frågor. 

• Hur lång var kursen och vad kostade den? 

• Vad handlade kursen om? 

• Vilken nytta kommer jag att ha av denna utbildning i min nuvarande befattning. 

• Rekommenderar jag flera personer att gå utbildningen 

u 
i 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS§ 36 

( 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-03-03 

A v<wvtic_. b 
KS 2014/37 

Förslag till nytt avtal om mottagande av ensamkommandie 
flyktingbarn, blandlade platser 

Sammanfattning 
Av socialnämndens beslut 2014-01-28, § 8 framgår bland annat fåljande: 
Håbo kommun har idag avtal om mottagande av tre (3) platser får asylsök
ande barnlungdomar och fyra ( 4) platser får barnlungdomar som fått 
permanent uppehållstillstånd, så kallade PUT-platser. 

För placering av våra ensamkommande flylctingbarn har Håbo kommun 
idag ett avtal med Aleris, ett hem för vård eller boende i Gottröra i Norrtälje 
kommun. 

Förändrad lagstiftningfi·ån och med l januari 2014 

Från och med l januari 2014 har Migrationsverket rätt att anvisa ensam
kommande barn till den kommun verket finner lämplig. En tvingande 
anvisning går inte att överklaga. 

För år 2014 anser Migrationsverket att Håbo kommun ska ha ett avtal om 
mottagande av sju (7) asylsökande barn/ungdomar. 

Förvaltningens bedömning 
Socialfårvaltningens uppfattning är att Håbo kommun bör teckna, ett avtal 
om mottagande av sju asylsökande barn/ungdomar i enlighet med det 
nyckeltal som Migrationsverket slagit fast. Fördelen med att hålla sig till 
detta tal är att man då kan utgå ifrån att kommunen inte kommer att få några 
tvingande anvisningar. Det är en stor fördel vad gäller möjligheterna att 
planera verksamheten både vad gäller socialtjänstens arbete och barnenl
ungdomarnas skolgång. Den praktiska fårdelen med att även ha ett avtal om 
PUT -plats är att ersättning ges, även om platsen inte är belagd. 

För att Håbo kommun ska kunna möta ett utökat mottagande behöver 
socialförvaltningen planera för: 

• förutsättningar att öppna ett eget HVB-hem i kommunal regi vid 
Biskops-Amö folkhögskola. Där det finns möjlighet att ta emot fyra 
asylsökande och samtidigt ha fyra boende på PUT -platser. 

e att när avtalet med Aleris löper 2015-12-15 planera för ny upphandling, 
om kommunen väljer att fortsätta med att använda privata alternativ för 
mottagandet. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.802 



· -HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §36 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-03-03 

KS 2014/37 

att förvaltningen vid behov tilldelas lägenheter så att ungdomar som fått 
PUT-plats kan flytta ut från HVB-hemmen till träningsboende och slutligen 
till egen bostad. Träningsboendet kan mycket väl delas med en eller ett par 
andra flyktingungdomar. 

Ärendet finns mer utförligt beslaivet i (socialförvaltningens) 
tj änsteslaivelse, daterad 2014-01-1 O. 

Socialnämndens beslut 

l. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta om 
att teckna avtal om mottagande av sju (7) asylsökande ensamkommande 
barn/ungdomar för år 2014 och tills vidare. 

2. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta om 
att teckna avtal om åtta (8) PUT -platser för ensamkommande barn/ung
domar som beviljats permanent uppehållstillstånd för år 2014 och tills
vidare. 

3. Socialnämnden beslutar att bifoga beslut§ 9 med tillhörande tjänste
slaivelse för kännedom till kommunstyrelsen, avseende uppdrag om att 
utreda förutsättningar till att driva ett kommunalt HVB-boende på 
Biskops-Arnö för ensamkommande flyktingbarn. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2014-01-10, nr SN 2014.55 

Förslag till nytt avtal/överenskommelse om blandade platser 

För kännedom- Beslut§ 9, 2014-01-28 med tillhörande tjänsteskrivelse 

Meddelande från Länsstyrelsen i Uppsala län, nr SN 2012.2607 

Nuvarande avtal, tecknat år 2011, Dnr SN 2010/5-2011.3355 

Socialnämndens beslut 2014-01-28, § 8 

Tj änsteslaivelse 2014-02-1 O. 

- Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-02-18, § 28. 

Noteras att Länsstyrelsen i Uppsala län meddelat att det tidigare preliminära 
fördelningstalet för Håbo kommun, sänkts från 7 till 6 innebärande att 

JUSTERARE 

för år 2014 ska Håbo kommun ha ett avtal om mottagande av sex (6) 
asylsökande barn/ungdomar. 

Utskottet tillstyrker förslaget. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Eva Staake (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning. Werner 
Schubert (S) ersättare Eva Staake (S). 

0. 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESiYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 36 

SAMMANTRÄDESPROTOKOlL 
Datum 

2014-03-03 

KS 2014/37 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att teckna avtal om mottagande av sex ( 6) 
asylsökande ensamkommande barn/ungdomar för år 2014 och tills 
vidare. 

2. Fullmäktige beslutar att teckna avtal om åtta (8) PUT -platser för 
ensamkommande barn!ungdomar sombeviljats permanent 
uppehållstillstånd för år 2014 och tills-vidare. 

JUSTERARE 

3. Fullmäktige noterar socialnämndens beslut§ 9, med tillhörande tjänste
slaivelse för kännedom om uppdrag till nämnden att utreda 
fårutsättningar till att driva ett kommunalt HVB-boende på Biskops
Arnö får ensamkommande :f:lyktingbarn. 

l 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMAffimA~~S~Owrni __________ _ 

KOMMUN 
Datum 

2014-01-28 

Socialnämnden 

SN§ 8 SN 2014/5 

Nytt avtal om motta.gande av ensamkommande flyktingbarn, 
blandade platser 

Sammanfattning 
Håbo kommun har idag avtal om mottagande av tre (3) platser för asylsök
ande barn/ungdomar och fyra ( 4) platser för barn/ungdomar som fått 
permanent uppehållstillstånd, så kallade PUT -platser. 

För placering av våra ensamkommande flyktingbarn har Håbo kommun 
idag ett avtal med Aleris, ett hem för vård eller boende i Go~öra i Notrtälje 
kommun. 

Förändrad lagstiftningfrån och med l janufl:ri 2014 

Från och med l januari 2014 har Migrationsverket rätt att anvisa ensam
kommande barn till den kommun verket finner lämplig. En tvingande 
anvisning går inte att överldaga. 

För år 2014 anser Migrationsverket att Håbo kommun ska ha ett avtal om 
. ,• mottagande av sju (7) asylsökande barn/ungdomar. 

JUSTERARE 

Förvaltningens bedömning 
Socialförvaltningens uppfattning är att Håbo kommun bör teckna ett avtal 
om mottag~:!J1de av sju asy !sökande barn/ungdomar i enlighet med det 
nyckeltal som Migrationsverket slagit fast. Fördelen med att hålla sig till 
detta tal är att man då kan utgå ifi·ån att kommunen inte kommer att få några 
tvingande anvisningar. Det är en stor fördel vad gäller möjligheterna att 
planera verksamheten både vad gäller socialtjänstens arbete och barnenl
ungdomarnas skolgång. Den pralctiska fördelen med att även ha ett avtal om 
PUT-plats är att ersättning ges, även om platsen inte är belagd: 

För att Håbo konunun ska kunna möta ett utökat mottagande behöver 
socialförvaltningen planera för: 

• romtsättningar att öppna ett eget .HVB-hem i kommunal regi vid 
Biskops-Arnö folkhögskola. Där det finns möjlighet att ta emot fyra 
asylsökande och samtidigt ha fyra boende på PUT-platser. 

• att när avtalet med Aleris löper 2015-12-15 planera för ny upphandling~ 
om kommunen väljer att fortsätta med att använda privata alternativ för 
mottagandet. 

o att förvaltningen vid behov tilldelas lägenheter så att ungdomar som fått 
PUT-plats kan flytta ut från HVB-hemmen till träningsboende och 
slutligen till egen bostad. Träningsboendet kan mycket väl delas med en 
eller ett par andra flylctingungdomar. ? . 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN§8 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-01-28 

SN 2014/5 

Ärendet finns mer utförligt beskrivet i tj änsteslcrivelse, daterad 2014-01-1 O. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslcrivelse, daterad 2014-01-10, nr SN 2014.55. 
- Förslag till nytt avtal/överenskommelse om blandade platser. 

För kännedom- Beslut § 9, 2014-01-28 med tillhörande gänsteskrivelse. 
- Meddelande från Länsstyrelsen i Uppsala län, nr SN 2012.2607. 
- Nuvarande avtal, tecknat år 2011, Dnr SN 2010/5-2011.3355. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta om 
att teckna avtal om mottagande av sju (7) asylsökande ensamkommande 
ba±n/ungdomar för år 2014 och tills vidare. 

2. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta om 
att teckna avtal om åtta (8) PUT-platser för ensamkommande barn/ung
domar som beviljats permanent uppehållstillstånd för år 2014 och tills
vidare. 

3. Socialnämnden beslutar att bifoga beslut§ 9 med tillhörande ijänste
slcrivelse för kännedom till kommunstyrelsen, avseende uppdrag om att 
utreda förutsättningar till att driva ett kommunalt HVB-boende på 
Biskops-Amö för ensamkommande flyktingbarn. · 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UIDRAGSBESTYRKNING 
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KOMMUN 2014-01-10 SN nr2014.55 

Socialförvaltningen 

Thomas Brandell, socialchef 
0171-525 79 
thomas.brandell@habo.se 

Avtal om mottagande av ensamkommande flyktingbarn 

Förslag till beslut 

l. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfulhnälctige besluta att 
teckna avtal om mottagande av sju asylsökande ensamkommande 
barn/ungdomar för 2014. 

2. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullm?].ctige besluta att . 
teclma avtal om åtta platser för ensamkommande som beviljats 
permanent uppehållstillstånd.· · 

Ärendebeskrivning 
Flyktingsituationen i världen 

UNHCR rälmar med att det idag finns ca 45 miljoner flyktingar i världen. 
Av dessa är 29 miljoner internflyktingar i sitt eget land. 55% av alla 
flylctingar i världen kommer från fem länder: Afghanistan, Somalia, Irak, 
Syrien och Sudan. Vid årsskiftet beräknas 7 miljoner människor vara på 
flykt från Syrien, varav 4 miljoner inom landet. 

När det gäller ensamkommande barn så kom det ca 4 000 tillSverige 2013 
för 2014 är prognosen 4 l 00 ensamkommande barn. Den stora majoriteten, 
.83 %av de ensamkon:unande, är pojkar. 

Håbo kommuns nuvarande avtal 

Håbo kommun har sedan några år tillbaka ett avtal om mottagande av 
ensamkommande flyktingbarn. I nu gällande avtal har vi förbundit oss att ha 
plats for tre asylsökande barn och fyra barn på så kallade Pill -platser, alltså 
en plats som är disponibel när man fått permanent uppehållstillstånd. Den 
pralctiska fördelen med att ha ett avtal äveri om PUT -plats är ått den erätts 
även om den inte skulle vara belagd. Salmas avtal om PUT -platser kan man 
ändå söka för faletiska kostnader for dessa. 

Håbo kommun har idag ett avtal med ett Hem for vård eller boende (HVB
hem) i Norrtälje 'om placering av ensamkommande flyktingbarn. Avtalet 
omfattar åtta platser, varav tre plaster alltid ska vara belagda med 
asylsöJcande barn/ungdomar. Efter att man fått uppehållstillstånd belägger 
man en PUT -plats på boendet ror att så småningom flytta ut i eget boende 
eller till ett familjehem. 

Förändrad lagstiftningfrån och med l januari 2014 

lO 



HÅBO 
KOMMUN 

T JANSTESKRIVElSE 
Datum 
2014-01-10 

Från och med i år har migrationsverket rätt att anvisa ensamkommande barn 
till den kommun man flnner lämplig. Det betyder att oavsett om kommunen 
har ett avtal om mottagande av ensamkommande eller inte så kan man bli 
anvisad ett barn. Enligt länsstyrelsen har då kommunen 48 timmar på sig att 
ta emot det aktuella barnet. Tvingande anvisningar kommer att i första hand 
ske tillkommuner som 

e Inte har något avtal om mottagande av ensamkommande barn 

e Kommuner som har en överenskommelse om färre platser än fyra 

o Ko:mrhuner med för få överenskomna platser enligt 
migrationsverkets bestämda mottagningstal · 

En tvingande anvisning går inte att överldaga. 

Förväntat avtal för 2014 

Det.beräknade behovet av nya asylplatser for 2014 är l 100. För att fördela 
antalet platser över landet har migrationsverket använt sig av en 
fördelningsmodell som bygger på följande laiterier 

o Kommunens fallanängd 

e Tidigare mottagande av ens~commande barn 

o Tidigare flyktingmottagande 

o Antalet asylsökande boende inom kommunen 

För 2014 anser migrationsvt:rket att Håbo kommun ska ha ett avtal om 
mottagande av sju asylsökande. Det betyder att man ans~r att det hela tiden 
ska finnas sju stycken barn/ungdomar som väntar besked om asyl i Håbo 
kommun, dvs. när ett barn får asyl så ska ett asylsökande barn kunna 
placeras omgående. Eftersom en asylplats omsätts i genomsnitt 2,4 gånger 
per år så innebär det att det till Håbo kommun vid ett avtal om 7 
asylsökande skulle komma att ha någon form av ansvar for ca 16-18 barn 
per år. ·•. 

För att möta detta planeras for att öppna ett eget HVB-hem vid Biskops
Arnö folkhögskola. Där slrulle då finnas .möjlighet att ta emot 4 asylsökande 
och samtidigt ha fyra boende på PUT -platser. Vi har valt att ha kvar boendet 
i Norrtälje kommun och har förlängt avtalet med dem till den 31 december 
2015. Därefter måste en ny upphandling ske om kommunen ska fo1tsätta att 
använda privata alternativ for mottagandet. Det ska i sammanhanget sägas 
att verksamheten i Norrtälje fungerar mycket bra och det är ett gott 
samarbete mellan utforaren och socialförvaltningen. 

If 

2(3) 

Vår beteckning 

SN nr 2014.55 
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Datum 

2014-01-10 

För att ldara ett avtal om sju asylsökande så är det en förutsättning att 
förvaltningen vid behov tilldelas lägenheter så att ungdomar som fått PUT 
kan flytta ut från HVB-hemmen till träningsboende och slutligen egen 
bostad. Denna kan mycket väl delas med en eller ett par andra 
flyktingungdomar men en rimlig bedömning är att ett utökat avtal från tre 
till sju asylsökande innebär ett lägenhetsbehov om åtminstone tre lägenheter 
per år för denna grupp. 

Förvaltningens bedömning 
. Förvaltningens uppfatt;ning är att Håbo kommun bör teckna ett avtal om 
mottagande av 7 asylsökande barn/ungdomar i enlighet med det nyckelt.al 
som migrationsverket slagit fast. Fördelen med att hålla sig till detta tal är 
att man då kan utgå ifrån att kommunen inte kommer att få några tvingande 
anvisningar. Det är en stor fördel vad gäller möjligheterna att planera 
verksamheten både vad gäller socialtjänstens arbete och ungdomarnas 
skolgång. 

Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige 

Thomas Brandeli 
socialchef 

.l~ 

Vår beteckning 

SN nr 2014.55 
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LÄNSSTYRELSEN 
UPPSALALÄN 

Enheten för samhällsbyggnad 
Anders Forslund 
TeL: 018-19 sz 31 
ru1ders.forslund@lansstyrelsen.se 

2012-10-04: 

Håbo kommun 
Kommunstyrelsen 
746 80 Bålsta· 

850-6090-12 

Förhandling om överenskommelser med staten om mottagande av nyanlända 
flyktingar och andra skyddsbehövande samt mottagande av ensamkonunande 
barn. Håbo kommun2012-ll-27, Id. 13.00 

Kommunerna i länet har överenskommelser.med staten om mottag(!.nde av nyrnlända 
flyktingar och invandrare srunt ensrnucomi:nrnde barn. ;Länsstyrelsen anser det vara en bra 
ordning att följa upp dessa överenskoimnelser årligen. Nu föreligger dessutom en ny 
situation med ett stort behov av att se över dessa överenskommelser. 

Antalet asy !sökande som kommer till Sverige ökar nu marlcru1t. Mottagande av nyanlända 
flyktingar väntas öka mycket kraftigt under år 2013. Främsta skälet är en· starlct ökad 
invrndring av anhöriga från Somalia, men även situationen i Mellrnöstem och norra Afrika 
påverkar, liksom öl<n.ingar av rntalet ensamlcommrnde barn. Det totala behovet av 
mottagningsplatser bedömer Migrationsverket för år 2013 till omlaing hela 40 900 platser, 
va:rav cirka lO 600 behöver vara s.k. ru1visningsbru·a platser. Det kanjämföras med 
länstalen fcir iDllevarrulde år som bygger på 17 600 nyanlända resp. 7 000 ruwisningsbru·a 
platser. Migrationsverket har även sicrivit upp prognosen för ensamleonunan de barn. För 
detta år har prognosen skrivits upp från 3 l 00 till 3 400 b am och för å1· 2013 ä.i: prognosen 
nu 3 500 ensamkommrnde barn. 

Länstalen får mottagrndet av nyru1lända flyktihgar fastställs av Arbetsförmedlingen i 
mitten av september. Men vi. vet redan nu att vi kommer att stå inför nya utmaningar. 
Primärt gäller det att få fram bostäder~ både för asylsökande och för nyanlända med 
uppehållstillstånd. Även vårt arbete med integration och etablerh1g berörs i hög grad. 

Förändringruna i Migrationsverkets prognoser kommer även att behandlas vid höstens 
sammrnträden med den strategiska ledningsgruppen - 20 12-11-15 - och styrgruppen -
2012wl2-12- för i11tegration och etablering i Uppsala län. 

Länsstyrelsen vill därför träffa ansvariga politiker och tjänstemän för en överläggning. 
Länsstyrelsen besöker Håbo lconmmn den 27 november med börjrn kl. 13 .00. Vid 
överläggningarna deltar från Länsstyrelsen Anders Forslund, ansvarig för 
överenskommelsen om nyanlända flyktingar och Joham1a Palmstierna, ansvarig för 
överenskommelsen om ensrunkommru1de barn. För eventuella frågor inför mötet var vänlig 
~ders Forslund. · 

J1B:-... V A '7:-~.tAA 
Länsråd /.:r; 

Eva Bergdahl 
Enhetschef 
Enheten för samhällsbyggnad 

POSTADRESS 751 86 Uppsala GATUADRESS Hamnesplanaden 3 
'IELEFON 018-19 50 00 FAX 018-19 52 O! 

E-POST uppsala@lansstyrelsen.se WEBBPLATS 'W'Ivw.lansstyrelsen.se/uppsala 



Migrationsverket . 

överenskommelse om blandade platser 

Överenskommelse om anordnande av boende för såväl 
ensamkommande barn som med 
stånd utan legal vårdnadshavare i Sverig 

: 1118) om statlig 
baserat dels på antalet asylplatser 

ersiitb.ling för överenskomna platser och 
levartal i efterskott av Migrationsverket 

grundas på kommunens redovisning, se 

del av de bistånd som enligt 13 § LMA lämnas till en asylsökande och 
ersättning ror kost och logi ingår i ovanstående e~sätb.lingar. 

l~ 

'',C',/' 
{tJ_ 



Barn med uppehållstillstånd 
Kommunen erhåller enligt 30 §förordning (2010:1122) om statlig ersättning 
för insatser för vissa utlänningar ersättning baserat dels på antalet platser för 
barn med uppehållstillstånd dels på antalet belagda platser. 

A v 8 och 3 O § § framgår att ersättning för överenskomna platser och belagda 
platser betalas ut varje kvartal i efterskott av Migrationsverket Ersättning 
för belagda platser gmndas på kommunens redovisning på avsedd blankett. 

Tvist och brott mot överenskommelsen 
§ 5 Vid helt eller delvis utebliven prestation f'ar endera part 

§ 6 Migrationsverket får lcräva rättelse om Inspektionen för 
omsorg i egeiiskap av tillsynsmyndighet riktat kritik mot den 
kommunen bedriver med anledning av denna 

§ 7 Om rättelse inte påhöljas/sker inom 14 
skriftlig uppmaning från endera part eller 1DSJ:>eK1tlon 
kan överenskommelsen med omedelbar verkan sägas 

.w.L .............. 5 inte är 
:sagnm_gen för 
innebär att 

~-.u.""'~'-'U.J"-"'~~ upphör att gälla 

.'· .. ·.··.·.·.·-·.·-··.·r;~ 



Denna överenskommelse har upprättats i tre exemplar 
och iänsstyrelse tagit sitt. 

Non·köping 20lx-...... -..... . 

För Migrationsverket 

................................... 
Hålcan Ljungberg 
Enhetschef bosättnings- och statsbidragsenheten 

XX201x-...... -... . 

För Länsstyrelsen 

!b 



LÄNSST"YRELSEN 
UPPS~LÄN. 

Migrationsverket · 
l LANSSTYRELS~N UPP~ 
lf!k 2011 ~11- 1 8 

Dnr 

överenskommelse om anordnande åv boende for barn utan 
le~~~- vå_rdn~d~_lia"vare i s·v~rige sk en~arrikc)ritmåride barn~ 

. . _, 

öve·renskoinrnelseri åvser såväl asy.ls.ökande barn som lANSS1YRELsEN PPPsALA 
bar"ii med uppeh. åilstilh;;tånd . t) o· a· 

In\' 1011 -h.~. 
omfattning : · · · · · · · · · 
§ 1 · i d~ru,1a. överenskommelse mellru1 Migrationsverk~t och Hå bo D nr 

. kommun förbfndeJisig kommunen med stöd av 2 §lag (1994:137) om 

. ri1ottagru1de av a.Sylsö~cru1d~: n~.fi. (LMA) sru-nt med stöd av 30 § förordning 
(20 i ö: l i2"2) om statlig ersättning :för insåtser för visså utlfumingru· att 
anördna boende för ·eqs1;111}k?rim1ande barn. · 

§ 2 Kommunen forbinder sig med stöd av 7 b § fOrordning (2002: 1 118) 
om statlig erslutning för asylsökande m.fl. samt 30 § förordning (201 0: 
11.22)" öm ståtlig el'sättning för i1isatser föt vissa utlännhi.gru· att hålla '];l( 
boepdeplatser tillgängliga ror el1samkomm811de bru·q, vru·av minst 3 platser ~ "1· ?\c..\-\ t'_(' 

ålltid' s.Ica ·vara tillgänglig ':för as_yisökande barn. Migrationsverketfår anvisa R ~.He.\) ~ 1to1;1- L r 
~syl.spka.nde 1:nellå~11f? ot:h 17 år. ?.C\ H-\\-\ 4. 

§3 Ko'mmunen ska redovisa fåljande: 
III :PiatSel' SOm blir lediga ska Omedelbart meddelas Via ·e-post, 

M tv-~ o..'() ~v..H" ~'"t., 
·• {V\: q f·c~\--~ o"'-) v e ,-t..c:~ 

!l' l3eläggning P.å plats~1; ska l~v~nialsvis r~dovisas på avsedd blankett. 

~rsättningar 
§ 4 Asyl~ökantie bam 
Ko'Imnunen erhåller enligt 7 b §förordning (2002: 1118) om statlig 
ersättning för asylsökande m.fl. ersättning baserat dels på a11talet asylplatser 
dels. på ru~talet belagda platser. 

A v 2 och 7 b §§ qa:111går att ersättnin:g för överenskomna platser och 
belagda platser betalas ut ymje kvartal i efterskott. Utbetalningen grundas på 
den redovisning kommunen lämnar enligt ovan. 

Den del av de b!stånd som enligt 13 § LMA lämnas till en asylsökande och 
söm utgör e1;sättning ror kost och logi ingår i ovru1stående ersättningar. 

11 
1 

tlqn~t"Ctt Uth!qAn•l 
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Barn med ~tppehållstillstti.nd . 
Kommunen et:håiler enligt2& §förordning (2010:1122) om statlig ersättning 
för insatse1· för vissa utlänningal' ersättning baserat dt;!ls på antaiet platser för 
barn n1ed uppehållstillstånd dels på ari.talet bel~gdå plats~i·. · 

. . . . . . . . . . 
A v 8 och 30 § § framgår att er~ättning för överenskomna platser och belagda 
platser betalas ut varje kvartal i efter~kått. Utbetainiiigen· grundas på den 
tedavisning kqnununen lämnar enl.igt ov~n. 

Tvist och b,rott mot överenskommelsen 
§·s·· Vid \le! t eiler d~iyi~ utebli~en prestatio.n. fåt; end.era patt. kräva rättelse. 

§ 6 Migrationsverket får kr.äva rätte'! se om Socia.lstyrels~·n i· egenskap av 
~il~synsniyndigh~t riktat .. kr!tik mot d~!l y~rksatnhet kot:t1I11lll1eli: b~ddver med 
~~1~~~nii1~{ ~y d~n~1a ?y~r~~1~~Q.t~11J}~~se.. . . . . . . . . . . . . . . 

. . 
§ 7 · Om rättelse int~ påbö(jas/skel' inom '14 dagår ftå:t1 mottagande av 
skriftlig uppmru~ing från ~ndera pa11 eiler ~odalstyrelsen kan 
över~nskommelsenmed o.t~1edelba.1· ver~~n. sägas UPJ?· · . 

§ 8 Tvis~ om denna överenskonmielse ska i första han~ avgöras genom 
fÖrhandling mell11n paiten~a och i andra. hai1d vid sVei1sk domstol. 

TW~ . 
§.9 övereri.skoinntdse'ti löpet tillsvidai·e'från och ined den 1-fubn'låi-i: · · 

2 (3) 

'2.6~. S · d e.t.e\"""la e_, !)_() \.\ . Q6..'rle..l \e. 'l.Co 1i ~L . 
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Uppsägning för villkmsändring eller upphörande ska ~k~ M;;:,~lfifgJ{1'in\d l:~ 'l:. 0.1i{-. H C\ bo 
följande uppsägningstider·:· · · · · · i:::.o~ 
a För villkorsändring 6 månader. 
• Fö1• upphöra~1de? I1~å.nader. 

Öm föriumdling med anledi1ing av uppsägning får v filkorsändring inte är 
avslut.ad inom 6 månader fi·ån uppsägningsdagen an~es uppsägningen för 
vi U korsändring vara eri uppsägning för upphörande. Detta innebär ari 
överenskommelsen efter 9 månader från uppsägningsdagen upphör att gälla. 

Överensl<ommelsen ersätter tidigare tecknad överenskommelse om 
ru1ordnand~ ~v l;loeJ1deplat~er fOr ensamkom.mru1de barn (dnr 22-2011-
18291) undertecknad den 22juni respektive 12juli 201 J. 

IS 

(0 



' . ~· ..... "" .. ·; . . 

. Denna överenskommelse har upprättats i tre exemplar varav vardera parten 
t~;tgit sitt . 

. .. · O o}· N,onlcopmg 2.0 ~ 1-....... ;o, ..... . 

Fö~ Migratio~1sverket · · 

-~~::~S?..T;~~~~~ 
Torsten Torstenssari 
tJ.tveckliil.gsledare· 
V erksamhetsonir.åde M ottagiting 

Fl.ir ;L1"I sslyrt;\ls.~n 
.. ,. ~ . : "':"' ~.'?.!oj.~.= .. ~i 

.Leif . yma,q f:._") J 
Länsråd 
Länsstyrelsen i Uppsala län 

FÖ~'I:i}bo k<nnimll:l 

.. (/.rj!.l,r;.i?. .f&r;;4'!tcl. 
Agneta Häggl1,1nd . 
Konilntinahåd 
Håbo kcn11n1un. 

.· .............. .;~ ... ' ........ . 
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Thomas Brandeli 

Från: Forsberg Claudia [claudia. forsberg@lansstyrelsen.se] 

Skickat: den 17 februari 201414:05 

Till: Thomas Brandell; Lena Fertig 

Ämne: Fördelningstal EKB 2014 

Prioritet: Hög 

Hej! 
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Länsstyreslen har nu fått fördelningstalen för ensamkommande barn 2014. Hå bo kommuns fördelningstal 
har sänkts från det tidigare preliminära talet 7 till6. Återkom gärna om ni har några fler frågor. · 

Med vänliga hälsningar 

Claudia Forsberg 

Länsstyrelsen Uppsala län 

Claudia Forsberg 
Handläggare integrationsfrågor 

Telefon: 010-22 333 27 
E-post: claudia.forsberg@lansstyrelsen.se 

Postadress: 75186 Uppsala 
B~söksadress: Hamnesplanaden 3 

W ebb: www.lansstyrelsen.se/uppsala 

2014-02-17 
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HÅBO 
SAMMA~TRÄDESPROTOKOLt __________ _ 

KOMMUN 

Socialnämnden 

SN§9 

Datum 

2014-01-28 

( J 2012/26 

Förutsättningar att driva ett kommunalt HVB-boende på 
Biskops-Arnö för ensamkommande flyktingbarn 

J 

Anmälan av delikatessjäv 
Ordförande Eva Staake (S) meddelar delikatessjäv och deltar inte i diskus
sion eller närvarar i beslut av§ 9. Utsedd till ordförande för paragrafen är 
Gunilla Gustavsson (S). 

Sammanfattning . 
Håbo kommun har idag ett avtal om mottagande av tre (3) asylsökande 
ensamkommande flyktingbarn mellan 15-17 år. Ungdomarna finns bland 
annat på ett HVB-hem i Gottröra i Norrtälje kommun som drivs av Aleris. 

Länsstyrelsen i Uppsala län och Migrationsverket förväntar för år 2014 att 
Håbo kommun tecknar nytt avtal om utökat mottagande från (3) till sju (7) 
asylsökande flyktingbam. 

Sedan en tid tillbalca har förvaltningen for diskussioner med Bislcops-Arnö 
Folkhögskola om att i deras fastighet med l O 1um öppna ett HVB-boende. 
Rummen är tänkt att fordelas med åttarum till ungdomar, ett 1um till 
personalrum och ett rur:p. till samtalsrum. 

Ekonomi 
F ör varje belagd plats erhåller Håbo kommun l 900 leronor per dygn. Det 
blir på ?rsqasis 5 548 tlcr. För en o)Jelagd plats erhåller kop:ll11.unen l 600 
kronor per dygn. Med erfarenhet från verksan'lheten i Gottröra kanman med 
fog anta att de o belagda dygnenkommer att vara högst l 00 per år vilket 
innebär totala intilleter om 5 518 tkr. 

Verksamheten går inte ihop finansiellt. Den enda post som kan reduceras är 
hyreskostnaden. Om det inte är möjligt är alternativet att fiminsiera 
underskottet med kommunala medel för driften av ett kommunalt boende. 

Bemanningen är utifrån förutsättningen att det är två personal på kvällar och 
dagtid helger och en personal på dagtid vardagar. Förvaltningen bedömer att 
det inte är möjligt att ha fårre personal i vedcsamheten. 

Sammanställt ser en budget för närvarande ut enligt följande: 
Intäkter, statsbidrag 
Hyra, 11 O 5 02 per månad 
Personalkostnader 6,6 årsarbetare (inkl. foreståndare) 
Middag på folkhögskolan 5 dagar/vecka 
Övriga kostnader (bland annat tolkkostnader, billeasing och livsmedel) 

Summa 

~l 

5 518 tkr 
- 1326 tlcr 
- 3 925 tlcr 

167 tlcr 
600 tkr 
500 tkr 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRJ<NING 

l 

Nr2D14.262 



Socialnämnden 

SN§9 

Ärendebeskrivning 

Datum 

2014-01-28 

SN 2012/26 

Socialchefredogör i tjänsteskrivelse, daterad 2014-01-14 för ärendets 
fö. :elar och nackdelar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-01-14, nr SN 2014.101. 

- Socialnämndens beslut§ 135, daterad 2012-12-13 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att fortsätta arbetet 
med att utreda förutsättningarna till att driva ett kommunalt boende för 
ensamkommande flyktingbarn i samarbete med Biskops-Amö F ollehög
skola och återrapportera till socialnänmden i februari 2014. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen för kännedom (som bilaga till ärendet gällande nytt avtalför 
mottagande av ensamkommandeflyktingbarn, dnr SN 2014/5) 

22 
JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

90- l ~~~l l 

Nr2D14.262 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialförvaltningen 

Thomas Brandell, socialchef 
0171-525 79 
thomas.brandell@habo.se 

TJÄNSTESKRIVEtSE 
Datum 
2014-01-14 

Boel!1lde för ensamkommande flyktingbarn 

Förslag till beslut 

l. Socialnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att fortsätta arbetet 
med att utreda förutsättningarna for att driva ett boende för 
ensamkommande flyktingbarn i samarbete med Bislcops-Amö 
foliehögskola och återrapportera till socialnämnden i februari 2014. . . . . . 

Ärendebeskrivning 
Håbo kommun har idag· ett avtal om mottagande av tre asylsökande . 
ensamkommande flyktingbarn mellan15-17 år. Det innebär att vi vid varje 
givet tillfålle ska ha tre s;tycken asylsökande) dvs när en ungdom får 
permanent uppehållstillstånd (PUT) ska en ny asylsökande ungdom tas emot 
omgående. Ungdomarna finns bland annat på ett HVB-hem i Norrtälje 
kommun som drivs av Aleris. Kommunenhar avtalmed dem ti112015-12-
31. 

För 2014 förväntas att Håbo kommun har ett avtal om mottagande av sju 
asylsökande. 

Om kommunen ska ta emot ytterligare fyra asylsökande så finns två vägar 
att gå. Den ena är att vi gör ytterligare en upphandling och sluter ett avtal 
med en entreprenör om drift av verksamheten. Den andra vägen är att vi 
öppnar ett boende i Håbo kommun och driver detta i egen regi. · 

Sedan en tid tillbaka har diskussioner förts med Biskops-Axnö folkhögskola 
om att öppna ett boende där. De lokaler som är aktuella är de där vi idag 
tillfålligt bedriver Sjövägens LSS-verksamhet. Det är en fastighet med 10 
rum vilket innebär att det skulle kunna bo åtta ungdomar där~ eftersom ett 
rum behöver vara personalrum och ett rum behövs som samtalsrum. 

Ungdomarna har förstås rätt till skolgång och hur detta mer exakt ska se ut 
är en fråga som skolforvaltningen fOr närvarande diskuterar med 
folkhögskolan. · 

Förvaltningen ser fordelar med att ha ett samarbete med folkhögskolan om 
de:i:ma verksamhet 

o Vi fortsätter och vidareutvecldar det goda samarbetet som redan idag 
fums med folld1ögskolan. 

e Den sociala miljön på e:q. folld1ögskola äJ: generellt tolerant och ger 
goda möjligheter till att skapa relationer och komma in i det svenska 
samhället. 

'i <l. 
c-J 

1(~ 

Vår beteckning 

SN nr 2014.101 



HÅBO 
KOMMUN 

T JÄNSTESKRIVELSE . 
Datum 

2014-01-14 

o Det är en god fysisk milj ö med närhet till natur 

e Det finns lokaler i skolmiljön för sportaktiviteter, kulturella 
aktiviteter och träning i matlagning 

Den nackdel förvaltningen kan se är att det är ett avstånd till Håbo med inte 
alltför bra kommunikationer vilket gör att det kan vara svårare får 
ungdomarna att komma in i ett socialt sammanhang i lokalsamhället. 

> 
En vilctig del i verksamheten är att förbereda ungdomarna· för ett liv i eget 
boende. En fördel med boendet på Biskops-Arnö är att det finns bra lokaler 
och att det i nära anslu1lling finns tillgång till ett välutrustat kök. Enligt 
ansvarig rektor på folkhögskolan är det fullt möjligt för skolans kockatt · · · 
hålla utbildning för ungdoma.J.na 1-2 gånger per vecka. Det är också möjligt 
för boendet att nyt1;ja köket får matlagning på t ex helger. 

Ekonomi . 
För varje belagd plats erhåller Håbo kommun l 900 leronor per dygn. Det 
blir på årsbasis 5 548 tlcr. För en o belagd erhåller kommunen l 600 kronor 
per dygn. Med erfarenhet från verksamheten i Gottröra kan man med fog 
anta att de abelagda dygnen kommer att vara högst l 00 per år vilket innebär 
totala intäkter om 5 518 tlcr 

Sammanställt ser en budget får närvarnade ut enligt följande 

Intälcter, statsbidrag 5 518 tlcr 

Hyra, 110 502 per månad -l 326 tlcr 

Personallcostnader 6,6 årsarbetare (inld föreståndare) -3 925 tkr 

Middag på foliehögskolan 5 dgr/v 167 tlcr 

Övriga kostnader - 600tkr 

Summa - 500 tkr 

I posten övriga kostnader ingår bl a tollckostnader, billeasing, livsmedel. 

Det betyder att det inte är en verksamhet som går ihop finansiellt. För att det 
ska göra det är bedömningen att den enda post som kan reduceras är 
hyreskostnaden men det är ju då en diskussion som får föras med Biskops
Arnö foliehögskola Förvaltningen bedömer inte att det är möjligt att ha färre 
personal i verksamheten. Den nuvarande bemanningen är utifrån 
förutsättningen att det är två personal på kvällar och dagtid helger och en 
personal på dagtid vardagar. 

2(3) . 

Vår beteckning 

SN nr 2014.101 
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Datum 

2014-01-14 

Om det inte är möjligt att få till stånd en lägre hyra i överenskommelse med 
folkhögskolan så är alternativet att slcjuta till kommunala medel för driften 
av verksamheten. 

Ett annat alternativ är förstås att inte driva verksamheten i egen regi utan 
istället göra en upphandling. 

Beslut expedieras till 
Börja skriv här .... 

Thomas Brandeli 
socialchef 

Vår beteckning 

SN nr 2014.101 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 35 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-03-03 

KS 2014/22 

Förslag till kommunövergripande vision - Vårt Håbo 2030 

Sammanfattning 
2012-09-24 antog kommunfullmäktige projektplanen för arbetet med att ta 
fram en ny kommunövergripande vision. Samtidigt tillsatte fullmäktige en 
fullmäktigeberedning som fick i uppdrag att ta fram ett förslag till ny vision. 

Fullmäktigeberedningen har nu fårdigställt sitt arbete och överlämnår sitt 
förslag till fullmäktige för antagande. 

Ärendeprocessen för fullmälctigeberedningar skiljer sig delvis från den 
traditionella kommunala ärendehanteringspro cessen. Detta eftersom 
kommunallagens 5 kap,§ 27, säger att om ett ärende bara beretts utav en 
fullmäktigeberedning så ska den nämnd vars verksamhetsområde berörs av 
ärendet alltid ges tillfålle att yttra sig. Detta är något som alltid måste vägas 
och beaktas i Håbo kommuns framtida arbete med fullmäktigeberedningar. 

JUSTERARE 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att kommunstyrelsens 
beslutar att remittera beredningens förslag till nedanstående nämnder för 
yttrande: 

e skolnämnden 

• Miljö- och tekniknämnden 

• Tillståndsnämnden 

e Socialnämnden 

Nämnderna ska i sitt yttrande beakta och kommentera hur visionen påverkar 
nämndens verksamhetsområde. Nämnderna ska inte avlämna synpunkter på 
visionens generella utformning eller design. Yttrandet ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast 21 april. 

Beslutsunderlag 
Vårt Håbo 2030 (KS 2014/22 nr 2014.221) 

Tjänsteskrivelse 2014-01-28 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-02-18, § 27. 

Utskottets föreslår att förslaget remitteras till samtliga nämnder för 
synpunkter. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

()i 14CI ~l 
Nr2014.796 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 35 

Kommunstyrelsens hantering av ärendet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-03-03 

KS 2014/22 

Styrelsen noterar att representanter från samtliga partier och samtliga 
nämnds-förvaltningar, deltagit i framtagandet av visionsförslaget Förslaget 
har varit på remiss till olika instanser. 

Styrelsen tillstyrker förslaget och beslutar att överlämna detta till 
kommunfullmäktige, ror beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktig 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att anta kommunövergripande vision- Vårt Håbo 
2030, att gälla tillsvidare. 

JUSTERARE 

!Il l G,ej ~~ 
(J1 ~l 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

l. 

Nr2014.796 



Vision Håbo 2030 

- Människan 

- Näringslivet 

- Miljön 

- Bidrag till Mälardalen, Sverige och Europa 

Människan i Håbo 
Håbobon ska känna trygghet och kunna se och förstå samhällsutvecldingen. Och vara förvissad om 
att Håbos värden försvaras. Slcolan och omvårdnaden ska vara av toppldass. I Håbo anstränger vi 
oss att ge lika förutsättningar för alla att få ett bra liv. Infrastrukturen är utvecklad och gör Håbo 
attralctiv att leva i. 

Näringslivet 
Näringslivet söker sig till Håbo för att här finns resurser att möta starka krav på personaltillgång, 
exploateringsbar mark och anpassad infrastruktur. Vi vill ha företag som är villiga att anpassa sig till 
kommunens krav på miljö, energi och design. 

Miljön 
Kommunen har som mål att vara fossilfritt 2030. Inventerade kulturella värden ska försvaras och 
utvecklas till innevånarnas bästa. Ekosystemet är cirkulärt och innebär ingen påfrestning på miljön. 
Industriområden ska ha egna tillfartsområden som inte stör bebyggelsen. Trafilcen runt skolor och 
tätorten ska vara ordnad på säkert och tryggt sätt. Antalet bilar som drivs med ~l ska öka. Och vid 
pendelparkeringar ska finnas laddningsstolpar som huvdsaldigen drivs av solel. 

Bidrag till Mälardalen, Sverige och Europa 
Håbo har ett fungerande logistikcenter som erbjuder effektiva omlastningar till och frånjärnväg och 
nödvändiga lagringsmöjligheter. I största möjliga mån utnyttjas alternativa energislag. En modell 
som erbjuder ekonomisk tillväxt, ökade inkomstmöjligheter och en attraktiv inflyttningsort. Centret 
är väl anpassat till funktion och utformning för att stämma med kommunens utvecldingsplaner och 
behov. 

Inlänmat från medlem i BFF. 

r; O 
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Till 
Kommunstyrelsen 
Håbo kommun 

Yttrande angående remiss om vision "Mitt Håbo 2030" 

Håbo kommun har gett arbetsutskottet i KPR möjlighet att yttra sig över 
remiss om visionen för Mitt Håbo 2030. · 
KPR avger härmed följande yttrande. 

I förslaget till visionen ställs följande 3 frågor. 

1. Mitt Håbo beskriver hur Håbo kommun ska utvecklas till år 2030. Finns 
det viktiga aspekter av kommunens utveckling som visionen missar? 

Svar: Vi tror att befolkningen fram till 2030 kommer att öka och i hög 
grad personer över 65 år. Äldre säljer sina villor och vill då flytta in i 
centrumnära lägenheter. Anpassade bostäder med en god omsorg och 
trygghet och tillvaratagande av de äldres kompetens bör framhållas. 

2 Är visionen lätt att förstå och ta till sig? 

Svar: Ja, den är lätt· att förstå. Den väcker intresse och nyfikenhet på 
kommunens framtid. 

3 Mitt Håbo 2030 innehåller fyra inriktningar. Hur väl tycker Du de fyra 
inriktningarna beskriver Håbos utvecklingspotential? 

Målarkommunen nära naturen 
Med det utmärkta läge som Håbo har i Målarregionen finns stora 
möjligheter att Håbo är den framtidskommunen som visionen anger. 
En aktiv arbetsgivare med god och hög kompetens är dock en 
förutsättning för att lyckas. 

En levande småstad . 
Det är bra att fritidsliv och naturupplevelser framhålles vilket dock 
förutsätter att promenadstråk och parker· är tillgängliga för äldre personer. 
Tillgång till sjukvård och service, handel och liknande måste finnas 
centrumnära. 
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HåUba11ra Håbo 

Mycket bra att alla skaT! ha mojlighet aff vara delaktiga och kunna växa. 
Utsatta grupper, minoriteter och resurssvaga skall få stöd. Detta är 
utmärkt eftersom många äldre med stort hjälpbehov hör till dessa 
grupper. 

slutord 

Det är en mycket bra, välskriven och omfattande vision 11Mitt Håbo 2030,' 
som vi med stort intresse kommer att följa. 

Bålsta den 26 oktober 2013. 

För pensionärsorganisationerna i KPR 
:14'Jr~.dt# ~tt~ ~-
Gun-Britt Renefal1e' ~ ·----
Vice ordförande i KPR 

~ .... ·.·.·- ~--·~ 
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~ Naturskyddsföreningen 
HÅBO Håbo 2013-10-24 

Håbo Kommun 
Kommunstyrelsens förvaltning, 
746 80 BÅLSTA 

Synpunkter på förslag till vision "Mitt Håbo 2030" 

2013 -10- 2 5 

Håbo Naturskyddsforening har tagit del av förslaget till vision "Mitt Håbo 2030" och vill framföra 
följande svar på de frågor som ställdes i anslutning till visionens text: 

Fråga l; Finns det viktiga aspekter som Vision Hå bo 2030 missar? 

Hur löse~ vi livsmedelsförsörjningen i en värld där olja och fosfor inte längre är navet i 
transportsystemet respektive jordbrulcsnäringen? 

Billig olja har under de senaste 100 åren skapat ett välstånd som Sverige och övriga västvärlden aldrig 
någonsin tidigare upplevt i historien. De oljefYndigheter som finns i jordskorpan håller emellertid 
snabbt på att tömmas p.g.a. en explosionsartad befolkningsölaring och överkonsumtion. 2005 
inträffade oljetoppen, d.v.s. den tidpunkt då hälften av alla tillgänglig oljfyndighet bedöms ha tagits i 
bruk. 

2 o,__ __ 

1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 

Y ear 

Enligt en forskarstudie C'The Export Capasity Index" av J effrey Brown) berälrnas den globala 
oljeexporten ha upphött til12030, d.v.s. samma tidpunkt som denna vision sträcker sig fram till. 

GNE/CNJ Ratio 

... .... ... 
. ·····"~~"..:. 

Extrapolation based on 
2005-lOll rate o_!.;~.'.'!!.':-----· -----=-~' 

Figuren ovan visar hur oljeexporten sjur11dt åren 2005-2011 (röd linje). Den streckade linjen visar 
vad som kommer att hända om inga nya jättefynd av olja upptäcks under den berörda perioden. 



Det transportsystem vi har idag är nästan helt beroende av olja. 92% av alla transpolter sker per 
lastbiLTrenden inom transpolisektom är att hellre nyttja rullande lager än fasta lager i form av 
byggnader. En störning inom oljeproduktionen innebär att varulagret kommer att ta slut i våra 
matvaruaffärer inom 3 dagar. 

Den svenska jordbruksnäringen har sedan 1950-talet genomgått en radikal strukturomvandling vilket 
lett tillkoncentrering av grödor/djurslag till vissa regioner och ett allt större behov av insatsvaror 
såsom konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Den naturliga kopplingen genom att jordbruket 
både hade djur och odlade spannmål/vall har försvunnit, vilket lett till ett ökat behov av transporter. 

2003 års jordbruksreform innebar att de tidigare produktionskopplade jordbrukarstöden 
(arealersättning, djurbidrag och mjölkbidrag) har ersatts av ett stöd som i stort sett är helt frikopplat 
från produktionen, det så kallade gårdsstödet 
Detta har bl.a. lett till fårre djurbesättningar, i synnerhet av mjölkkor samt ännu fler 
strukturrationaliseringar p.g.a. hårdnande konkurrens från utländska aktörer. 

I Håbo försvann den sista mjölkbonden omkring 2000. Jordbruket i Mälardalen domineras idag av 
framförallt av ensidig odling av spannmål, och i viss mån av oljeväxter. 
Vid konventionell odling av spannmål används konstgödsel. En av de viktigaste komponenterna i 
konstgödseln är fosfor. Fosformalm bryts i stora dagbrott i fram.fårallt Kina, Marocko och Västsabara. 
Mellanjanuari 2007 och mars 2008 steg priset på råvaran fosfor med 700 %, vilket direkt påverkade 
matpriserna i riktning uppåt. Den globala produktionen av fosfor berälmas nå sin topp kring 2033. 
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Omlcring 1910 var den svenska åkerarealen som störst och omfattade då omkring 3,7 miljoner hektar. 
Idag återstår blott omkring 2,5 miljoner hektar åkermark. Samtidigt har den svenska befallmingen i 
stort sett fårdubblats under samma period (5, 1 miljoner år 1900 respektive 9,3 miljoner 2009). En 
viktig föridaring till att en mindre åkerareal kunnat föda en växande befollrning är produktiviteten. 
Genom tillsats av konstgödsel så har skörden kunnat sexdubblas under de senaste 200 åren från 8 
deciton brödsäd/hektar år 1800 till 50 deciton brödsäd/hektar idag. 

Den dag vi står utan tillgång till konstgödsel. Kommer en lerympande åkerareal verkligen kunna föda 
en växande befolkning? 

Före konstgödselperioden utgjorde tillgången från fekalier från husdjur ( framforallt nötboskap) samt 
regelbundna trädaperioder för åkerjorden de viktigaste faletorerna får att göra jorden bördig igen. 
Skulle vi återgå till den djurtäthet som fanns fore konstgödselperioden måste emellertid mycket stora 
arealer ny jord- eller skogsbruksmark tas i bruk får att kunna odla mat till dessa djur. 
Enligt vår uppfattning finns det endast en riktigt effelctiv lösning för att klara detta mål och det är att 
satsa på odling enligt permalculturmetoden. Istället får konventionell odling (plöjning - harvning -
sådd- gödsling- (ogräs-, svamp- & slcadedjurbekämpning) - skörd) så sker vertikal odling av flera 
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grödor samtidigt, genom att hög- och lågväxande grödor odlas på samrna yta. Pe1makulturmetoden 
hämtar sin inspiration från natursko gen. Högst upp firms ett tak av trädkronor, därunder kommer 
mindre träd, stora och små buskar. Örter och marktäckare samt växter som huvudsakligen existerar 
under marknivå och klätterväxter som upptar alla nivåer. Produktionen av växtmaterial överträffar en 
vanlig veteåker med hästlängder i avkastning eftersom veteåkern ju endast består av ett en enda skikt 
på en halv meter. 

•• ~ .. ..-.:., .. l ··~· ... " ""T<' 

Ur boken "Permakultur i ett nötskal" Perrnakultur innebär samverkan mellan olika organismer 
av Patrick Whitefield 

·, .·.·.:.·.·-·. ~·. ·.:..· .. ·. ·.· .. ·.·•· .. ·.·~· 

Det som gör en permakulturodling så produktiv och självforsörjande är dess mångfald. Det viktiga är 
emellertid inte antalet arter utan antalet kopplingar dem emellan, d. v. s. att de har nytta av varandra. 
Olika växter specialiserar sig på att ta upp olika mineraler ur marken, och när löven faller eller växten 
dör blir dessa mineraler tillgängliga för andra växter i närheten. Detta sker inte direkt utan genom 
svampar och bakterier som omvandlar dött organiskt material så att det kan tas upp av växters rötter. 
Samtidigt förser de gröna växtema svampar och bakterier med den energi som dessa behöver. Insekter 
livnär sig på blommorna och pollinerar dem i gengäld. Många växter (t.ex. aromatiska örter) utsöndrar 
kemikalier som gynnar andra växter i närheten. Tack vare den biologiska mångfalden är risken for 
angrepp av skadeinsekter och svampar minimal. En annan fordel med permakulturmetoden är att 
jorden enbart behöver bearbetas initialt. · · 
Permakulturodlingar finns lite här och var i Sverige, exempelvis i Stjärnsund (syöstra Dalarna). 
Anläggningarna är i de flesta fall småskaliga. Världens största permakulturodling finns i Kina och 
derma omfattar 20 hektar. 

I syfte att minimera behovet av transporter av exempelvis livsmedel i framtiden så behöver dessa i så 
hög grad som möjligt framställas lokalt. En lokalt förankrad vision med konlcret uppfoljning kan driva 
på utvecklingen mot ett hållbartjordbruk och en matforsöljning som minimerar behovet av 
transporter. 

Ökat fokus på återbruk och återvinning 
Avfall såsom glas, plast (åtminstone hårdplast), papper och metall återvinns idag på dedikerade 
anläggningar och samlas in från hushållen m.h.a. FTI (Förpacknings- & Tidningsinsamlingen). 
Det firms dock exempel på andra varor som storskaligt skulle kunna samlas in och återanvändas 
alternativt återvinnas. Kläder och skor skulle kunna samlas in storskaligt. Är de i fullgott skick så kan 
de säljas i secondhand-affårer. Är de i mindre gott skick så skulle de kunna materialåtervinnas. 
Vitvaror såsom kyl och frys, diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare, ugnar och spisar slängs ofta 
idag trots att de är funktionsdugliga. Det behöver utvecklas system för återbruk av dessa varor, så att 
de exempelvis kan säljas på en andrahandsmarimad efter viss uppfräschning. Även ldäder och leksaker 
skulle kunna samlas in storskaligt och säljas i secondhand-affärer. 

2. Är visionen lätt att förstå och ta till sig? 
Ja, men den får inte bli en hyllvärmare. Skall visionen bli verklighet så måste den brytas ned i 
konkreta mål och som följs upp valje år och bakas in i viktiga dokument såsom Översiktsplaner etc. 
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3. Mitt Håbo 2030 innehåller fyra inriktningar. Hur väl tycker du de fyra inriktningarna beskriver 
.Hå bos. utvecklingspotential? 
Enligt vår uppfattning så beslaiver de Håbo kommuns utvecklingspotential på ett bra sätt. Vi skulle 
dock vilja att de beskrivna imiktningama ser ut enligt fciljande: 

Röd text är av oss tillagd/ändrad text 

En aktiv part i Mälardalen 

Året är 2030 och Håbo är en framtidskommun i hjärtat av Mälardalen. Här, i Sveriges viktigaste 
tillväxtregion med Stockholm runt knuten bygger vi tillsammans ett gott samhälle. Närheten till 
regionen, städerna och naturen betyder allt. I Mälardalen skapas möjligheterna till det goda livet. Vi är 
en del av den möjligheten. 

Håbo kommun växer som en del av Mälardalen. Det innebär ständig förändring och stor potential att 
utveclda och förbättra. Vi anpassar oss och sicapar goda förutsättningar for allt fler invånare och nya 
företag. Vi utnyttjar tillväxten och bygger en attraktiv, hållbar och niodem kommun. 

I Mälardalen finns ett brett utbud av jobb och kompetens, utbildning och kultur. Vi ligger precis rätt, 
mitt i regionen och är en del av utbudet. Vi är attraktiva som arbetsgivare och vi erbjuder 
boendemiljöer och upplevelser nära naturen och Mälaren. I Mälardalen samarbetar och utvecldas vi 
tillsammans, i ömsesidigt beroende. 

Mälardalen sitter ihop i ett väl utbyggt nät av kommunikationer. Vägar, järnvägsspår och bredband är 
förutsättningen for vår närhet till regionen. Mälardalen blir större och vi med den. Håbo kommun 
växer då vi erbjuder en unik och attraktiv plats i en av Sveriges främsta regioner. Närheten skapar 
möten och mångfald mellan mä:i:miskor och företag. Mångfalden skapar innovation och framgång. 

Att vara aktiv är att delta. Vi är en aktiv pali i Mälardalen. 

Målarkommunen nära naturen 

Året är 2030 och Hå bo är en naturnära Mälarkommun. Vår identitet bygger på omtanken för det gröna 
och det blå. Tillgängligheten till vattnet och naturlivet är en stor tillgång och ett stort ansvar. Vi 
förvaltar aktsamt dessa miljöer åt konm1ande generationer. 

Håbo är en Mälarkommun. Det märks tydligt där stad möter landsbygd. Från Bålsta ringlar bäckar och 
vattenspeglar genom stadsparken Gröna Dalen mot Aransborgsviken och Kalmarsand. Här strosar 
boende och besökande obehindrat mellan centrum, stränderna och den omkringliggande naturen. 
Cykelstråk och promenader visar vägen mot sjön som öppnar upp sig för aktiviteter och båtliv. I Håbo 
bor vi Mälamära. 

Mälaren är ett tongivande element som tar plats i landskapet och fyller det med identitet. På Biskops
Arnö, i Krägga och på många platser i kommunen är sjön ständigt närvarande. Skoldoster slott ligger 
perfekt vid stranden och det omkringliggande naturlandskapet. 

Håbos naturlandskap är tillgängligt for alla. Parker och gröna stråle är sammanvävda med bebyggelsen 
och fyller tät01terna med grönska och liv. Det är enkelt att ta sig till skog och mark. Stigar och stråk 
har gjort det möjligt för fler att uppleva natur och bygd. Kommunen myllrar av friluftsliv. 

Vi förvaltar och vårdar natur- och Mälarmiljöerna. Nya områden för boende och rekreation tar form 
endast i samspel med omkringliggande miljöer utan att äventyra natur- och djurliv. Vi utvecklar 
kommunens identitet ansvarsfullt och hållbart. 
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Vi lyfter fram blå och gröna upplevelser och sjönära kulturmiljöer. Det finns ett unikt samspel mellan 
människa och natur med upplevelsen i centrum. 

Flitids båtsägarna har slutat att använda fårbjudna båtbotten±'ärger. Båtklubbamatar ansvar för 
medlennnarnas avfall och har anordnat sophantering och lagring av miljöfarligt avfall vid 
småbåtshamnama. Båtarna släpper inte längre ut 30 % av bränslet oförbränt i vår gemensamma 
vattentäkt. 

En levande småstad 

Året är 2030 och Bålsta är en attraktiv och variationsrik småstad. Det Idassiska stationssamhället vid 
Mälaren har växt till en modem och sammanhängande centralort. Bebyggelse, platser och stråk 
fårstärker bilden av en sammanlänkad och koncentrerad stad. Vimlande stadskvarter med parker, torg 
och platser erbjuder dynamik och puls. ffitill hittar vi småstadens stillhet, trädgårdar och lekplatser. 
Bortom stadskärnan, i slutet av cykelvägar och promenader, väntar boende och rekreation vid 
Mälarens stränder. Mälamaturen är ett självklart element i stadens utformning och identitet. IHåbo 
kommun bor det XX XXX invånare 2030. 

Bålsta är kommunens tongivande tätort. I stadskärnan samsas bostäder och verksamheter med kultur 
och nöje. V ariatiansrik arkitektur, spännande utbud och en intressant mix av människor ger kvarteren 
identitet och sammanhang. I blandningen föds levande och trygga stadsrum under hela dygnet. Bålsta 
är en inlduderande och mångfacetterad stad med gator och torg som präglas av mångfald, öppenhet 
och tolerans. Du är välkommen oavsett vem du är. 

Precis intill, omgärdad av stadens bebyggelse ligger Gröna Dalen. Området är en lummig fristad med 
rika naturupplevelser och fritidsaktiviteter. Följer vi siktlinjen når vi stränderna vid Aransborg och 
Kalmarsand. Mälaren möter oss med trivsamma miljöer för bostäder och friluftsliv. 

Genom stadskärnan löper stockholmsvägen som en attraktiv stadsgata med butiker och restauranger. 
Bålsta resecentrum är stadens mittpunkt och en av Målardalens viktigaste knutpunkter. för 
kollektivtrafiken. Bålsta är en regional stadskärna som effektivt sammanlänkas med regionen, 
Arlanda, Sverige och världen. 

I Håbo kommun ställer vi tydliga krav i stadsbyggandet med långsiktighet i b lickranget Värderingen 
av staden och dess kvaliteter har lett till en hög arkitektonisk kvalitet, stark känsla av identitet och en 
hållbar stad. Det skapar ett levande och tryggt stadsrum där många vill vistas och trivas. Variationen i 
stadsbilden, i arkitekturen och den konstnärliga utsmyckningen gör Bålsta till en unik småstad att vara 
stolt över. 

Hållbara Håbo 

Året är 2030 och Håbo är en hållbar kommun. Här finns det goda livet, för alla. Vi lever tillsammans i 
ett öppet och demohatiskt samhälle som känneteclmas av jämlikhet och medbestämmande. Vi bygger 
ett långsiktigt välfärdssamhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Vi utveclclar och 
forvaltar våra ekonomiska tillgångar och resurser lclokt utan att riskera eller chansa. Våra behov 
tillgodoses utan att möjligheterna för kommande generationer försämras. 

Håbo kommun utveclclas hållbart. Det innebär tillväxt ijämvilct. Framstegen sker i samlclang med 
miljö och lclimat. Kommunen är medvetet ldimatsmart och har ställt om sin verksaniliet mot en hållbar 
framtid. Vi arbetar alctivt får att hela samhället ska anta utmaningen och göra det san11na. Mjölkbönder 
kan åter hiiila djur pä bele. Förlusten av biologisk mångfhld och igenväxning av artrika ängar har 
stoppats. Vägrenarna blommar. I~järilar oc.h bin har fatt nya livsrum. Inom jordbruket och 
trädgärdsni:iringen har pennakultur ersatt konventionell odling, Livaktiga trädgård.sföreuingar har lärt 
innevånarna att byta ut gräsmattor mol odlingar i trädgårdar och i parker. Håbo-familjerna kan i 
genorr,sniH !ljiilva odk 40 ~~-'o av sill behov av frukt oeh gröns<1k.er. Det tinns hytc:smark.nader för vii~:ter 



och odlingsprodul'ter. Det har blivit ett follmöje att på lördagar och söndagar att besöka marimader 
och torg för attköpa ochsälja hemodlat och hembakat. 
Kommunens skolor och äldreboende köper majoriteten av råvaroma till mat, närproducerat och 
ekologiskt. 

I Håbo reser vi hållbart. En smart koncentration av funktioner minskar behovet av resor och 
underlättar för fotgängare och cyklister. Förtätande bebyggelseplanering i stråk och kollektivtrafllmära 
lägen skapar underlag fcir en attraktiv kollektivtrafik. Vid nybyggnation ställer vi hårda krav för att 
minimera bilberoende och istället förbättra möjligiletema att gå, cykla och åka kollektivt. Vi utvecklar 
Bålsta resecentrum som en regional knutpunkt. Tåg och buss har täta avgångar mot regionen, Arlanda, 
Sverige och världen. Genom en utbyggnad av effektiva och säkra cykelbanor sker numer 80 % av alla 
resor kortare än 5 lem med cykel, sparkcykel eller elmoped. Det finns laddstationer får elcyldar och 
luftstationer vid skolor och tågstationer. De boende i Krägga och Kalmarsand kan kliva på pendeltåget 
mot Stockholm och Enköping och välja mellan 70 avgångar per dag. Den utbyggda kollelctivtrafiken 
har tninskat. behovet av stora parkeringsplatser. Istället används denna mark för matproduktion. 

I Håbo uppmuntras miljömedvetet företagande, energieffektivisering och medveten konsumtion. Vi är 
en grön kommun med biologisk mångfald, giftfria miljöer och ett rikt naturliv. Merpart av mat för våra 
slcolbam och våra äldre, kommer från närproducenter där vi vet att höga krav ställs på hållbar 
produktion och lcvalite. Vi strävar mot ett fossilbränslefritt samhälle och bygger upp energismarta 
alternativ. Kommunens verksamheter är helt fossilbränslefria. Vi ställer hållbarhetskrav i arkitekturen 
och bar en tydlig ambition att skapa sammanbållen bebyggelse som inte tar nya naturområden i 
anspråk. Många nya små foretag har startat som har som affärside att hämta, reparera och sälja vidare 
föremål som inte längre behövs. Det går även att lämna in kläder och andra föremål och få dessa 
lagade till en lägre kostnad än att köpa nytt. I Kommunens egen upphandling har man kmnmit långt 
med krav på återvunnetmateriaL Alla byggen i kommunens regi miljöcertifierasmed krav på högsta 
betyg. 

Vi som bor i Håbo är med och sicapar vårt samhälle och vår egen identitet. Vi äger och utvecldar 
kommunen tillsammans. Vi tar tillvara på varandras ambitioner, drivkrafter och kreativitet och fom1ar 
något större. I Håbo har alla samma möjlighet att delta och växa. Vi stöder utsatta grupper, 
minoriteter och resurssvaga. Alla har sanm1a förutsättningar att lyckas. Välkommen till Hållbara 
Håbo, nu och i framtiden! 

Jld~ JU/iltv~~ 
Håkan Nihlman 
Ordforande Håbo Naturskyddsforening 



HSO Hå.bo 

Till 
Kommunstyrelsen 
Håbo kommun 

Yttrande med anledning av remiss om vision "Mitt Håbo 2030" 

Under 2013 tar Håbo kommun fram en vision- Mitt Håbo 2030, vilket kommer att bli vägledning 
för många beslut i framtiden. l den remiss som föreligger vill kommunen ha svar på tre frågor: 

1. Mitt Håbo 2030 beskriver hur Håbo kommun ska utvecklas till år 2030. Finns det viktiga 
aspekter av kommunens utveckling som visionen missar? 

2. Är visionen lätt att förstå och ta till sig? 
3. Mitt Håbo 2030 innehåller fyra inriktningar. Hur väl tycker du de fyra inriktningarna 

beskriver Håbos utvecklingspotential? · 

HSO H åbo har tagit del av den utsända remissen och har följande kommentarer till frågorna i 
den, som vi upplever, i grunden mycket positiva och handlingskraftiga visionen. Vi ser redan i 
förlängningen hur den av kommunfullmäktige i december 2011 antagna planen för Full 
delaktighet väl stämmer in i visionen och därför kan bli ett levande dokument för lång tid. 

Full delaktig utgår inledningsvis från: 
l!) Handikappelitik som en fråga om demokrati 
111 Jämnställdhetsperspektivet och möjligheter för flickor, pojkar, kvinnor och män att delta 

på samma villkor · 
• Ökat självbestämmande, inflytande och delaktighet för människor me3d 

funktionsnedsättning 

Ref. ti111. 
pet samhällsbygge som visionen föreslår kommer att innebära stora omställningar och 
förflyttningar för mång<=! innevånare. Vi ser äldre som säljer sina vi.llor och vill. flytta in till 
stadskärnan. Vi ser människor, soni kommer att påverkas av de rivningar och om- och 
nybyggnationer som sedan ska genomforas - vilket omfattar både byggnaqer och 
markområden (gator, parker, vattendrag etc.). Bland dessa människor finns även många med 
olika funktionsnedsättningar. 

Vi tycker att visionen, som ett led i samhällsomvandlingen, också berättar om att Håbo kommun 
tar hänsyn och visar god omsorg och framförhållning till hur dessa gruppers intressen och 
trygghet ska tillvaratas. 

Ref. till 2. 
Ja, vi tycker visionen är lätt att ta till sig och vill bara föreslå att omsorgen om de mest utsatta i 
kommunen i än högre grad understryks. 

Ref. till 3. 
"En aktiv part i Mälardalen": Vi tycker att kommunen och privata aktörer, som aktiv part i 
Mälardalen och en "attraktiv arbetsgivare", också tydliggör att detta innebär att aktivt skapa 
möjligheter till anpassade arbeten, oavsett personers förmågor eller funktionsnedsättningar. 

HSO Häbo 
c/o j-0 jigler 
Vipvägen 64 
746 3 3 Bålsta 

Organisationsnummer: 802455-1 O 15 
Tel: 0171-55570 
E-post: jan-olof.jigler@lnctv.corn 

.......-:r ~~r 

~:~ t· . 
... ~ 

Föreningans plusgiro: 60 l 079-7 
Fö1·eningens bankgiro: 759-1456 



"Mä/arkommunen nära naturen": Visionen andas stora möjligheter till vistelser i naturen för "fler". 
Vi utgår från att visionen också tar större hänsyn till funktionsnedsattassituation och att detta 
genomsyrar planering och samverkan före genomgripande förändringar i naturen, t ex stigar 
och stråk. 

"En levande småstad': Om dagens innevånarantal stiger från 20 000 personer till, låt säga, 
28 000 personer år 2030, innebär det en ökning med cirka 30 procent. Detta kommer att ställa 
stora krav på planering och logistik för bostadsbyggandet, särskilt i den centrala delen av 
Bålsta. Givetvis förutsätter vi att Boverkets regler följs, vilket garanterar att byggandet tar 
hänsyn till olika funktionsnedsättningar. Vi ser att satsningen på stadskärnan är stor och att det 
visionärt låter fantastiskt och bra. 

Vi ser dock ett orosmoment att stadskärnas affärsverksamhet kan påverkas negativt om större 
affärskedjor etablerar sig i Bålsta ytterområden. Dessa etableringar ska inte förbjudas, men 
samspelet med affärerna i och kring Valhall måste beaktas. Ett dött centrum, som många städer 
brottas med, leder inte allt för sällan till sociala problem. 

"Hållbara Håbo": l denna vision framgår till slut att alla kommunens innevånare ska ha 
möjligheter att delta och växa. Utsatta grupper ska stödjas, vilket omfattar både minoriteter och 
resurssvag a. Alla ska kunna lyckas. Detta ställer vi gärna upp på och stämmer väl överens med 
planen för Full delaktighet och FN konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. 

Yrkande 
Vi föreslår att Kommunstyrelsen 

tar del av våra synpunkter och förbättrar en redan bra vision Mitt Håbo 2030. 

Bålsta den 24 oktober 2013 

Per-Olof Renefalk 
vice ordförande i HSO Håbo 

Kopia: KHR 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Risto Hurskainen, Verksamhetsutvecklare finskt 
förvaltningsområde 
0171-525 20 
risto.hurskainen@habo.se 

ENKÄTSVAR 
Datum 
2013-10-31 

Fredrik Holmgren 

Vår beteckning
KS nr 2013.3092 

Översättning från finska av fem inkomna enkätsvar avseende visionstexten Mitt 
Håbo 2030 samt renskrivning av ett inkommet enkätsvar på svenska. De 
inscannade enkätsvaroriginalen finns i bifogad PDF. 

Mitt Håbo 203 

Fredrik Holmgren 

Jag ber om ursäkt för attjag inte kan skriva så mycket på grund av besvär med min hand. 

Fortsätt bara så som ni redan har börjat. Under de 36 år somjag bott i Bålsta har det skett många 
framsteg. Särskilt inom traflkplaneringen. 

Jag är 88 år gammal, så jag kommer inte att uppleva år 2030. Jag önskar er mycket glädje och 
framgång i ert arbete. Ursäkta en gång till för att jag slcrev så här lite . 

./. 

Jag gissar att det bor ca 30000 personer i Håbo 2030. 

Markområden flnns längre från centrum som förhoppningsvis kan intressera mera människor för 
egen bebyggelse. 

Visionen är lätt att förstå och ger riklig information. 

De ekonomiska tillgångarna och resurser förvaltas väl av vår kommunala ledning . 

.!. 

Mitt Håbo 2030 

J ag tycker att man har tagit hänsyn till allt. 

J ag tycker att visionen är lätt att förstå. 



ENKÄTSVAR 
1 

2(2) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2013-10-31 

Vår beteckning 
nr 2013.3092 

J ag tycker att den är väldigt väl utformad. 

J ag har inget mer att tillägga . 

./. 

l) Viktigt med tanke på planering: 

a) man måste betona skola+ gymnasium och yrkesmöjligheter mer. 

b) bostäder och närhet till naturen 

c) föreningsverksamhet - engagerat deltagande exempelvis inom sport och andra föreningar -
fungerar inte utan "stöd från föräldrar". Ramfamiljerna är viktiga. 

d) man måste framhålla samtliga åldersgrupper. 

2) Lätt att förstå- ja. 

3) Fyra inriktningar: 

- ganska svävande och allmänna 

- en av dem beskriver endast naturen 

-en bra beskrivning av det centrala läget och de goda kommunikationerna~ främja nya 
företag 

- en levande småstad? Stad· är ingen bra ide! Förbli en kommun! 

- sista: Hållbara Håbo är bäst. 

./. 

l) Det kan jag inte riktigt svara på. Båtlivet har förändrats i Mälaren. Båtplatserna har fyllts. Hur 
ser båtmotorerna ut? V artenskydd är ett viktigt mmåde, eftersom vattnet är dricksvatten. 

2) Alltför reklamartad text, speciellt den tredje texten ("Aktiv part") 

3) För egen del har jag strävat efter att komma bort från oljeuppvännning. Jag bytte till en 
vånnepump som kostade cirka 130 000 kronor. Det är viktigt, att även andra kommunbor 
överväger bättre uppvärmningsalternativ. 

f """ 
~·o·. ""1t ·. 



Fredrik Holmgren 

Från: Charlotta Bjalkebring-Carlsson 

Skickat: den 25 oktober 2013 16:27 

Till: Fredrik Holmgren 

Kopia: 

Ämne: Ungdomsrådet - vision 

Hej Fredrik, 

Page l of l 

Här kommer min tolkning av de synpunkter ungdomarna hade på Visionen, som de för övrigt tyckte var bra. 
Visionsarbete Mitt Håbo 2030 Efter att ha gått igenom materialet vill ungdomsrådet att 
andemeningen i nedan skrivet får en plats i Visionen : 

hållbara Håbo - Ungdomskommunen Håbo är bra på att bevara ungdomligheten i kommunen. 
Här kan man bo under hela livscykeln med möjlighettill hälsovård, barnomsorg, skola och 
högre studier. Generationsmöten skapar trygghet för både unga och gamla. 

Målarkommunen nära naturen - I Håbo kommun har invånarna god hälsa. Här finns goda 
möjligheter till spontanidrott såsom utomhusgymnastik, qigong och zumba i den vackra parken 
nära centrum, fritt för alla att delta. 

Med vänlig hälsning 

Charlotta Bjälkebring Carlsson 
Barn- och ungdomskoordinator 

Håbo kommun 
Avdelningen för Kultur & Livsmiljö 
Kommunstyrelsens förvaltning 

7 46 80 Bålsta 

0171-52871 
Fax 0171-56333 
www.habo.se 

överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande 

2013-10-31 
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HABO 
KOMMUN 

Kommundirektörens led n lngsgrupp 
Referensgrupp 

Datum 
2013~11-04 

Kommundirektörens ledningsgrupps 
synpunkter på visionsförslaget 

Visionen ska vara en politisk viljeyttring. En vision beskriver ett önskat 
:fi·amtida tillstånd och behöver inte kunna mätas eller vara helt realistiskt. 

Visionen ska visa färdriktningen och ambitionsnivån får hur det framtida 
Håbo ska se ut. Den ska engagera och vara en plattform for strategiskt 
utvecklingsarbete för den kommunala organisationen men även for 
näringsliv, organisationer, föreningar och andra samhällsföreträdare. 

Visionen är en av de viktigaste utgångspunktema idet kommunala 
målarbetet, på alla nivåer. 

Arbetet med Hå bo kommuns vision har präglats av stor uppskattning av 
inblandade politiker och 'tjänstemän. 

Att dela in visionsdokumentet i ett begränsat antal delar är bra. 

Ett enormt seriöst arbete har genomfå1is vad gäller natur, miljö och klimat. 
Många kloka fmmuleringar har arbetats fram. Inom hållbarhetsdelen blir 
visionen mycket detaljerad- öven·askande detaljstyrande for att vara en del 
av en vision. Hållbarhet har inte bara en helt egen del, denlyfts av någon 
anledning :fi-am även i andra delar av visionen. Kanske ror att den 
prioriterats före allting annat? 

För kommunens samhällsbyggande verksamheter och det på många sätt 
viktiga milj öarbetet, kan visionsfårslaget vara mycket inspirerande och 
vägledande. Visionens fokus ligger mycket starkt mot detta område. 

Vård, skola, omsorg och underhåll 

Inom andra områden har den dessvärre brister. Vi vet från många andra 
sammanhang att vård, skola och omsorg är de kanske viktigaste områdena 
for kommuninvånarna och våra fcirtroendevalda. Vi vet att det är inom dessa 
områden vi har så gott som alla våra anställda och använder huvuddelen av 
våra resurser. 

Har Håbo konunun inga visionära tankar inom dessa mmåden? Vår 
uppfattning är att det är forvånande och elyeldigt att detta nästan helt 
utelämnats i förslaget. 

Vår beteckning 
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Datum 

2013-08-27 

En av de stora kommunala utmaningarna i framtiden är hur vi ska klara 
välfården utan att höja skatten till en nivå som kommuninvånama tycker är 
orimlig. En vision borde hantera den utmaningen. 

Hållbarhet utan underhåll sätter vi också stora frågetecken för. Vad ska vi ha 
för ambitionsnivå avseende gator och fastigheter vi äger? Är det bra för 
miljön och ekonomi att inte vilja något inom detta område? 

Samtidigt är det självklart en svårighet att få in så mycket betydelsefullt, 
med ett begripligt språk, utan att det blir för långt. Redan i nuläget känns 
visionen vällång och skulle må bra av vissa språkliga justeringar. 

Vision 203 O är till vissa delar ett mycket bra dokument och vi tror och 
hoppas att den fortsatta processen ska irmebära en utveckling som gör den 
mer vägledande och inspirerande för hela kommunen och hela den 
kommunala organisationen. Om så inte blir fallet har vi svårt att se att 
visionen ska kunna få någon större betydelse får framtida målarbete eller 
prägla vårt dagliga arbete i organisationen. 

Vår beteckning 
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HÅBO 
KOMMUN 

Tjäll1lstes lkrivelse 
Datum 

2014-02-24 
Vår beteckning 

KS2014/22 nr 2014.622 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Fredrik HoiiTJgren, Samhällsplanerare 
0171-525 18 
fredrik.holmgren@habo.se 

Visnon 2014 - hantering av remiss 

Sammanfattning 
2012-09-24 antog korrimunfullmälctige projektplanen för arbetet med att ta 
fram en ny kommunövergripande vision. Samtidigt tillsatte fullmälctige en 
fullmälctigeberedning som fick i uppdrag att ta fram ett förslag till ny vision. 

I arbetet med den nya visionen har beredningen hämtat in synpunlcter från 
ett antal olika instanser i kommunen. Under tre veckor i olctober 2013 gick 
ett förslag till visionstext ut på remiss enligt tabellen. 

Instans Inkom med svar 

Ungdomsrådet Ja 
Håbo Internationella kvinnors förening Nej 
Håbo FF Nej 
Bålsta IK. Nej 
Håbo Ridklubb Nej 
Finskt samråd 5 svar 
Naturskyddsföreningen Ja 
HSO Ja 
Kommunala pensionärsrådet Ja 
Kommunledningsgruppen Ja (vid två tillfällen) 
Bålsta företagarförening Ja 
W ebbenkät till l 00 utvalda Håbobor 16 svar 
Åtta företag i Håbo kommun Inga svar 

I huvudsak berörde synpunkter fyra områden: 

• Det saknas visionära tankar om kommunens kämverksamheter, det 
vill säga skola, vård och omsorg. 

• Visionen är för detaljstyrande och behöver bli mer övergripande. 

e Viss otydlighet kring visionens fyra inrilctningax. 

e Att visionen inte uttalar något om att Håbo kan vara en plats för hela 
livet, det vill säga en kommun för alla åldrar~ 

Svaren redovisades i sin helhet för beredningen och hanterades genom att 
visionstexten reviderades för att tillmötesgå de fyra huvudsakliga mmådena. 
Många av synpunktemas var dock av sådan natur att de inte gick att reglera i 
visionstexten. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS§ 39 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-03-03 

KS 2014/27 

Förslag till avgifter för kopia mm av allmänn1Ia handlingar 

Sammanfattning 
Allmänheten har rätt att utan avgift ta del av allmänna handlingar hos en 
kommun eller en myndighet. Om en person däremot önskar en kopia på 
allmän handling har en kommun rätt att ta ut en avgift (2 kap. 
tryck.frihetsf6rordningen). Denna avgift ska vara fastställd av 

·kommunfullmäktige, till exempel genom en kopieringstaxa. I 
kommunallagen och tryckfrihetsrorordningen framgår de lagar och regler 
som kommunen har att folja gällande allmänna handlingar. 

De foreslagna avgifterna for kopia med mera av allmän handling grundar sig 
på de avgifter som f6reskrivs i avgiftsförordningen (SFS 1992: 191 ). 
Avgiftsforordningen reglerar statliga myndigheters rätt att ta ut avgifter men 
forordningen kan även tillämpas på kommuner. Kommunernas rätt att ta ut 
avgifter i detta sammanhang är således inte fcirfattningsreglerad. 

Vid avgifternas utformning är kommunen bunden av att avgifterna inte 
överstiger självkostnaden. I utformandet av avgifterna måste kommunen 
även ta hänsyn tilllikställighetsprincipen för att undvika att vissa 
kommuninvånare gynnas på bekostnad av andra 

JUSTERARE 

Ovanstående hållpunkter i utformandet av avgifter gör att det finns visst 
utrymme for bedömning av vilka avgifter kommunen kanbesluta om: 
Förslaget till avgifter för kopia med mera av allmänna handlingar grundar 
sig på avgiftsforordningen eftersom detta är en bra utgångspunkt enligt både 
Ekonomistyrningsverket och SKL. För de delar i forslaget som inte finns 
reglerade i avgiftsforordningen har utgångspunkten varit, förutom Håbo 
kommuns sj älvkostnader och likställighetsprincipen, möjligheten att ta del 
av allmänna handlingar och den kostnad som det innebär att ta betalt från 
mottagama av handlingarna. Rekommendationerna från 
Ekonomistyrningsverket är att undvika att ta ut små avgifter for sådant som 
inte innebär någon större arbetstid for kommunen eftersom det också kostar 
kommunen att utforma betalningen för mottagaren. Utöver denna 
rekommendation har hänsyn tagits till att inte forsvåra möjligheten att ta del 
av kommunens allmänna handlingar. Därav fareslår kommunstyrelsens 
kansli bland annat att ingen avgift ska tas ut for de handlingar som redan 
finns lagrade i digital form, eller som kan utlämnas i digital form utan en 
betydande arbetsinsats (förutsatt att bestämmelser om sekretess och 
personuppgiftslagen följs). 

Föreslås att Håbo kommun inte tar ut någon avgift när foljande organ eller 
personer begär ut handlingar: andra kommuner, landsting, statliga 
myndigheter, representanter for radio/TV /press, kommunala bolag och 
forbund, nämnder, fcirvaltningar och förtroendevalda inom Håbo Kommun. 
Avgift ska heller inte tas ut for expediering av beslut till berörda. Även 
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kopiering av samhällsinformation eller kopiering av kommunens blanketter, 
kvittenser och handlingar som kommunen begärt in föreslås vara avgiftsfritt. 

I arbetet med att ta fram ett förslag till avgifter och bestämmelser har en 
jämförelse genomförts mellan liknande taxor och avgifter i andra 
kommuner. Syftet med dennajämförelse varattfinna en rimlig utformning 
av bestämmelserna för Håbo kommun. Många kommuner utfår från 
avgiftsförordningen men det finns stora Variationer av kostnadernas nivåer 
och hur specificerade kostnaderna är, till exempel vad gäller kopia av en 
handling i färg ochfeller formatet AO. 

Kommunstyrelsens kansli föreslår att betalning sker via faletura eller 
postförskott. Föreslås även att kontantbetalning kan ske i undantagsfall (då 
mottagaren av handlingen önskar vara anonym). 

Beslutsunderlag 

F örslag till avgifter för kopia mm av allmänna handlingar, hi d 2014.192 

T j änsteslcrivning 2014-02-1 O 

Arbetsutskottets förslagtill beslut2014-02-18, § 31. 

Utskottet tillstyrker förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige antar föreslagna avgifter för kopia med mera av allmänna 
handlingar, KS hid 2014.192. Avgifterna börjar gälla den 5 maj 2014 
och gäller tillsvidare. 
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Avgifter för kopia med mera av allmänna handlingar 

Vår beteckning. 
2014/27 nr 2014.192 

Allmänheten har rätt att utan avgift ta del av allmänna handlingar hos en konunun eller en myndighet. 
Om en person däremot önskar en kopia på allmän handling har en kommun rätt att ta ut en avgift 
(2 kap. tryckfrihetsförordningen). Avgifterna ska vara fastställda av kommunfullmäktige till exempel 
genom en kopieringstaxa. De föreslagna avgifterna grundar sig Avgiftsförordningen (SFS 1992:191), 
rekommendationer från Ekonomistyrningsverket och SKL samt på jämförelser av liknade avgifter i 
andra kommuner. 

Kopiering av allmänna handlingar 
Håbo kommun har rätt att, om inte kommunfullmäktige i särskilda fall eller för särskilda 
verksamhetsområden bestämt annat, kräva avgifter för: 

l) Kopia eller avskrift av en allmän handling 
2) Utskrift av upptagning för automatisk databehandling 
3) Kopia av video- eller ljudbandsupptagning 

Kopia av en allmän handling 
Avgift ska tas ut om en beställning omfattar 10 sidor eller mer, oavsett om beställningen avser enkel
eller dubbelsidigt material. 

Avgift för en beställning av 10 stycken A4 är 50 kronor. För vru.je därtill kommande A4 är kostnaden 
2 kronor. I de fall där handlingar skickas med post tilllcommer portokostllad om försändelsen väger 
mer än 20 gram. Kostnad tas även ut vid eventuell postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för 
att den begärda handlingen ska komma mottagaren tillhanda. Kostnaderna för att den begärda 
handlingen ska komma mottagaren tillhanda gäller endast i de fall då mottagaren har betalt en avgift 
för själva handlingen. 

Avgifter för kopia/utskrift av allmän handling: 

Antal sidor Pris 
1-9 st O kr 
lOst 50kr 
Varje kopia därefter 2 kr 

Priserna gäller även när handlingar sänds via fax. 

Om misstanke finns att avgiftsfriheten för beställningar på upp till 9 sidor missbrukas, till exempel 
via flertalet mindre beställningar som lämpligen hade kunnat göras vid ett tillfälle, har kommunen rätt 
att behandla samtliga uttag som en och samma begäran. 

Färgkopia 
Kommunens huvudinriktning är att inte tillhandahålla färgkopior om inte särskilda behov finns. 
Gällande allmänna handlingar som inte kan utläsas i svart-vitt så tas avgift ut från och med den tionde 
sidan, enligt ovan presenterad avgift. 
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Vår beteckning 
2014/27 nr 2014.192 

Kommunens huvudinriktning är att tillhandahålla kopior i pappersformatet A4. Om särskilda behov 
finns kan kopian av handlingen ges i det format som handlingen kräver. 

Avskrift och bestyrkning av allmän handling 
Om kommunen enligt särskild föreskrift ska framställa bestyrkta avskrifter eller kopior av handlingar 
ska avgift tas ut enligt bestämmelser i avgiftsförordningen 1. 

Kopia av videobandsupptagning/ljudupptagning 
Håbo kommun följer de avgifter för kopia av videobandsupptagning och kopieringsavgiften för 
ljudbandsupptagning som anges i avgiftsförordningen. 2 

Utlämnadie av handlingar i elektroniskt format 
Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar i digital form men kan om det är lämpligt 
tillgodose sådana önskemål, förutsatt att bestämmelser om sekretess och personuppgiftslagen (PUL) 
följs. 

För handlingar som redan finns lagrade i digital form, eller som kan utlämnas i digital form utan en 
betydande bearbetning/arbetsinsats, så ska ingen avgift tas ut. 

Överföring av digital upptagning 
Vid överföring av digital upptagning till USB, DVD eller annan databärare sica databäraren debiteras 
till självkostnadspris. Håbo kommun erbjuder överföring av digital upptagning till databärare under 
förutsättning att bestämmelser om sekretess och personuppgiftslagen (PUL) följs. 

Betalning 
Betalning för kopia med mera för allmänna handlingar sker via faletura eller postförskott. I 
undantagsfallkan betalningen även ske med kontanter (i de fall mottagaren av handlingen önskar 
vara anonym). 

Tillämpning av bestämmelserna 
Avgift ska inte tas ut i de fall när följande organ eller personer begär ut handlingar: Andra kommuner, 
landsting, statliga myndigheter, representanter för radio/TV /press, kommunala bolag och förbund, 
nämnder, förvaltningar och förtroendevalda inom Håbo Kmmnun. Avgift ska inte ta~ ut för 
expediering av beslut till berörda. A v gift ska inte tas ut för kopiering av samhällsinformation eller för 
kopiering av kommunens blanketter, kvittenser och handlingar som kommunen begärt in. · 

I de fall beställd kopia av en handling har tagits fram, debiteras kostanden även om mottagaren inte 
hämtar handlingen. 

1 Januari 2014 är kosmaden 125 kronor per påbötjad fjärdedels arbetstimme för framställningen av avsloift och 2 kronor 
för vatje framställd kopia, dock lägst 50 kronor (§ 18). 
2 Januari 2014 är avgiften för kopia av videobandsupptagning 600 kronor per band. A v giften för kopia av 
ljudbandsupptagning är 120 kronor per band(§ 17). 
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Uppkommer frågor om avgifternas tillämpning avgörs det av berörd nämnd eller av delegation utsedd 
delegat. 
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Förslag tm ordning för UJthyming av tillgängliga möteslokaler för 
föreningslivet 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-06-14, §.57 attjustera kommunens 
regelverk för föreningsbidrag och fåreningshyror. I och med beslutet togs 
möjligheten till att hyra möteslokalerna i kommunhusets bottenplan bort. 

En förfrågan från handikapp- och pensionärsföreningarna i kommunen har 
kommit in om att återinföra möjligheten på kvällar och helger då det är brist 
på lokaler som är tillfredställande ur tillgänglighetssynpunlct. 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-03, § 6, att uppdra till 
kommunstyrelsens förvaltning att utreda möjligheterna till att hyra ut 
möteslokalerna i kommunhusets bottenvåning till föreningar på kvällar och 
helger. 

Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att genom att vidta en rad 
direkta och långsiktiga säkerhetsåtgärder, och under fårutsättning att 
uthyrningen sker utifrån ett tydligt regel verk, så är uthyrning av lokalerna 
möjlig mellan kl. 17.00-21.30 måndag-fredag. 

För att denna förändring ska kunna genomfåras så måste fullmäktige besluta 
att återinföra möjligheten får ideella föreningar samt pensionärs- och 
handikapporganisationer att hyra Övergransalen, Kalmanmet och 
Skolclosterrummet Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att timtaxan får 
uthyrning bestäms till 50 kr per timme. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att de kostnader som uthym.ingen 
föranleder, till exempel i form av direkta säkerhetsåtgärder och ökad 
administration, hanteras inom budgeterad ram. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår även att de mer omfattande 
långsiktiga säkerhetsåtgärderna som uthyrningen av lokalerna fOranleder 
hanteras som del av investeringsbudgeten 2015. 

Förvaltningen förslår även att kommunstyrelsen beslutar att uppdra till 
förvaltningen att genomfåra en total översyn av både organisation och 
samtliga gällande regelverk avseende uthyrning av kommunala iokaler och 
fastigheter. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2014-02-03, § 6 

Tjänsteskrivelse 2014-02-1 O 

Arbetsutskottets förslagtill beslut2014-02-18, § 30. 
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Utskottet tillstyrker förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att återinföra uthyrnjng av kommunhusets lokaler till 
föreningar på vardagskvällar mellan kl. 17-21:30 från och med april 
2014. 

2. Styrelsen beslutar att kostnaderna för cfuekta säkerhetsåtgärder och ökad 
administration ska hanteras inom budgeterad ram. 

3. Styrelsen beslutar att de långsiktiga säkerhetsåtgärderna ska hanteras 
som del av investeringsbudgeten 2015. 

4. Styrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att genomföra en total 
översyn av både organisation och samtliga gällande regelverk avseende 
uthyrning av kommunala lokaler och fastigheter. 

5. Styrelsen noterar att ovanstående beslut gäller under förutsättning av att 
fullmäktig fastställer nedanstående förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att anta följande förändring i taxan för uthyrning 
av lokaler: ideella föreningar samt pensionärs- och 
handikapporganisationer får hyra Övergransal en, Kalmarrummet och 
skoklosterrummet i kommunhuset för 50 kr per timme. 

Beslutsexpediering 
Kanslichef 
Kulturchef 
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