
KALLELSE 

Datum
2017-02-16 

Kommunfullmäktige 

Ledamöter Ersättare 

Ulf Winberg (M), Ordförande 

Owe Fröjd (Båp), 1:e vice ordförande 

Gunilla Gustavsson (S), 2:e vice ordförande 

Carina Lund (M) 

Catherine Öhrqvist (M) 

Liselotte Grahn Elg (M) 

Rasmus Kraftelid (M) 

Carl-Johan Torstenson (M) 

Nils-Åke Mårheden (M) 

Anna Wiberg (M) 

Björn Hedö (M) 

Tommy Rosenkvist (M) 

Göran Eriksson (C) 

Leif Zetterberg (C) 

Sara Ahlström (C) 

Gunilla Alm (L) 

Anders Cyrillus (L) 

Christian Nordberg (MP) 

Marie Nordberg (MP) 

Fred Rydberg (KD) 

Agneta Hägglund (S) 

Werner Schubert (S) 

Lars-Göran Bromander (S) 

Helene Cranser (S) 

Fredrik Anderstedt (S) 

Nina Manninen (S) 

Kurt Hedman (S) 

Akasya Randhav (S) 

Sven Erkert (S) 

Eva Staake (S) 

Sven-Olov Dväring (S) 

Hillevi Anderstedt (S) 

Marcus Carson (S) 

Inger Wallin (S) 

Michael Rubbestad (SD) 

Bengt Björkman (SD) 

Kristian Leinonen (SD) 

Linnea Bjuhr (SD) 

Robert Kohlström (SD) 

Peter Björkman (Båp) 

Leif Lindqvist (V) 

Bo Johnson (M) 

Cecilia Lidén (M) 

Roger von Walden (M) 

Björn Fredriksson (M) 

Bertil Brifors (M) 

Lisbeth Bolin (C) 

Mari Lindros (C) 

Ingvar Nilfjord (L) 

Cecilia  Bergstedt (L) 

Ulrika Wallin (MP) 

Sabine Noresson (MP) 

Helén Embretsén (KD) 

Arvo Väisänen (KD) 

Sixten Nylin (S) 

Maria Annell (S) 

Ariel Pardo (S) 

Hariette Nordström (S) 

Antonio Lopez (S) 

Solveig Kalliomäki (S) 

Joakim Ringvall (S) 

Ulla Hedman  (S) 

Pirjo Thonfors (-) 

Linnéa Hellberg (SD) 

Maria Andersson (SD) 

Farid Chibout (Båp) 

Sjunne Green (Båp) 

Laila Sverndal (V) 

Osman Yilmaz (V) 

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde

Tid måndagen den 27 februari 2017, kl. 19:00 

Förmöten från kl. 18.00 

Plats Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 
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KALLELSE
Datum 

2017-02-16 

Kommunfullmäktige 

Justeringssammanträde:  

Torsdagen den 2 mars kl. 16.00, Konferensrum Glasburen, Kommunhusets entreplan 

Ärenden 

1.
Mötets öppnande 

- Upprop 

- Val av justerare 

- Fastställande av dagordningen samt prövning av att kallelse skett i laga ordning 

2.
Anmälan av nytt medborgarförslag: Utveckling av Skohalvön 

Förslagsställare: Siv Johnsson 

Dnr 2017/00067  

3.
Anmälan av nytt medborgarförslag: Möjlighet för elever att välja UL ungdoms-

kort istället för SL kort 

Förslagsställare: Patrik Sivermalm 

Dnr 2017/00011  

4.
Anmälan av ny motion: Upprustning av minigolfbanan 

Motionär: Owe Fröjd (Båp) 

Dnr 2017/00135  

5.
Svar på medborgarförslag: Ta fram en kostpolicy inför kommande livsmedels-

upphandling 

Förslagsställare: Kristina Glantz Nilsson 

Dnr 2016/00377  

6.
Svar på medborgarförslag: Djurskyddskrav i den offentliga upphandlingen 

Förslagsställare: Katarina Barud 

Dnr 2015/00335  

7.
Svar på medborgarförslag: Skolskjuts oktober-mars 

Förslagsställare: Åsa Swartling 

Dnr 2016/00344  

8.
Svar på medborgarförslag: Cykelplan  

Förslagsställare: Ingrid Ljungkvist, Mats Bergengren 

Dnr 2016/00469  

9.
Svar på medborgarförslag: Avskaffa förrättningsarvode för vigsel 

Förslagsställare: Håkan Sundström 

Dnr 2016/00524  
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 KALLELSE 

 Datum  

 2017-02-16  

Kommunfullmäktige 
 

 

10.  Svar på medborgarförslag: Gokartbana  

Förslagsställare: Jonathan Steenstrup 

Dnr 2016/00545  

 

11.  Svar på medborgarförslag: Åtgärder för förbättrat integrationsarbete i Håbo 

kommun 

Förslagsställare: Håkan Sundström 

Dnr 2016/00301  

 

12.  Svar på medborgarförslag: Bullerplank vid Kraftleden 

Förslagsställare: Ida Wetterström 

Dnr 2015/00339  

 

13.  Svar på motion: Handlingsplan för värnande av det lokala kulturarvet 

Motionär: Linnea Bjuhr (SD) 

Dnr 2016/00525  

 

14.  Ny förbundsordning för Samordningsförbundet Uppsala län 

Dnr 2016/00654  

 

15.  Överenskommelse om regionalt forum 

Dnr 2016/00661  

 

16.  Enköpings kommuns inträde som medlem i den gemensamma överförmyndar-

nämnden i Uppsala län  

Dnr 2016/00693  

 

17.  Redovisning av kommunalt partistöd för år 2015 samt utbetalning av kommunalt 

partistöd för år 2017 

Dnr 2016/00336  

 

18.  Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och LSS, 

kvartal 3 år 2016 

Dnr 2016/00605  

 

19.  Ändring av maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg  

Dnr 2016/00620  

 

20.  Nya avgifter för hemtjänst 

Dnr 2017/00018  

 

21.  Nya avgifter för fotvård 

Dnr 2017/00017  

 

22.  Entledigande från uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden samt 

fyllnadsval 

Dnr 2017/00006  
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KALLELSE
Datum 

2017-02-16 

Kommunfullmäktige 

23.
Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen samt fyllnadsval 

Dnr 2017/00035  

24.
Entledigande från uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden samt fyll-

nadsval 

Dnr 2017/00079  

25.
Entledigande från uppdrag som ersättare i valnämnden samt fyllnadsval 

Dnr 2017/00099  

26.
Val av ledamot och ersättare till regionalt forum 

Dnr 2017/00063  

27.
Val av representant till regionalt samråd för kulturområdet 

Dnr 2017/00126  

28.
Val av representant till regionalt samråd för hälsa, vård och omsorg 

Dnr 2017/00127  

29.
Fyllnadsval av nämndeman Uppsala Tingsrätt samt ersättare i överförmyndar-

nämnden 

Dnr 2017/00136  

Ulf Winberg 

Ordförande 

Sara Widströmer 

Sekreterare 
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POSTADRESS 
746 52 Bålsta 
BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON VÄXEL 
0171-525 00 
TELEFAX 
0171-500 00 

ORG.NR 
212000-0241 

HEMSIDA 
www.habo.se 

E-POST 
kommunstyrelsen@ha
bo.se 

ANVISNING 1(1) 
Datum Vår beteckning 
2016-03-16 KS  nr 328 

Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Kommunsekreterare 
0171 525 02 
johan.utter@habo.se 

Mötets öppnande KF 

1. Upprop förrättas av sekreteraren

2. Val av justerare

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige utser N.N. och N.N. till justerare av dagens protokoll.

3. Fastställande av dagordning samt prövning att kungörelse skett i laga ordning

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige fastställer föreliggande dagordning utan ändringar samt konstaterar
att kungörelse har skett i laga ordning.

5

Ärende 1



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 
2017-01-30 KS 2017/00067 nr 72612 

Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

Medborgarförslag: Utveckling av Skohalvön 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till

kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår 

utvecklingsåtgärder för Sko-halvön.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnader för beredning hanteras inom ram.  

Uppföljning 

Ärendet följs upp genom redovisning av ej färdigberedda motioner och 

medborgarförslag till fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 
2017-01-10 KS 2017/00011 nr 72235 

Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Nämndsekreterare/administratör 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

Medborgarförslag: Möjlighet för elever att välja UL ungdomskort 
istället för SL kort 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till

kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 

gymnasieelever ska ges möjlighet att välja bort SL-kortet för att ta sig till 

skolan och istället kunna välja att erhålla ett UL-kort. Detta för att skapa 

säkrare skolvägar och större trygghet för alla elever.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnader för beredning hanteras inom ram.  

Uppföljning 

Ärendet följs upp genom redovisning av ej färdigberedda motioner och 

medborgarförslag till fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli 
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Håbo kommun
Motion2.0

1 (1)

Namn, adressuppgifter mm
Personnummer
Förnamn Patrik
Efternamn Sivermalm
Folkbokföringsadress Stenbjörnsväg 12
Postnummer 746 92
Ort Bålsta
Folkbokförd i Håbo Ja
Fler förslagsställare Nej

Förslag
Formulera förslaget

Enligt nya regler skall ungdomar i Håbo kommun ha mer än 6 km till skolan från bostaden
för att få erhålla ett UL kort. Elever som går i gymnasiet erhåller fortsatt ett SL kort. (Det
tidigare SL med Bålstatillägget finns inte längre). Trafikfarlig väg gäller inte heller längre för
gymnasieelever.

Mitt förslag är att istället för att erhålla ett SL kort för resor till Stockholm för en termin skall
gymnasieelever som bor i Håbo kommun istället kunna välja att få ett UL ungdomskort. Då
avsäger sig eleven SL kortet. Elever som bor utanför kommunen kan fortsätta välja SL kortet.

De fåtal resor som elever gör in till Stockholm med skolan betalas istället av målsman. (Sker
kanske endast 1-2 ggr/ läsår).

Detta gör att:
- säkrare transporter sker av eleverna varje dag
- föräldrar som inte har råd att lägga ut 2200 kr/termin kan fortsätta känna sig trygga att deras
ungdomar kommer fram och tillbaka till skolan varje dag.

Certifikat
Certifikatutgivare Mobilt BankID

10
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 
2017-02-16 KS 2017/00135 nr 72986 

Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

Motion om upprustning av minigolfbanan 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till

kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning 

Owe Fröjd (Båp) har lämnat in en motion med förslag om att upprusta och 

utveckla Bålsta minigolfbana och området i dess närhet.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnader för beredning hanteras inom ram.  

Uppföljning 

Ärendet följs upp genom redovisning av ej färdigberedda motioner och 

medborgarförslag till fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli 
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Bålsta 2017-02-12 

Bålstapartiet 

Motion till Håbo Kommunfullmäktige 2017-02-27 

Upprustning och utveckling av Bålsta minigolfbana 

Bålsta minigolfbana har funnits i många år den har varit ett trevligt inslag för både 
föreningar, skolor, företag och privatpersoner. 

De senaste åren har den inte underhållits och verksamheten har gått i stå. Det finns 
en stor utvecklingspotential i det omedelbara närområdet, samlingsplats, grillplatser, 
utescen etc 

Bålstapartiet föreslår att: 

-Kommunfullmäktige beslutar att skyndsamt iordningsställa minigolfen till användbart 
skick 

-Att därefter uppdra till Kommunstyrelsen att ta fram en utvecklingsplan för 
minigolfområdet och dess omedelbara närhet.  

-Att därefter uppdra till Kommunstyrelsen att föreslå vilka driftformer den skall 
drivas i, tex. föreningsregi, privat, kommunal etc 

För Bålstapartiet i Håbo Kommunfullmäktige 

Owe Fröjd 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum

2017-02-13 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

 

§ 25 Dnr 2016/00377 

Svar på medborgarförslag: Ta fram en kostpolicy inför 
kommande livsmedelsupphandling 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.

2. Kommunfullmäktige uppdrar till barn- och utbildningsnämnden att till-

sammans med övriga berörda förvaltningar utarbeta förslag till en kostpo-

licy.  

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit, där det föreslås att kommunen ska ta 

fram en kostpolicy inför kommande livsmedelsupphandling. Likaså föreslås 

att kommunen genom sin livsmedelsupphandling ska stödja ett antal kvali-

tetskrav, exempelvis minimerad antibiotikaanvändning, närproducerad mat 

och mat utan olika tillsatser och att budgetmedel ska avsättas så att kvali-

tetsmålen uppnås. Till medborgarförslaget bifogas dokumentet ”9 skäl att 

köpa mer svensk mat till Håbo kommun” i en kort och en lång version samt 

”Skånsk handbok för livsmedelsupphandling”. Förslagsställaren föreslår 

också att kostpolicyn ska vara klar inför kommande livsmedelsupphandling 

under hösten.  

Medborgarförslaget har beretts av kommunstyrelsens kansli i samarbete 

med kostenheten och upphandlingsenheten. Förvaltningen konstaterar in-

ledningsvis vikten av att de livsmedel som köps in håller en god kvalitet. 

Med detta i åtanke är det dock viktigt att poängtera att en skarpare kravställ-

ning vid livsmedelsupphandlingar också påverkar kommunens kostnader för 

livsmedelsinköp. Den fördyrning, som det ofta innebär att ställa sådana krav 

som efterfrågas i medborgarförslaget, medför också att alla de föreslagna 

kraven kan bli svåra att ställa på en gång. En prioritering måste således gö-

ras.  

Mot denna bakgrund behövs ett politiskt ställningstagande i frågan. Det är 

ett politiskt beslut att väga olika krav på maten som serveras i kommunens 

verksamheter mot varandra och mot kommunens ekonomi. Därmed in-

stämmer förvaltningen i förslagsställarens syn på behovet av en kostpolicy. 

Med en, av kommunfullmäktige antagen, kostpolicy skulle tjänstemännen få 

en tydligare riktning inför framtida upphandlingar. Genom en kostpolicy 

skulle också en större enhetlighet i hanteringen av livsmedelsinköp i kom-

munens olika förvaltningar kunna uppnås.  

Däremot är en kostpolicy inte är möjlig att arbeta fram i tid för höstens 

livsmedelsupphandling. Förvaltningen bedömer dock att de värden som 

medborgarförslaget eftersträvar är viktiga kommer därför i kommande upp-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 
Sammanträdesdatum

2017-02-13 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

 

handlingar, fram till dess att en kostpolicy är på plats, se över möjligheten 

att ställa upphandlingsmyndighetens baskravför hållbarhet. 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-13 att kostenheten förs över från 

kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden i samband med årsskif-

tet 2016/2017. Eftersom barn- och utbildningsförvaltningen därmed blir den 

största kostverksamheten inom kommunen så är det lämpligt att de får i 

uppdrag att ta fram en kostpolicy i samverkan med övriga berörda förvalt-

ningar.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag tekniska utskottet 2016-12-13 § 69 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag 

Skånsk handbok för livsmedelsupphandling 

9 skäl att köpa mer svensk mat till Håbo kommun, kort version 

9 skäl att köpa mer svensk mat till Håbo kommun, lång version 

______________ 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Vår beteckning 
2016-08-30 KS 2016/00377 nr 69445 

Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Nämndsekreterare/administratör 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

Medborgarförslag: Ta fram en kostpolicy inför kommande 
livsmedelsupphandling 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.

2. Kommunfullmäktige uppdrar till barn- och utbildningsnämnden att

tillsammans med övriga berörda förvaltningar utarbeta förslag till en

kostpolicy.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit, där det föreslås att kommunen ska ta 

fram en kostpolicy inför kommande livsmedelsupphandling. Likaså föreslås 

att kommunen genom sin livsmedelsupphandling ska stödja ett antal 

kvalitetskrav, exempelvis minimerad antibiotikaanvändning, närproducerad 

mat och mat utan olika tillsatser och att budgetmedel ska avsättas så att 

kvalitetsmålen uppnås. Till medborgarförslaget bifogas dokumentet ”9 skäl 

att köpa mer svensk mat till Håbo kommun” i en kort och en lång version 

samt ”Skånsk handbok för livsmedelsupphandling”. Förslagsställaren 

föreslår också att kostpolicyn ska vara klar inför kommande 

livsmedelsupphandling under hösten.  

Medborgarförslaget har beretts av kommunstyrelsens kansli i samarbete 

med kostenheten och upphandlingsenheten. Förvaltningen konstaterar 

inledningsvis vikten av att de livsmedel som köps in håller en god kvalitet. 

Med detta i åtanke är det dock viktigt att poängtera att en skarpare 

kravställning vid livsmedelsupphandlingar också påverkar kommunens 

kostnader för livsmedelsinköp. Den fördyrning, som det ofta innebär att 

ställa sådana krav som efterfrågas i medborgarförslaget, medför också att 

alla de föreslagna kraven kan bli svåra att ställa på en gång. En prioritering 

måste således göras.  

Mot denna bakgrund behövs ett politiskt ställningstagande i frågan. Det är 

ett politiskt beslut att väga olika krav på maten som serveras i kommunens 

verksamheter mot varandra och mot kommunens ekonomi. Därmed 

instämmer förvaltningen i förslagsställarens syn på behovet av en 

kostpolicy. Med en, av kommunfullmäktige antagen, kostpolicy skulle 

tjänstemännen få en tydligare riktning inför framtida upphandlingar. Genom 

en kostpolicy skulle också en större enhetlighet i hanteringen av 

livsmedelsinköp i kommunens olika förvaltningar kunna uppnås.  

Däremot är en kostpolicy inte är möjlig att arbeta fram i tid för höstens 

livsmedelsupphandling. Förvaltningen bedömer dock att de värden som 

medborgarförslaget eftersträvar är viktiga kommer därför i kommande 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
Datum Vår beteckning 
2016-08-30 KS 2016/00377 nr 69445 

upphandlingar, fram till dess att en kostpolicy är på plats, se över 

möjligheten att ställa upphandlingsmyndighetens baskrav
1
 för hållbarhet. 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-13 att kostenheten förs över från 

kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden i samband med 

årsskiftet 2016/2017. Eftersom barn- och utbildningsförvaltningen därmed 

blir den största kostverksamheten inom kommunen så är det lämpligt att de 

får i uppdrag att ta fram en kostpolicy i samverkan med övriga berörda 

förvaltningar.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga för närvarande. Dock kan de prioriteringar som görs i en kostpolicy få 

ekonomiska konsekvenser för framtida livsmedelsinköp.  

Uppföljning 

Inte aktuellt. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag

– Skånsk handbok för livsmedelsupphandling

– 9 skäl att köpa mer svensk mat till Håbo kommun, kort version

– 9 skäl att köpa mer svensk mat till Håbo kommun, lång version

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren – för kännedom 

Kostenheten – för åtgärd 

Kommunstyrelsens kansli – för uppföljning 

1
 Upphandlingsmyndigheten listar de hållbarhetskrav som kan ställas vid olika typer av 

upphandlingar, däribland livsmedelsupphandlingar. Kraven är uppdelade i tre nivåer; bas, 

avancerad och spjutspets.  
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Håbo kommun
Motion2.0

1 (3)

Namn, adressuppgifter mm
Personnummer
Förnamn Kristina
Efternamn Glantz Nilsson
Folkbokföringsadress Granhagsvägen 12
Postnummer 746 93
Ort Bålsta
Telefon
Mobiltelefon
E-postadress
Folkbokförd i Håbo Ja
Fler förslagsställare Nej

Förslag
Formulera förslaget

Kostpolicy

Hösten 2016 gör Håbo kommun en ny livsmedelsupphandling för kommande 4 år
. Idag serveras mycket importkött till våra barn och gamla. I tider av multiresistenta
bakterier (antibiotikaresistenta), hotad biologisk mångfald (färre betade ängsmarker mm),
klimatförändringar och där vi vill att djuren lever bra gör det stor skillnad vad vi köper in och
äter. Om kommunen i sin upphandling "röstar med plånboken" tvingas grossister leverera
därefter och lokala producenter kan ges en chans att komma med.

Vi som lämnar denna motion har samlats i den nystartade Facebook-gruppen "Mer svensk
mat i Håbos förskolor och skolor" och vi vill att kommunen i kommande upphandling prioriterar
mat som producerats enligt svenska miljö- och djurskyddsregler, på ett klimatsmart sätt
och som gynnar närliggande producenter. Om utländskt kött kvalar in på krav om knorren
kvar på grisen, endast antibiotika vid sjukdom, större boxar och halm i boxen, samt krav på
sommarbete som några exempel är det också välkommet.

Med vårt medborgarförslag till kommunfullmäktige 13 juni 2016 vill vi att:
1. Håbo kommun inför kommande livsmedelsupphandling ska ta fram en kostpolicy.
2. Håbo kommun genom sin livsmedelsupphandling ska stödja:
- minimerad antibiotikaanvändning
- klimatsmart mat, minimerade transporter, minimerat matsvinn och mat efter säsong
- närproducerad och närodlad mat
- mat producerad enligt svenska miljö- och djurskyddslagar
- att rödlistade eller utrotningshotade arter inte serveras
- att onödiga tillsatser undviks
- att transfetter ej förekommer i maten
- att miljöstyrningsrådets kriterier följs
3. Budgetmedel ska avsättas så att kvalitetsmålen uppnås.

Vi förstår att det är brådskande att ge tjänstemännen ett mandat och ett uppdrag om vilka
prioriteringar som ska göras i upphandlingsunderlaget och att kvalitet får kosta, varför
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Håbo kommun
Motion2.0

2 (3)

kostpolicyn bör vara klar redan i september (oktober). Vi ber därför kommunfullmäktige att
prioritera denna fråga och tillsätta nödvändiga resurser omgående.

Vänliga hälsningar

1 Kristina Glantz Nilsson
2 Jessica Lyhagen
3 Anna Dahlin
4 Anna Robertsson Hallberg
5 Frida Mattsson
6 Jimmy Andersson
7 Malin Åsander
8 Marie Backlund Carlsson
9 Linda Björklund Förr Svensson
10 Christina Ridderstråle
11 Jenny Welch
12 Josefine Nilsson
13 Charlotta Bunner Källberg
14 Eva Norlander
15 Veronica Brolin
16 Annette Mårdberg
17 Helena Morén Schöffel
18 Kristina Öberg
19 Pernilla Tapper
20 Anna Berggren
21 Caroline Falkengren
22 Malin Bergman
23 Marro Rehn Fd Hokkanen
24 Jan Danils
25 Ann Mård
26 Sussie Lindqvist
27 Marie Forsberg
28 Susann Bergström
29 Sara Dolvander
30 Anna Dymling
31 Beatrize Lövgren
32 Marie Norelius
33 Carol Lundahl Moore
34 Ida Charlotte Åhman Teig
35 Stina Hellberg
36 Carl-Martin Hellberg
37 Eva Dolvander
38 Carolina Kanerva
39 Åsa Grundberg
40 Ninni Åman
41 Katarina Nina Lundmark
42 Rikard Nilsson
43 Anders Eriksson
44 Lisbeth Eriksson
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Håbo kommun
Motion2.0

3 (3)

https://www.facebook.com/events/report/?
eid=610659622435698&source=1&feed_story_type=370&action_history=[%7B%22surface
%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C
%22extra_data%22%3A[]%7D]

https://www.facebook.com/groups/143179656097791/?fref=ts

En eller flera representanter för gruppen avser närvara vid kommunfullmäktige 13 juni för att
även framföra förslaget muntligt.

Certifikat
Certifikatutgivare Mobilt BankID
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum

2017-02-13 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

 

§ 26 Dnr 2015/00335 

Svar på medborgarförslag: Djurskyddskrav i den of-
fentliga upphandlingen  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska beaktas i arbetet

med framtagande av en kostpolicy för Håbo kommun. Medborgarförslaget 

är därmed färdigbehandlat och föranleder inte ytterligare åtgärder.  

2. Ovanstående gäller under förutsättning att kommunfullmäktige, i ärende

2016/00377, fattar beslut om att en kostpolicy ska tas fram. 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås att Håbo kommun ska 

vara en föregångskommun när det gäller att ställa djurskyddskrav vid upp-

handlingar av mejerivaror till kommunen. De produkter som köps in ska 

komma från kor som hålls enligt den svenska djurskyddslagens standarder 

och har tillgång till utevistelse.  

Förvaltningen konstaterar inledningsvis att huvuddelen av de mejeriproduk-

ter som köps in i dagsläget är svenska och därmed kommer från djur som 

hålls enligt svenska djurskyddsregler. Undantaget är osten, där det mesta 

som köps in kommer från Danmark. Förvaltningen är medveten om att 

Danmarks rykte när det gäller djurhållning är sämre än det svenska. Ekono-

miska skäl gör att osten för närvarande köps därifrån.  

Vidare konstaterar förvaltningen att det, vid livsmedelsinköp, finns många 

olika värden som behöver vägas mot varandra. Det är givetvis viktigt att de 

livsmedel som köps in håller en god kvalitet och lever upp till så höga krav 

som möjligt. Samtidigt har en skarpare kravställning vid livsmedelsupp-

handlingar också en påverkan på kommunens kostnader för livsmedelsin-

köp. Därmed måste en prioritering göras och därför behövs ett politiskt 

ställningstagande i frågan. Det är ett politiskt beslut att väga olika krav på 

maten som serveras i kommunens verksamheter mot varandra och mot 

kommunens ekonomi. 

Avslutningsvis konstaterar förvaltningen att tekniska utskottet föreslår i be-

slut 2016-12-13 § 69 i ärende 2016/00377 att kommunfullmäktige ska upp-

dra till barn- och utbildningsnämnden att tillsammans med övriga berörda 

förvaltningar utarbeta förslag till en kostpolicy. En kostpolicy är ett politiskt 

dokument, där ovan nämnda typer av ställningstaganden görs. Under förut-

sättning att kommunfullmäktige fattar beslut i linje med detta förslag före-

slår förvaltningen därför att de förslag på djurskyddskrav som framkommer 

i medborgarförslaget beaktas i arbetet med policyn samt att medborgarför-

slaget därmed är färdigbehandlat och inte föranleder ytterligare åtgärder.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 
Sammanträdesdatum

2017-02-13 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 19 

Tjänsteskrivelse 2016-12-20 

Medborgarförslag 2015-02-25 

Beslut KTU 2016-12-13 § 69 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar att förslaget ska bifallas. 

Beslutsgång 

Ordförande Carina Lund (M) finner att två förslag till beslut föreligger - ar-

betsutskottets förslag till beslut och Michael Rubbestads (SD) förslag till 

beslut.  

Ordförande frågar först om arbetsutskottets förslag bifalles och därefter om 

Michael Rubbestads (SD) förslag bifalles och finner att kommunstyrelsen 

bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.  

Reservation 

Michael Rubbestad (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yr-

kande.  

______________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum

2017-01-31 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

 

§ 19 Dnr 2015/00335 

Svar på medborgarförslag: Djurskyddskrav i den of-
fentliga upphandlingen  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska beaktas i arbetet

med framtagande av en kostpolicy för Håbo kommun. Medborgarförslaget 

är därmed färdigbehandlat och föranleder inte ytterligare åtgärder.  

2. Ovanstående gäller under förutsättning att kommunfullmäktige, i ärende

2016/00377, fattar beslut om att en kostpolicy ska tas fram.   

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås att Håbo kommun ska 

vara en föregångskommun när det gäller att ställa djurskyddskrav vid upp-

handlingar av mejerivaror till kommunen. De produkter som köps in ska 

komma från kor som hålls enligt den svenska djurskyddslagens standarder 

och har tillgång till utevistelse.  

Förvaltningen konstaterar inledningsvis att huvuddelen av de mejeriproduk-

ter som köps in i dagsläget är svenska och därmed kommer från djur som 

hålls enligt svenska djurskyddsregler. Undantaget är osten, där det mesta 

som köps in kommer från Danmark. Förvaltningen är medveten om att 

Danmarks rykte när det gäller djurhållning är sämre än det svenska. Ekono-

miska skäl gör att osten för närvarande köps därifrån.  

Vidare konstaterar förvaltningen att det, vid livsmedelsinköp, finns många 

olika värden som behöver vägas mot varandra. Det är givetvis viktigt att de 

livsmedel som köps in håller en god kvalitet och lever upp till så höga krav 

som möjligt. Samtidigt har en skarpare kravställning vid livsmedelsupp-

handlingar också en påverkan på kommunens kostnader för livsmedelsin-

köp. Därmed måste en prioritering göras och därför behövs ett politiskt 

ställningstagande i frågan. Det är ett politiskt beslut att väga olika krav på 

maten som serveras i kommunens verksamheter mot varandra och mot 

kommunens ekonomi. 

Avslutningsvis konstaterar förvaltningen att tekniska utskottet föreslår i be-

slut 2016-12-13 § 69 i ärende 2016/00377 att kommunfullmäktige ska upp-

dra till barn- och utbildningsnämnden att tillsammans med övriga berörda 

förvaltningar utarbeta förslag till en kostpolicy. En kostpolicy är ett politiskt 

dokument, där ovan nämnda typer av ställningstaganden görs. Under förut-

sättning att kommunfullmäktige fattar beslut i linje med detta förslag före-

slår förvaltningen därför att de förslag på djurskyddskrav som framkommer 

i medborgarförslaget beaktas i arbetet med policyn samt att medborgarför-

slaget därmed är färdigbehandlat och inte föranleder ytterligare åtgärder.    
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 
Sammanträdesdatum

2017-01-31 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2016-12-20 

Medborgarförslag 2015-02-25 

Beslut KTU 2016-12-13 § 69 

______________ 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 
2016-02-11 KS 2015/00335 nr 65421 

Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Tf. Kanslichef 
0171 525 02 
johan.utter@habo.se 

Medborgarförslag: Djurskyddskrav i den offentliga 
upphandlingen  

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till

kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 

kommunen ska tillse att djurskyddskrav uppfylls i den offentliga 

upphandlingen.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ej aktuellt i detta skede. 

Uppföljning 

Ärendet följs upp genom redovisning av ej färdigberedda motioner och 

medborgarförslag till fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag
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5. 2015-02-25T12:36

Katarina Barud 

Åkervägen 12 

746 36 Bålsta 

 

 

Förslaget:  

Till Kommunfullmäktige Medborgarförslag angående djurskyddskrav i den offentliga upp-

handlingen. Jag vill se att de mejeriprodukter som upphandlas här i kommunen lever upp till 

den svenska djurskyddslagstiftningen, och att kommunen säkerställer att de mejeriprodukter 

som serveras kommer från kor som har fått gå ute och beta. För mig och många andra invå-

nare är det viktigt att mjölkkorna och de andra livsmedelsproducerande djuren har en bra väl-

färd. I en konsumentundersökning gjord av YouGov på uppdrag av World Animal Protection 

2012, svarade 94 % att de anser att alla mjölkkor bör ha tillgång till bete under åtminstone den 

varma delen av året, och 78 % att kors välfärdsbehov inte kan tillgodoses om de hålls perma-

nent inomhus. Forskningen visar att utevistelse och bete ger de bästa förutsättningarna för en 

god hälsa och välfärd hos kor. Djuren får motion och kan röra sig på ett naturligt sätt. Betande 

djur bidrar dessutom till den biologiska mångfalden genom att betet skapar en miljö som är 

livsviktig för många växter och djur. Från politiskt håll behövs tydliga direktiv att välja livs-

medel med så höga djurskyddsstandarder som möjligt i de upphandlingar som görs. Detta ge-

nom att till exempel välja ekologiska råvaror och minska andelen importerade mejeriproduk-

ter som ost, där råvaran kommer från kor som till skillnad från i Sverige inte har fått vara ute 

på bete. Mitt förslag är: Att vår kommun bör gå i bräschen och ställa krav på de mejeripro-

dukter som köps in – dessa måste komma från kor som hålls enligt den svenska djurskyddsla-

gens standarder och har tillgång till utevistelse 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum

2017-02-13 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

 

§ 27 Dnr 2016/00344 

Svar på medborgarförslag: Skolskjuts oktober-mars 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till barn- 

och utbildningsnämndens yttrande. 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att kom-

munen ska erbjuda alla barn/ungdomar i Råbydal och Hagviken gratis eller 

rabatterade bussresor till och från skolan under perioden oktober-mars. 

Ärendet överlämnades från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för 

beredning vid sammanträde 2016-06-13. Kommunstyrelsen har sedan remit-

terat ärendet vidare till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.  

Yttrande inkom från nämnden 2016-11-11 och av yttrandet framgår att 

nämnden inte finner några skäl till att låta elever i Råbydal  

och Hagviken erbjudas skolskjuts till och från skolan under perioden okto-

ber till mars. Detta utifrån att lämplig väg finns, vilken har högsta priorite-

ring  

vid vintervägunderhåll, samt att det skulle medföra ökade kostnader för 

skolskjuts med 274 540 kr. För fullständigt yttrande se barn- och utbild-

ningsnämndens beslut 2016-11-02 § 96. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att tillägga till barn- och utbild-

ningsnämndens yttrande och föreslår därmed att medborgarförslaget avslås. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 14 

Tjänsteskrivelse 2016-12-06 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-11-02 § 96 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-04 

Medborgarförslag 2016-05-26 

______________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum

2017-01-31 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

 

§ 14 Dnr 2016/00344 

Svar på medborgarförslag: Skolskjuts oktober-mars  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till barn- 

och utbildningsnämndens yttrande.  

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att kom-

munen ska erbjuda alla barn/ungdomar i Råbydal och Hagviken gratis eller 

rabatterade bussresor till och från skolan under perioden oktober-mars. 

Ärendet överlämnades från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för 

beredning vid sammanträde 2016-06-13. Kommunstyrelsen har sedan remit-

terat ärendet vidare till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.  

Yttrande inkom från nämnden 2016-11-11 och av yttrandet framgår att 

nämnden inte finner några skäl till att låta elever i Råbydal  

och Hagviken erbjudas skolskjuts till och från skolan under perioden okto-

ber till mars. Detta utifrån att lämplig väg finns, vilken har högsta priorite-

ring  

vid vintervägunderhåll, samt att det skulle medföra ökade kostnader för 

skolskjuts med 274 540 kr. För fullständigt yttrande se barn- och utbild-

ningsnämndens beslut 2016-11-02 § 96. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att tillägga till barn- och utbild-

ningsnämndens yttrande och föreslår därmed att medborgarförslaget avslås.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2016-12-06 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-11-02 § 96 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-04 

Medborgarförslag 2016-05-26   

______________ 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Vår beteckning 
2016-12-06 KS 2016/00344 nr 71598 

Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Kommunsekreterare 
0171-525 02 
johan.utter@habo.se 

Medborgarförslag: Skolskjuts oktober-mars 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till

barn- och utbildningsnämndens yttrande.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 

kommunen ska erbjuda alla barn/ungdomar i Råbydal och Hagviken gratis 

eller rabatterade bussresor till och från skolan under perioden oktober-mars. 

Ärendet överlämnades från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för 

beredning vid sammanträde 2016-06-13. Kommunstyrelsen har sedan 

remitterat ärendet vidare till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.  

Yttrande inkom från nämnden 2016-11-11 och av yttrandet framgår att 
nämnden inte finner några skäl till att låta elever i Råbydal  
och Hagviken erbjudas skolskjuts till och från skolan under perioden oktober 

till mars. Detta utifrån att lämplig väg finns, vilken har högsta prioritering  

vid vintervägunderhåll, samt att det skulle medföra ökade kostnader för 

skolskjuts med 274 540 kr. För fullständigt yttrande se barn- och 

utbildningsnämndens beslut 2016-11-02 § 96. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att tillägga till barn- och 

utbildningsnämndens yttrande och föreslår därmed att medborgarförslaget 

avslås.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser. Ett bifall till 

medborgarförslaget skulle enligt barn- och utbildningsnämndens kalkyl 

medföra direkta ökade kostnader för skolskjuts med 274 540 kr.  

Uppföljning 

Beslutet följs ej upp. 

Beslutsunderlag 

– Barn- och utbildningsnämnden 2016-11-02 § 96

– Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-04

– Medborgarförslag 2016-05-26

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren 

Barn- och utbildningsnämnden – För kännedom 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
Datum Vår beteckning 
2016-12-06 KS 2016/00344 nr 71598 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 
Datum Vår beteckning 
2016-10-04 BOU 2016/01318 nr 26342 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn- och utbildningskontoret 
Viveca Ejnefjäll Strömberg, Administrativ chef 
0171-526 09 
viveca.stromberg@habo.se 

Remiss: Medborgarförslag om skolskjuts under perioden 
oktober-mars  

Förslag till beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden överlämnar remissvaret till

kommunstyrelsen.

2. Barn- och utbildningsnämnden finner inte skäl att låta elever i Råbydal

och Hagviken erbjudas skolskjuts till och från skolan under perioden

oktober till mars utifrån att lämplig väg finns som har högsta prioritering

vid vintervägunderhåll och att det skulle medföra ökade kostnader för

skolskjuts.

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har antagit regler för när behov av skolskjuts 

finns med anledning av färdvägens längd mellan en elevs hem och skola 

samt när trafikförhållandena längs färdvägen kan föranleda ett behov av 

skolskjuts, BOU 2015/134 nr 2015.1496. Reglerna tillämpas generellt i hela 

kommunen och är inte områdesspecifika.  

Lämplig färdväg för elever boende i Råbydal till anvisad skola understiger 3 

km. Motsvarande sträcka för elever boende i Hagviken understiger 4 km. 

Det gör att inga elever i Råbydal beviljas skolskjuts med anledning av 

avståndet till skolan. Däremot kan elever i skolår 1-3 som är boende i 

Hagviken och som har mer än 3 km till Futurum beviljas skolskjuts. I övrigt 

ger gällande regler elever i dessa bostadsområden inte rätt till skolskjuts 

med anledning av färdvägens längd eller trafikförhållanden. Skolskjuts kan 

dock beviljas för elever som har ett behov av sådan transport på grund av en 

funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.  

I ett samarbete mellan barn- och utbildningskontoret och gatuavdelningen 

har bland annat vägen från Hagviken, som går genom Råbydal och sedan till 

Futurum, synats av representanter från båda förvaltningarna. Stråket har hög 

trafiksäkerhet men för att ytterligare öka säkerheten har gatu- och 

parkenheten planerat och genomfört en rad olika åtgärder. Det finns därför 

inte fog för att anse att den aktuella färdvägen har sådana trafikförhållanden 

att det skulle finns ett behov av skolskjuts. 

Att låta de elever som nu bor i området Råbydal och Hagviken (53 st.) åka 

buss oktober till mars medför en ökad kostnad om 274 540 kr. Därtill 

tillkommer kostnad för andra elever som då också kommer bedömas ha rätt 

till busskort utifrån de principer som fastställs för elever boende i Råbydal 

och Hagviken. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(4) 
Datum Vår beteckning 
2016-10-04 BOU 2016/01318 nr 26342 

Mot ovanstående bakgrund föreslår förvaltningen att inte låta elever i 

Råbydal och Hagviken erbjudas skolskjuts, gratis eller rabatterade bussresor 

till och från skolan, under perioden oktober till mars.  

Ärendet 

I ett medborgarförslag framförs att elever boende i Råbydal och Hagviken 

ska beviljas skolskjuts med den ordinarie kollektivtrafiken (buss) eller 

rabatterade sådana resor, åtminstone vintertid. Skälen för detta är, förutom 

avståndet till Futurum, att delar av färdvägen är ”vanliga vägar där det 

kommer bilar”, och att det vintertid inte går att cykla samtidigt som det är 

mörkt och halt, något som kan leda till olyckor.  

De primära reglerna för när skolskjuts ska beviljas för grundskoleelever 

finns i 10 kap. 32 § skollagen (2010:800). Där anges att elever i grundskola 

med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i 

anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och 

tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, 

trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild 

omständighet. 

Barn- och utbildningsnämnden har antagit kompletterande regler som bland 

annat anger att behov av skolskjuts på grund av färdvägens längd mellan 

hem och skola föreligger för elever i skolår 1-3 om färdvägen överstiger 3 

km, skolår 4-6 om färdvägen överstiger 4 km och skolår 7-9 om färdvägen 

överstiger 5 km. Vidare anges att skolskjuts kan beviljas på grund av de 

trafikförhållanden som råder på elevens färdväg mellan elevens hem och 

elevens skola om elevens säkerhet är i fara. 

Principen i de kommunala reglerna är att de är generella och inte 

områdesspecifika. I enlighet med de kommunala reglerna och gällande rätt 

görs en individuell prövning av varje elevs behov av skolskjuts efter 

inkommen ansökan. Färdvägens längd beräknas i ett GIS-baserat stödsystem 

som använder det mest tillförlitliga kartunderlaget som kan användas i 

Sverige och trafikförhållandena bedöms i samma system efter en 

trafiksäkerhetsmodell som skapats genom att kommunens vägnät 

klassificerats efter platsbesök.  

Med stöd av systemet beräknas lämplig färdväg i förhållande till vilket 

skolår respektive elev går i. För elever boende i Råbydal visar 

beräkningarna att lämplig färdväg till Futurum, som är anvisad skola för 

flertalet elever i området, understiger 3 km. Motsvarande sträcka för elever 

boende i Hagviken understiger 4 km. Det gör att elever boende i Råbydal 

anses sakna behov av skolskjuts med anledning av färdvägens längd och 

trafikförhållanden. För elever boende i Hagviken beviljas däremot 

skolskjuts med buss i de fall eleven går i skolår 1-3 och har mer än 3 km till 

Futurum. I övrigt ger gällande regler elever i dessa bostadsområden inte rätt 

till skolskjuts med anledning av färdvägens längd eller trafikförhållanden. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 3(4) 
Datum Vår beteckning 
2016-10-04 BOU 2016/01318 nr 26342 

Skolskjuts kan dock beviljas för elever som har ett behov av skolskjuts på 

grund av en funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.  

Barn- och utbildningskontoret har sedan ett antal år samarbetat med gatu- 

och parkenheten i syfte att skapa säkrare skolvägar i kommunen. Genom 

samarbetet har ett antal huvudstråk tagits fram som förbinder olika 

bostadsområden och skolor. Huvudstråken har synats på plats av tjänstemän 

från båda förvaltningarna och där det behövts trafiksäkerhetshöjande 

åtgärder har sådana diskuterats. Tanken har varit att dessa stråk ska ha extra 

hög trafiksäkerhet. Gatu- och parkenheten har därefter ansvarat för att 

genomföra olika åtgärder. Samtliga huvudstråk har givits högsta prioritering 

vid vintervägunderhåll.  

Ett av huvudstråken börjar vid ändstationen för den busslinje som går till 

Hagviken. Stråket går genom Råbydal via Vibyskolan och sedan till 

Futurum. Stråket har hög trafiksäkerhet men för att ytterligare öka 

säkerheten har gatu- och parkenheten planerat och genomfört en rad olika 

åtgärder. Det finns därför inte fog för att anse att den aktuella färdvägen har 

sådana trafikförhållanden att det skulle finns ett behov av skolskjuts.  

År 2015 blev Vibyskolan en egen skolenhet med ett eget anvisningsområde. 

Anvisningsområdet började tillämpas på elever som började i förskoleklass 

läsåret 2015/2016 och omfattar bland annat Råbydal och Hagviken. Det 

innebär att elever från dessa områden kommer att gå i Vibyskolan om ingen 

annan skola väljs istället. Därmed får elever i de aktuella bostadsområdena 

en kortare färdväg till skolan jämfört med färdvägen till Futurum. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

I det fall reglerna för skolskjuts med buss ändras på det sätt att fler elever 

beviljas busskort innebär det en kostnadsökning med 1036 kr per månad och 

elev. Skulle alla de grundskoleelever (53 st.) som idag är boende i de två 

aktuella områdena och som inte kan beviljas skolskjuts enligt gällande 

regler beviljas skolskjuts med buss medför det en ökad kostnad på 54 908 kr 

månad
1
 och 274 540 kr för oktober till mars. Ytterligare kostnadsökningar 

tillkommer när elever i övriga delar av kommunen beviljas skolskjuts efter 

de principer som fastställs för elever boende i Råbydal och Hagviken.  

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag

– Regler för skolskjuts Grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola,

BOU 2015/134 nr 2015.1496

– Tjänsteskrivelse, 2016-08-29, BOU 2016/01318 nr 25339

1
 Råbydal och Hagviken är områdesnamn och inte administrativa enheter varför 

områdesgränser inte fastställts. Av den anledningen har beräkningen gjorts utifrån elever 

som är boende längs de två vägsystem som får anses utgöra de två områdena. Vidare är 

beräkningen av antalet elever begränsad till elever som går i någon skola (kommunal eller 

fristående) i kommunen. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 4(4) 
Datum Vår beteckning 
2016-10-04 BOU 2016/01318 nr 26342 

– Protokoll från barn- och utbildningsnämnden § 75, 2016-09-28

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum

2016-11-02 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

 

BOU § 96 Dnr 2016/01318 

Remiss: Medborgarförslag om skolskjuts under perioden okto-
ber-mars  

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden överlämnar remissvaret till

kommunstyrelsen. 

2. Barn- och utbildningsnämnden finner inte skäl att låta elever i Råbydal

och Hagviken erbjudas skolskjuts till och från skolan under perioden 

oktober till mars utifrån att lämplig väg finns som har högsta prioritering 

vid vintervägunderhåll och att det skulle medföra ökade kostnader för skol-

skjuts.  

Sammanfattning  

Barn- och utbildningsnämnden har antagit regler för när behov av skolskjuts 

finns med anledning av färdvägens längd mellan en elevs hem och skola 

samt när trafikförhållandena längs färdvägen kan föranleda ett behov av 

skolskjuts, BOU 2015/134 nr 2015.1496. Reglerna tillämpas generellt i hela 

kommunen och är inte områdesspecifika.  

Lämplig färdväg för elever boende i Råbydal till anvisad skola understiger 3 

km. Motsvarande sträcka för elever boende i Hagviken understiger 4 km. 

Det gör att inga elever i Råbydal beviljas skolskjuts med anledning av av-

ståndet till skolan. Däremot kan elever i skolår 1-3 som är boende i Hagvi-

ken och som har mer än 3 km till Futurum beviljas skolskjuts. I övrigt ger 

gällande regler elever i dessa bostadsområden inte rätt till skolskjuts med 

anledning av färdvägens längd eller trafikförhållanden. Skolskjuts kan dock 

beviljas för elever som har ett behov av sådan transport på grund av en 

funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.  

I ett samarbete mellan barn- och utbildningskontoret och gatuavdelningen 

har bland annat vägen från Hagviken, som går genom Råbydal och sedan till 

Futurum, synats av representanter från båda förvaltningarna. Stråket har hög 

trafiksäkerhet men för att ytterligare öka säkerheten har gatu- och parken-

heten planerat och genomfört en rad olika åtgärder. Det finns därför inte fog 

för att anse att den aktuella färdvägen har sådana trafikförhållanden att det 

skulle finns ett behov av skolskjuts. 

Att låta de elever som nu bor i området Råbydal och Hagviken (53 st.) åka 

buss oktober till mars medför en ökad kostnad om 274 540 kr. Därtill till-

kommer kostnad för andra elever som då också kommer bedömas ha rätt till 

busskort utifrån de principer som fastställs för elever boende i Råbydal och 

Hagviken. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 
Sammanträdesdatum

2016-11-02 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

 

Mot ovanstående bakgrund föreslår förvaltningen att inte låta elever i 

Råbydal och Hagviken erbjudas skolskjuts, gratis eller rabatterade bussresor 

till och från skolan, under perioden oktober till mars.  

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista, 2016-10-11, BOU 2016/01318 nr 26503

– Tjänsteskrivelse, 2016-10-04, BOU 2016/01318 nr 26342

– Medborgarförslag

– Regler för skolskjuts Grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola,

BOU 2015/134 nr 2015.1496

– Tjänsteskrivelse, 2016-08-29, BOU 2016/01318 nr 25339

– Protokoll från barn- och utbildningsnämnden § 75, 2016-09-28

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden överlämnar remissvaret till 

kommunstyrelsen. 

Barn- och utbildningsnämnden finner inte skäl att låta elever i Råbydaloch 

Hagviken erbjudas skolskjuts till och från skolan under perioden oktober till 

mars utifrån att lämplig väg finns som har högsta prioritering vid vinterväg-

underhåll och att det skulle medföra ökade kostnader för skolskjuts.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Komunstyrelsen  
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Håbo kommun
Motion2.0

1 (2)

Namn, adressuppgifter mm
Personnummer
Förnamn Åsa
Efternamn Swartling
Folkbokföringsadress Sikvägen 32
Postnummer 746 91
Ort Bålsta
Telefon
Mobiltelefon
E-postadress
Folkbokförd i Håbo Ja
Fler förslagsställare Nej

Förslag
Formulera förslaget

Håbo kommun
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Medborgarförslag angående skolskjuts

Vi bor i Råbydal med våra 3 söner. Vi tycker att det är under all kritik att vi inte får busskort till
våra skolbarn som går på Futurum (i alla fall på vintern när de inte kan cykla).

På vintern föreligger mörker och halka (vilket kan leda till olyckor). De måste även ta sig via
vanliga vägar där det kommer bilar för det är ingen gång- och cykelbana genom Viby. Tycker
att Råbydal/Hagviken ändå ligger så pass långt från Futurum som de hör till att de borde få
busskort betalt under vinterhalvåret i alla fall. De åker ju så kort bit och varje enkel resa per
barn kostar oss 12:-. För våra 2 skolbarn blir det 960:- i månaden. Ni måste komma på någon
lösning på det här för vi tycker inte att det är en rimlig summa för att de ska kunna ta sig till och
från skolan som är obligatorisk. De går nu i 6:an och 3:an. Det är många föräldrar som vi har
pratat med i Hagviken och Råbydal som tycker att barnen här borde få busskort och folk som
bor i andra områden i Bålsta blir förvånade när det hör att vi inte får busskort för att barnen ska
kunna ta bussen till skolan.

Till förslaget: Antingen får alla barn/ungdomar i Råbydal och Hagviken bussresorna gratis
oktober-mars eller så förhandlar Ni fram någon lösning med UL t ex ett kort under denna
period på året med reducerat pris.

Tacksam för återkoppling i ärendet när Ni diskuterat detta.
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Personuppgift
er skyddade 
(PUL)
Personuppgift
er skyddade 
(PUL)
Personuppgifter 
skyddade (PUL)

Personuppgift
er skyddade 
(PUL)



Håbo kommun
Motion2.0

2 (2)

Åsa och Jörgen Swartling
Sikvägen 32
746 91 Bålsta

Certifikat
Certifikatutgivare Mobilt BankID
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Personuppgifter 
skyddade (PUL)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum

2017-02-13 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

 

§ 28 Dnr 2016/00469 

Svar på medborgarförslag: Cykelplan  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget med hänvisning till tidi-

gare lagt utredningsuppdrag (KS 2016-11-21 § 216). Medborgarförslaget 

ska utgöra ett underlag i framtagandet av en ny cykelplan.  

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att kom-

munen ska ta fram en cykelplan i likhet med den som Sigtuna kommun tagit 

fram. Planen ska syfta till att vägleda vid prioriteringar vid utbyggnad och 

underhåll av cykelvägsnätet, samt utgöra underlag vid fysisk planering. 

Parallellt med beredningen av detta medborgarförslag har plan- och utveckl-

ingsavdelningen även arbetat med verkställigheten av motionen ”Cykla i 

Håbo – Hela Håbo cyklar”, som i likhet med medborgarförslaget vill lyfta 

cykelfrågan i Håbo kommun. Vid sammanträde den 21 november 2016 be-

slutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en 

cykelplan för Håbo kommun.  

Handlingsplanen ska syfta till att ge underlag till åtgärder, med tillhörande 

genomförandeaspekter, som bidrar till att det blir lätt, säkert och bekvämt att 

välja cykeln som transportmedel. Handlingsplanen bör belysa nuvarande 

förutsättningar, förslag till åtgärder samt behandla genomförandeaspekter 

och finansieringsaspekter av föreslagna åtgärder. Handlingsplanen ska även 

samordnas med övriga övergripande strategiska dokument. 

Därmed kan även medborgarförslaget bifallas och tas med som ett underlag 

i utredningsarbetet.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 15 

Tjänsteskrivelse 2016-12-06 

Kommunstyrelsen 2016-11-21 

Medborgarförslag 2016-08-23 

______________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum

2017-01-31 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

 

§ 15 Dnr 2016/00469 

Svar på medborgarförslag: Cykelplan  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget med hänvisning till tidi-

gare lagt utredningsuppdrag (KS 2016-11-21 § 216). Medborgarförslaget 

ska utgöra ett underlag i framtagandet av en ny cykelplan.   

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att kom-

munen ska ta fram en cykelplan i likhet med den som Sigtuna kommun tagit 

fram. Planen ska syfta till att vägleda vid prioriteringar vid utbyggnad och 

underhåll av cykelvägsnätet, samt utgöra underlag vid fysisk planering. 

Parallellt med beredningen av detta medborgarförslag har plan- och utveckl-

ingsavdelningen även arbetat med verkställigheten av motionen ”Cykla i 

Håbo – Hela Håbo cyklar”, som i likhet med medborgarförslaget vill lyfta 

cykelfrågan i Håbo kommun. Vid sammanträde den 21 november 2016 be-

slutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en 

cykelplan för Håbo kommun.  

Handlingsplanen ska syfta till att ge underlag till åtgärder, med tillhörande 

genomförandeaspekter, som bidrar till att det blir lätt, säkert och bekvämt att 

välja cykeln som transportmedel. Handlingsplanen bör belysa nuvarande 

förutsättningar, förslag till åtgärder samt behandla genomförandeaspekter 

och finansieringsaspekter av föreslagna åtgärder. Handlingsplanen ska även 

samordnas med övriga övergripande strategiska dokument. 

Därmed kan även medborgarförslaget bifallas och tas med som ett underlag 

i utredningsarbetet.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2016-12-06 

Kommunstyrelsen 2016-11-21 

Medborgarförslag 2016-08-23 

______________ 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Vår beteckning 
2016-12-06 KS 2016/00469 nr 71599 

Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Kommunsekreterare 
0171-525 02 
johan.utter@habo.se 

Medborgarförslag: Cykelplan 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget med hänvisning till

tidigare lagt utredningsuppdrag (KS 2016-11-21 § 216).

Medborgarförslaget ska utgöra ett underlag i framtagandet av en ny

cykelplan.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 

kommunen ska ta fram en cykelplan i likhet med den som Sigtuna kommun 

tagit fram. Planen ska syfta till att vägleda vid prioriteringar vid utbyggnad 

och underhåll av cykelvägsnätet, samt utgöra underlag vid fysisk planering. 

Parallellt med beredningen av detta medborgarförslag har plan- och 

utvecklingsavdelningen även arbetat med verkställigheten av motionen 

”Cykla i Håbo – Hela Håbo cyklar”, som i likhet med medborgarförslaget 

vill lyfta cykelfrågan i Håbo kommun. Vid sammanträde den 21 november 

2016 beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta 

fram en cykelplan för Håbo kommun.  

Handlingsplanen ska syfta till att ge underlag till åtgärder, med tillhörande 

genomförandeaspekter, som bidrar till att det blir lätt, säkert och bekvämt att 

välja cykeln som transportmedel. Handlingsplanen bör belysa nuvarande 

förutsättningar, förslag till åtgärder samt behandla genomförandeaspekter 

och finansieringsaspekter av föreslagna åtgärder.  

Handlingsplanen ska även samordnas med övriga övergripande strategiska 

dokument. 

Därmed kan även medborgarförslaget bifallas och tas med som ett underlag 

i utredningsarbetet.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser då uppdrag om 

utredning redan fattats i särskild ordning.  

Uppföljning 

Beslutet följs ej upp. 

Beslutsunderlag 

– Kommunstyrelsen 2016-11-21

– Medborgarförslag 2016-

__________ 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
Datum Vår beteckning 
2016-12-06 KS 2016/00469 nr 71599 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren 

Plan- och utvecklingsavdelningen – för åtgärd 

87



89



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum

2017-02-13 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

 

§ 29 Dnr 2016/00524 

Svar på medborgarförslag: Avskaffa förrättningsar-
vode för vigsel  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att kom-

munen ska ta bort det förrättningsarvode som idag utges till kommunens 

vigselförrättare i samband med borgerlig vigsel. Förslagsställaren framhåller 

att uppdraget ska vara ett frivilligt hedersuppdrag som inte ska arvoderas ut-

över det som länsstyrelsen redan ger vigselförrättarna. 

Förvaltningen kan konstatera att kommunfullmäktige 2016-06-13 § 70 be-

slutade att anta nya arvodesregler för Håbo kommun, där förrättningsarvode 

för borgerlig vigselförrättare ingick. Det är upp till varje kommun att själv 

besluta om arvodesregler och rimliga nivåer på dessa arvoden. En utblick 

mot övriga kommunsverige ger ingen samstämmig bild av hur vigselarvo-

den hanteras i andra kommuner. Vissa kommuner har förrättningsarvode för 

borgerliga vigslar och andra inte, men det är långt ifrån ovanligt att kommu-

nen betalar ut arvode i tillägg till det arvode som utbetalas av länsstyrelsen. 

Förvaltningen kan inte se några tecken på att utbetalande av förrättningsar-

vode för vigslar på något sätt skulle vara oförenligt med gällande lagar och 

förordningar. Förvaltningen tar utöver detta ingen ställning till rimligheten i 

nivåerna på arvodena i Håbo kommun. Nuvarande arvodesregler kommer att 

ses över med start under hösten år 2017, enligt beslut av fullmäktige. 

Med bakgrund av ovanstående föreslår förvaltningen att medborgarförslaget 

avslås.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31§ 16 Tjänste-

skrivelse 2016-10-03 

Medborgarförslag 2016-09-25 

______________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum

2017-01-31 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

 

§ 16 Dnr 2016/00524 

Svar på medborgarförslag: Avskaffa förrättningsar-
vode för vigsel  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att kom-

munen ska ta bort det förrättningsarvode som idag utges till kommunens 

vigselförrättare i samband med borgerlig vigsel. Förslagsställaren framhåller 

att uppdraget ska vara ett frivilligt hedersuppdrag som inte ska arvoderas ut-

över det som länsstyrelsen redan ger vigselförrättarna. 

Förvaltningen kan konstatera att kommunfullmäktige 2016-06-13 § 70 be-

slutade att anta nya arvodesregler för Håbo kommun, där förrättningsarvode 

för borgerlig vigselförrättare ingick. Det är upp till varje kommun att själv 

besluta om arvodesregler och rimliga nivåer på dessa arvoden. En utblick 

mot övriga kommunsverige ger ingen samstämmig bild av hur vigselarvo-

den hanteras i andra kommuner. Vissa kommuner har förrättningsarvode för 

borgerliga vigslar och andra inte, men det är långt ifrån ovanligt att kommu-

nen betalar ut arvode i tillägg till det arvode som utbetalas av länsstyrelsen. 

Förvaltningen kan inte se några tecken på att utbetalande av förrättningsar-

vode för vigslar på något sätt skulle vara oförenligt med gällande lagar och 

förordningar. Förvaltningen tar utöver detta ingen ställning till rimligheten i 

nivåerna på arvodena i Håbo kommun. Nuvarande arvodesregler kommer att 

ses över med start under hösten år 2017, enligt beslut av fullmäktige. 

Med bakgrund av ovanstående föreslår förvaltningen att medborgarförslaget 

avslås.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2016-10-03 

Medborgarförslag 2016-09-25  

______________ 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 
2016-10-03 KS 2016/00524 nr 70046 

Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Kommunsekreterare 
0171-525 02 
johan.utter@habo.se 

Medborgarförslag: Avskaffa förrättningsarvode för vigsel 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 

kommunen ska ta bort det förrättningsarvode som idag utges till 

kommunens vigselförrättare i samband med borgerlig vigsel. 

Förslagsställaren framhåller att uppdraget ska vara ett frivilligt 

hedersuppdrag som inte ska arvoderas utöver det som länsstyrelsen redan 

ger vigselförrättarna. 

Förvaltningen kan konstatera att kommunfullmäktige 2016-06-13 § 70 

beslutade att anta nya arvodesregler för Håbo kommun, där 

förrättningsarvode för borgerlig vigselförrättare ingick. Det är upp till varje 

kommun att själv besluta om arvodesregler och rimliga nivåer på dessa 

arvoden. En utblick mot övriga kommunsverige ger ingen samstämmig bild 

av hur vigselarvoden hanteras i andra kommuner. Vissa kommuner har 

förrättningsarvode för borgerliga vigslar och andra inte, men det är långt 

ifrån ovanligt att kommunen betalar ut arvode i tillägg till det arvode som 

utbetalas av länsstyrelsen. 

Förvaltningen kan inte se några tecken på att utbetalande av 

förrättningsarvode för vigslar på något sätt skulle vara oförenligt med 

gällande lagar och förordningar. Förvaltningen tar utöver detta ingen 

ställning till rimligheten i nivåerna på arvodena i Håbo kommun. Nuvarande 

arvodesregler kommer att ses över med start under hösten år 2017, enligt 

beslut av fullmäktige. 

Med bakgrund av ovanstående föreslår förvaltningen att medborgarförslaget 

avslås. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Beslutet följs ej upp. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag 2016-09-25

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren  
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Bålsta den 25 september 2016 

Medborgarförslag
Länsstyrelsen har godkänt ett antal folkvalda politiker att få hedersuppdraget att utföra borgerlig 
vigsel med ett symboliskt arvode på 110 kr, plus km ersättning när vederböranden måste åka bil.  

Efter att jag jämfört de tidigare arvodesreglerna mot det nya, som beslutades i våras upptäckte jag 
att en rad hade smugit sig in i arvodesreglementet daterad den 22-01-2016 som ingen pratat om. 
Denna korta rad lyder ”Borgerlig vigselförrättare äger rätt till förrättningsarvode i samband med 
vigsel”. 

Detta är ett hedersuppdrag som är frivilligt och ska ej arvoderas mer än vad Länsstyrelsen har angivit, 
vederbörande har rätt till att tacka nej till uppdraget. Varje borgerlig vigsel i Håbo kostar idag 1350 Kr 
för skattebetalarna, och då ska man veta att 60% av de vigda paren skiljer sig inom kort och då är 
arvodet mycket demotiverande för oss medborgare. 

Denna fråga har varit uppe bland riksdagsmännen och fått nekande svar, att detta är ett 
hedersuppdrag och ska ej arvoderas. 

Förslag: 
Ta omedelbart bort detta omotiverade arvode när vederbörande har möjlighet att tacka nej till 
uppdraget att viga. 

Håkan Sundström 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum

2017-02-13 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

 

§ 30 Dnr 2016/00545 

Svar på medborgarförslag: Gokartbana  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att kom-

munen skulle inrätta en gokartbana. Denna ska helst vara inomhus.  

Förvaltningen tycker att medborgarförslaget är trevligt och att en gokartbana 

säkert skulle uppskattas av många kommuninvånare. Dock bedömer förvalt-

ningen att kommunen, mot bakgrund av kommunallagen och konkurrensla-

gen, inte kan inrätta en sådan anläggning.  

I kommunallagen (2 kap 1 §) framgår vilka uppgifter en kommun får utföra, 

den så kallade kommunala kompetensen. Reglerna begränsar kommunens 

handlingsfrihet på så sätt att kommunen inte får ha hand om sådant som är 

statens eller en annan kommuns verksamhet.  Vidare ska verksamheten 

också vara av allmänt intresse och ha anknytning till kommunens område el-

ler medlemmar. 

Av kommunallagens 2 kap 7 § framgår att kommuner får driva näringsverk-

samhet om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmän-

nyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen. 

Praxis säger att fritidsverksamhet tillhör kommunernas allmänna kompe-

tens, vilket innebär att kommunen har rätt att exempelvis uppföra idrottshal-

lar eller gå i borgen för en förening som vill upprusta en idrottsanläggning. 

Förvaltningen bedömer dock att inrättande och drift av en gokartbana inte är 

av sådant allmänt intresse som åsyftas i kommunallagen. Det kan heller inte 

klassas som en anläggning av sådan allmännyttig karaktär att det rättfärdigar 

att kommunen driver verksamhet där.  

Vidare säger konkurrenslagens 3 kapitel 27 § att kommuner inte får bedriva 

näringsverksamhet på ett sådant sätt att den snedvrider konkurrensen på 

marknaden.  Det finns redan ett flertal gokartbanor som drivs av privata fö-

retag i kommuner som ligger i närheten av Håbo kommun – bland annat i 

Järfälla, Upplands Väsby/Sigtuna, Enköping, Uppsala och Stockholm.  

Om Håbo kommun skulle inrätta en gokartbana är sannolikheten stor att 

detta skulle snedvrida konkurrensen på marknaden. Detta eftersom kommu-

nen, till skillnad från privata företag, inte får driva verksamhet med vinst-

syfte och därmed med största sannolikhet får lägre pris på sin verksamhet.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 
Sammanträdesdatum

2017-02-13 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

 

Skulle det däremot vara så att ett företag eller en förening med gokartverk-

samhet visar intresse av att köpa mark eller hyra lokaler för att etablera sig i 

kommunen är situationen annorlunda, och något som kommunen kan ta 

ställning till om det blir aktuellt. Detta är dock inte aktuellt i dagsläget.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 17 

Tjänsteskrivelse 2016-12-20 

Medborgarförslag 2016-10-09 

______________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum

2017-01-31 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

 

§ 17 Dnr 2016/00545 

Svar på medborgarförslag: Gokartbana  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att svaret ska kompletteras med

ett enskilt brev till förslagsställaren.  

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att kom-

munen skulle inrätta en gokartbana. Denna ska helst vara inomhus.  

Förvaltningen tycker att medborgarförslaget är trevligt och att en gokartbana 

säkert skulle uppskattas av många kommuninvånare. Dock bedömer förvalt-

ningen att kommunen, mot bakgrund av kommunallagen och konkurrensla-

gen, inte kan inrätta en sådan anläggning.  

I kommunallagen (2 kap 1 §) framgår vilka uppgifter en kommun får utföra, 

den så kallade kommunala kompetensen. Reglerna begränsar kommunens 

handlingsfrihet på så sätt att kommunen inte får ha hand om sådant som är 

statens eller en annan kommuns verksamhet.  Vidare ska verksamheten 

också vara av allmänt intresse och ha anknytning till kommunens område el-

ler medlemmar. 

Av kommunallagens 2 kap 7 § framgår att kommuner får driva näringsverk-

samhet om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmän-

nyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen. 

Praxis säger att fritidsverksamhet tillhör kommunernas allmänna kompe-

tens, vilket innebär att kommunen har rätt att exempelvis uppföra idrottshal-

lar eller gå i borgen för en förening som vill upprusta en idrottsanläggning. 

Förvaltningen bedömer dock att inrättande och drift av en gokartbana inte är 

av sådant allmänt intresse som åsyftas i kommunallagen. Det kan heller inte 

klassas som en anläggning av sådan allmännyttig karaktär att det rättfärdigar 

att kommunen driver verksamhet där.  

Vidare säger konkurrenslagens 3 kapitel 27 § att kommuner inte får bedriva 

näringsverksamhet på ett sådant sätt att den snedvrider konkurrensen på 

marknaden.  Det finns redan ett flertal gokartbanor som drivs av privata fö-

retag i kommuner som ligger i närheten av Håbo kommun – bland annat i 

Järfälla, Upplands Väsby/Sigtuna, Enköping, Uppsala och Stockholm.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 
Sammanträdesdatum

2017-01-31 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

 

Om Håbo kommun skulle inrätta en gokartbana är sannolikheten stor att 

detta skulle snedvrida konkurrensen på marknaden. Detta eftersom kommu-

nen, till skillnad från privata företag, inte får driva verksamhet med vinst-

syfte och därmed med största sannolikhet får lägre pris på sin verksamhet.  

Skulle det däremot vara så att ett företag eller en förening med gokartverk-

samhet visar intresse av att köpa mark eller hyra lokaler för att etablera sig i 

kommunen är situationen annorlunda, och något som kommunen kan ta 

ställning till om det blir aktuellt. Detta är dock inte aktuellt i dagsläget.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2016-12-20 

Medborgarförslag 2016-10-09 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Efter diskussion framkommer att det är arbetsutskottets mening att komplet-

tera svaret med ett enskilt brev för att berömma förslagsställarens initiativ 

samt sporra till fortsatt engagemang i frågan.  

Beslutsgång 

Ordförande Carina Lund (M) frågar först om arbetsutskottet bifaller förvalt-

ningens förslag och finner att så sker. 

Ordförande frågar sedan om arbetsutskottet även bifaller förslaget att skicka 

ett enskilt brev till förslagsställaren och finner att så sker. 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansliet – För åtgärd 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Vår beteckning 
2016-12-20 KS 2016/00545 nr 71986 

Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Nämndsekreterare/administratör 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

Medborgarförslag: Gokartbana 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 

kommunen skulle inrätta en gokartbana. Denna ska helst vara inomhus. 

Förvaltningen tycker att medborgarförslaget är trevligt och att en gokartbana 

säkert skulle uppskattas av många kommuninvånare. Dock bedömer 

förvaltningen att kommunen, mot bakgrund av kommunallagen och 

konkurrenslagen, inte kan inrätta en sådan anläggning.  

I kommunallagen (2 kap 1 §) framgår vilka uppgifter en kommun får utföra, 

den så kallade kommunala kompetensen. Reglerna begränsar kommunens 

handlingsfrihet på så sätt att kommunen inte får ha hand om sådant som är 

statens eller en annan kommuns verksamhet.  Vidare ska verksamheten 

också vara av allmänt intresse och ha anknytning till kommunens område 

eller medlemmar. 

Av kommunallagens 2 kap 7 § framgår att kommuner får driva 

näringsverksamhet om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att 

tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i 

kommunen. 

Praxis säger att fritidsverksamhet tillhör kommunernas allmänna 

kompetens, vilket innebär att kommunen har rätt att exempelvis uppföra 

idrottshallar eller gå i borgen för en förening som vill upprusta en 

idrottsanläggning. Förvaltningen bedömer dock att inrättande och drift av en 

gokartbana inte är av sådant allmänt intresse som åsyftas i kommunallagen. 

Det kan heller inte klassas som en anläggning av sådan allmännyttig 

karaktär att det rättfärdigar att kommunen driver verksamhet där.  

Vidare säger konkurrenslagens 3 kapitel 27 § att kommuner inte får bedriva 

näringsverksamhet på ett sådant sätt att den snedvrider konkurrensen på 

marknaden.  Det finns redan ett flertal gokartbanor som drivs av privata 

företag i kommuner som ligger i närheten av Håbo kommun – bland annat i 

Järfälla, Upplands Väsby/Sigtuna, Enköping, Uppsala och Stockholm.  

Om Håbo kommun skulle inrätta en gokartbana är sannolikheten stor att 

detta skulle snedvrida konkurrensen på marknaden. Detta eftersom 

kommunen, till skillnad från privata företag, inte får driva verksamhet med 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
Datum Vår beteckning 
2016-12-20 KS 2016/00545 nr 71986 

vinstsyfte och därmed med största sannolikhet får lägre pris på sin 

verksamhet.  

Skulle det däremot vara så att ett företag eller en förening med 

gokartverksamhet visar intresse av att köpa mark eller hyra lokaler för att 

etablera sig i kommunen är situationen annorlunda, och något som 

kommunen kan ta ställning till om det blir aktuellt. Detta är dock inte 

aktuellt i dagsläget.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren – för kännedom 

Kansliet  
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Från: Kommun 
Skickat: den 10 oktober 2016 09:59 
Till: Kommunstyrelsen 
Ämne: VB: Det har kommit in en ny eBlankett 
Bifogade filer: Motion20Haabo.0b74de64-7db7-47d2-aab3-544ef8c30088.Receipt.pdf; 

Motion20Haabo.0b74de64-7db7-47d2-aab3-544ef8c30088.xml 

Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 

-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: admesmeralda47@habo.se [mailto:admesmeralda47@habo.se] 
Skickat: den 9 oktober 2016 14:20 
Till: Kommun 
Ämne: Det har kommit in en ny eBlankett 

Med detta meddelande bifogas alla filer som skickats in till kommunen från eFormulärstjänsten. 
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Håbo kommun
Motion2.0

1 (1)

Namn, adressuppgifter mm
Personnummer
Förnamn Jonathan
Efternamn Steenstrup
Folkbokföringsadress Kiselvägen 47
Postnummer 746 41
Ort Bålsta
Mobiltelefon
E-postadress
Folkbokförd i Håbo Ja
Fler förslagsställare Nej

Förslag
Formulera förslaget

Bålsta 2016-10-09
MEDBORGARFÖRSLAG!
Hej mitt namn är Jonathan.
Mitt förslag är att göra en Go-kartbana skulle helst vilja att den var inomhus.
Så att man kunde köra på vintrarna.
Jag skulle helst vilja att banan bara hade tillgång till de som har en Gokart och även en
Gokart Skola så att det skulle bli mindre olyckor.
Än en som aldrig har kört Go kart.
Hälsningar från Jonathan Steenstrup 10 år.

Certifikat
Certifikatutgivare Mobilt BankID
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum

2017-02-13 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

 

§ 31 Dnr 2016/00301 

Svar på medborgarförslag: Åtgärder för förbättrat in-
tegrationsarbete i Håbo kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska avslås.

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-02, § 54, att remittera medborgar-

förslag avseende åtgärder för förbättrat integrationsarbete i Håbo kommun 

till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet tillsammans med tjänste-

män från kommunens socialförvaltning. Förvaltningen har i beredningen 

funnit att förslagets yrkanden antingen redan hanteras inom kommunens or-

ganisation idag, eller inte är strategiskt sunda att genomföra.  

Mot bakgrund av det så föreslår förvaltningen att medborgarförslaget avslås. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 18 

Tjänsteskrivelse 2016-11-01 

Medborgarförslag 2016-04-27 

KF 2016-05-02, § 54 

______________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum

2017-01-31 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

 

§ 18 Dnr 2016/00301 

Svar på medborgarförslag: Åtgärder för förbättrat in-
tegrationsarbete i Håbo kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska avslås.

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-02, § 54, att remittera medborgar-

förslag avseende åtgärder för förbättrat integrationsarbete i Håbo kommun 

till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet tillsammans med tjänste-

män från kommunens socialförvaltning. Förvaltningen har i beredningen 

funnit att förslagets yrkanden antingen redan hanteras inom kommunens or-

ganisation idag, eller inte är strategiskt sunda att genomföra.  

Mot bakgrund av det så föreslår förvaltningen att medborgarförslaget avslås.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2016-11-01 

Medborgarförslag 2016-04-27 

KF 2016-05-02, § 54   

______________ 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-11-01 KS 2016/00301 nr 70736 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Jonas Eliasson, Kanslichef 
0171-525 58 
jonas.eliasson@habo.se 

 

Medborgarförslag: Åtgärder för förbättrat integrationsarbete i 
Håbo kommun 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska avslås.   

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-02, § 54, att remittera 

medborgarförslag avseende åtgärder för förbättrat integrationsarbete i Håbo 

kommun till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet tillsammans med 

tjänstemän från kommunens socialförvaltning. Förvaltningen har i 

beredningen funnit att förslagets yrkanden antingen redan hanteras inom 

kommunens organisation idag, eller inte är strategiskt sunda att genomföra.  

Mot bakgrund av det så föreslår förvaltningen att medborgarförslaget avslås.   

 
Ärendet 

I medborgarförslaget betonas vikten av ett väl fungerande integrationsarbete 

i Håbo kommun. För att åstadkomma detta föreslår motionären följande: 

1.  Rekrytera en integrationssamordnare på projektbasis i minst 2 

år, som tillsammans med dagens flyktingansvarig ser till att 

förvaltningarnas planer blir införda och följs. 

2. Prioritera att idrottens hus blir byggd och står klar inom 3 år och 

att de nyanlända får ta del av planeringen som sker genom den 

rekryterade integrationssamordnaren och dagens 

flyktingansvarige. Att ha ett idrottshus är ett bra och viktigt 

verktyg att tillgå för integrationen av våra nyanlända. 

3. Sälj ut delar av Håbo hus för att finansiera byggandet av 

idrottens hus, som våra medborgare och blivande medborgare 

kan använda året om. 

Kommunfullmäktige har via reglementet delegerat ansvaret för samordning 

av integrationsfrågor i Håbo kommun till socialnämnden. I praktiken 

hanteras denna samordning av tjänstemän på socialförvaltningen. 

Vägledande i det arbetet är dels kommunens integrations- och 

flyktingpolitiska program och dels den kommungemensamma 

handlingsplanen för ökad integration. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
Datum Vår beteckning 
2016-11-01 KS 2016/00301 nr 70736 

Dessa dokument ålägger samtliga kommunala nämnder, förvaltningar och 

bolag att genomföra vissa riktade insatser och aktiviteter inom 

integrationsområdet. Aktiviteterna ska följas upp årligen i samband med 

årsredovisningen.  

Socialförvaltningen gör bedömningen att samordningsinsatserna, med 

ovanstående som grund, fungerar bra idag. Något behov av ytterligare 

samordningstjänster föreligger således inte.  

Idag existerar inte någon fastlagd plan för inrättandet av ett idrottens hus i 

Håbo kommun, även om det finns tydliga behov av nya arenor för idrott i 

kommunen. Kommunstyrelsens förvaltning har ett uppdrag att utreda 

kommunen på bästa sätt tillgodoser dessa behov. Förvaltningen anser att det 

vore strategiskt olyckligt att förekomma resultatet av den utredningen 

genom att i detta läge fastställa både tidpunkt för när ett sådant hus ska stå 

färdigt, såväl som hur det ska finansieras. 

Mot bakgrund av ovanstående så föreslår förvaltningen att förlaget ska 

avslås. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ärendet föranleder inga ekonomiska konskevenser. 

Uppföljning 

Ärendet föranleder inga behov av uppföljning. 

Beslutsunderlag 

– Motion

– KF 2016-05-02, § 54

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Bålsta den 27 april 2016 

Medborgarförslag till KF den 2 Maj. 

Som jag nämnt tidigare i olika sammanhang så tror jag att Håbo kommun kommer att kunna 

dra fördel av att flyktingarna bosätter sig i Håbo och att de inom ett par år kunna delta och 

bidra till samhällets utveckling. Det gäller att se till att få en bra integration för vår nyanlända 

in i samhället.  I samband med mottagande av de hundratalet flyktingar som kommer till 

Håbo kommun till hösten, måste kommunen se till att ge dem ett bra mottagande så att de 

trivs, känner sig välkomna och stannar i kommunen. För att detta ska bli möjligt måste 

förvaltningarna ha planer klara vid ankomsten för att undvika frustration hos de nyanlända. 

De mest viktiga planerna som måste vara klara är skolan, fritidsförvaltningen, socialen, bygg 

och miljö samt överförmyndarnämnden, övriga förvaltningar kan komma senare.  

Om kommunen satsar på en bra integration för våra flyktingar kommer vi att få skörda 

frukterna om 20 - 30 år. Om vi missköter integrationen kommer missbruk och kriminalitet att 

växa till okontrollerade nivåer. 

För att åstadkomma detta har jag följande förslag: 

1. Rekrytera en integrationssamordnare på projektbasis i minst 2 år, som tillsammans

med dagens flyktingansvarig ser till att förvaltningarnas planer blir införda och följs.

2. Prioritera att idrottens hus blir byggd och står klar inom 3 år och att de nyanlända får

ta del av planeringen som sker genom den rekryterade integrationssamordnaren och

dagens flyktingansvarige. Att ha ett idrottshus är ett bra och viktigt verktyg att tillgå

för integrationen av våra nyanlända.

3. Sälj ut delar av Håbo hus för att finansiera byggandet av idrottens hus, som våra

medborgare och blivande medborgare kan använda året om.

4. Att bygga bostäder är också viktigt men man måste bygga med balans så att service

och annat följer med den ökande befolkningen.

Med vänlig hälsning 

Håkan Sundström 
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§ 32 Dnr 2015/00339 

Svar på medborgarförslag: Bullerplank vid Kraftleden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är färdigbehandlat

med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2016-11-07 § 122. Försla-

get föranleder inte ytterligare åtgärder.  

Sammanfattning 

I det inkomna medborgarförslaget föreslås att ett bullerplank ska sättas upp 

vid Kraftleden, då Kraftleden är en mycket trafikerad väg, där även tyngre 

trafik kör. Förslagsställaren hänvisar också till en bullerutredning som gjorts 

för ett antal år sedan utan att bullerplank sattes upp därefter.  

Kommunfullmäktige har i tidigare beslut (KF 2016-11-07 § 122) uppdragit 

till kommunstyrelsen att genomföra en ny bullerutredning samt att vid be-

hov projektera bullerplank på särskilt utsatta platser längs Kraftleden. Där-

med är en ny bullerutredning för Kraftleden på gång och om denna utred-

ning visar för höga bullernivåer kan bullerplank sättas upp. Innan utredning-

en är genomförd går det inte att bedöma om bullerplank behövs längs vägen. 

Förslaget föreslås därmed, med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut, 

vara färdigbehandlat och inte föranleda ytterligare åtgärder.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 2 

Tjänsteskrivelse 

Kommunfullmäktiges beslut § 122, 2016-11-07 

______________ 
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§ 2 Dnr 2015/00339 

Medborgarförslag: Bullerplank vid Kraftleden 

Tekniska utskottets beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är färdigbehandlat

med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2016-11-07 § 122. För-

slaget föranleder inte ytterligare åtgärder.

Sammanfattning 

I det inkomna medborgarförslaget föreslås att ett bullerplank ska sättas upp 

vid Kraftleden, då Kraftleden är en mycket trafikerad väg, där även tyngre 

trafik kör. Förslagsställaren hänvisar också till en bullerutredning som gjorts 

för ett antal år sedan utan att bullerplank sattes upp därefter.  

Kommunfullmäktige har i tidigare beslut (KF 2016-11-07 § 122) uppdragit 

till kommunstyrelsen att genomföra en ny bullerutredning samt att vid be-

hov projektera bullerplank på särskilt utsatta platser längs Kraftleden. Där-

med är en ny bullerutredning för Kraftleden på gång och om denna utred-

ning visar för höga bullernivåer kan bullerplank sättas upp. Innan utredning-

en är genomförd går det inte att bedöma om bullerplank behövs längs vägen. 

Förslaget föreslås därmed, med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut, 

vara färdigbehandlat och inte föranleda ytterligare åtgärder. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 

- KF:s beslut § 122, 2016-11-07 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska avdelningen 

Förslagsställaren 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 
2016-12-20 KS 2015/00339 nr 71953 

Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Nämndsekreterare/administratör 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

Medborgarförslag: Bullerplank vid Kraftleden 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är färdigbehandlat

med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2016-11-07 § 122.

Förslaget föranleder inte ytterligare åtgärder.

Sammanfattning 

I det inkomna medborgarförslaget föreslås att ett bullerplank ska sättas upp 

vid Kraftleden, då Kraftleden är en mycket trafikerad väg, där även tyngre 

trafik kör. Förslagsställaren hänvisar också till en bullerutredning som gjorts 

för ett antal år sedan utan att bullerplank sattes upp därefter.  

Kommunfullmäktige har i tidigare beslut (KF 2016-11-07 § 122) uppdragit 

till kommunstyrelsen att genomföra en ny bullerutredning samt att vid 

behov projektera bullerplank på särskilt utsatta platser längs Kraftleden. 

Därmed är en ny bullerutredning för Kraftleden på gång och om denna 

utredning visar för höga bullernivåer kan bullerplank sättas upp. Innan 

utredningen är genomförd går det inte att bedöma om bullerplank behövs 

längs vägen. Förslaget föreslås därmed, med hänvisning till 

kommunfullmäktiges beslut, vara färdigbehandlat och inte föranleda 

ytterligare åtgärder.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser.  

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse

– KF 2016-11-07 § 122

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren – för kännedom 

Tekniska avdelningen – för kännedom 

Kommunstyrelsens kansli 
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§ 122 Dnr 2015/00318 

Svar på motion: Förbjud tung trafik på Kraftleden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning

att genomföra en bullerutredning samt att vid behov projektera bullerplank 

på särskilt utsatta platser längs Kraftleden. 

2. Kommunfullmäktige anser därmed att motionen är besvarad.

Sammanfattning 

Bengt Björkman (SD) och Kristian Leinonen (SD), har inkommit med en 

motion avseende förbud mot all tung trafik med släp på Kraftleden mellan 

Skörbyleden och Kalmarleden. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 

för närmare utredning och redovisning av vilka konsekvenser ett eventuellt 

bifall till motionen skulle medföra.   

Kommunstyrelsens förvaltning, tekniska avdelningen, har därefter givit 

konsultföretaget ÅF i uppdrag att utreda konsekvenserna av ett förbud för 

tung trafik med släp på Kraftleden. Avdelningen har även gjort en extra tra-

fikmätning under juni 2016, där alla fordonsklasser har separerats för att få 

en korrekt bild av andelen tung trafik samt för att kunna jämföra trafik-

mängden av fordonsklasserna mot mätningarna från 2011. Tekniska avdel-

ningen har trafikmätningar av tung trafik med släp från 2011 och 2016. 

Dessutom finns trafikmätningar av tung trafik oavsett med eller utan släp 

från 2015. Mätningen från 2016 visar att andelen tunga fordon har minskat 

något medan andelen tung trafik med släp tycks ligga oförändrat på 0,6 %, 

det vill säga cirka 40-50 fordon/dygn 

En stor andel av den tunga trafiken med släp utför transporter mellan Väs-

terskogs industriområde och grustäkten i Dragets industriområde det rör sig 

alltså om transporter inom tätorten. På helgerna förekommer nästan ingen 

trafik med tunga fordon med släp. Medelhastigheten för den tunga trafiken 

med släp har vid mätningarna varit lägre än vad för den övriga trafiken. Vid 

mätningen 2016 låg medelhastigheten med släp på 52,6 km/h. 

Vid en jämförelse med Enköpingsvägen (vid Granebergsvägen) så är ande-

len tung trafik med släp på Kraftleden lägre både när det gäller till antalet 

och procentuellt mot den totala mängden fordon. I jämförelse med Stock-

holmsvägen (vid Håtunavägen) så är antalet tunga fordon med släp lägre på 

Kraftleden men procentuellt är det lika många mot den totala andelen for-

don. 

Om Kraftleden stängs av för tung trafik med släp skulle dessa fordon vara 

tvungna att åka via E 18 mellan trafikplats Åsen och trafikplats Draget, al-
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2016-11-07 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

 

ternativt skulle trafiken välja att köra Enköpingsvägen/Stockholmsvägen 

istället.  

ÅF:s rapport nämner de, i vissa delar ogynnsamma, förutsättningar som rå-

der för tung trafik på E 18. Vissa på- och avfartsramper vid trafikplats Åsen 

och trafikplats Draget har motlut, är korta och har korta kurvradier. Detta 

missgynnar denna trafik, vilket blir ännu tydligare vid vinterväglag. Det är 

inte heller lämpligt om den tunga trafiken med släp skulle välja alternativet 

att köra Stockholmsvägen/Enköpingsvägen.  

Längs den sträcka av Kraftleden som föreslås få ett förbud mot tung trafik 

med släp finns det två större anslutningsvägar, Centrumleden och Väster-

hagsvägen, vars reglering vid ett förbud måste ses över. Den tunga trafik 

som letar sig in längs någon av dessa vägar måste kunna ta sig ut igen. För-

budet skulle antingen behöva förlängas in på dessa gator, alternativt anord-

nas vändmöjligheter invid Kraftleden där fordonen som inte får köra ut på 

Kraftleden kan vända.  

Att förbjuda den tunga trafiken med släp som endast är 0,6 % av trafiken 

skulle ge försumbara förbättringar på bullernivå och trafiksäkerhet eftersom 

den övriga tunga trafiken är så pass mycket större som cirka 6-7 % av den 

totala trafikmängden.  

Kommunstyrelsens förvaltning, tekniska avdelningen, har fått i uppdrag att 

under år 2016-2017 göra en förprojektering för att sedermera bygga om 

Kraftleden så att den får ett sammanhängande gång- och cykelstråk, bättre 

framkomlighet med en bättre trafikmiljö för framförallt de oskyddade trafi-

kanterna. I samband med denna projektering föreslås att förvaltningen ge-

nomför en bullerutredning och att behovet av bullerplank i anslutning till 

bostadområden beaktas och införlivas i projekteringen.  

Beslutsunderlag 

Motion från Sverigedemokraterna 

Återremiss 

Tjänsteskrivelse 

Utredning Förbud mot tung trafik på Kraftleden 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bengt Björkman (SD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande Ulf Winberg (M) finner att det finns två förslag till beslut och 

staller dessa mot varandra.  
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Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens för-

slag eller Bengt Björkmans (SD) yrkande och finner att fullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag.  

Reservation 

Michael Rubbestad (SD), Bengt Björkman (SD), Kristian Leinonen (SD) 

och Linnea Bjuhr (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Bengt 

Björkmans (SD) yrkande.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Motionärerna 
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8. 2015-10-06T10:08

Ida Wetterström 

Travvägen8 

74639 Bålsta 

 

 

Förslaget: 

Hej! Vi är boende på Travvägen 8. Jag är föräldraledig och jag genom att vara hemma märkt 

av kraftleden(vägen utanför) otroligt tydligt.. Det är 50 på vägen, men tyngre lastbi-

lar,personbilar etc håller mycket sällan denna hastighet utan kör i snarare 60-70 km och det 

gör en oväsentlig skillnad ljudmässigt. Hör även av vägen mycket tydligt inne och detta skap-

ar buller, trots utbyte av fasadglas etc. När man står på tomten får man använda en mkt högre 

ton till bla sina barn för att de ska höra vad man säger, detta är en mkt trafikerad väg och det 

som inte går att undgå mig är varför har man inte satt upp bullerplank?? Jag själv är inflyttad 

från järfälla kommun där alla vägar av denna sort mot tätbebyggda områden har bullerplank. 

Såg även att detta varit på tal för ca 5 år sedan av vår förra husägare bla. Men att detta lades 

ner pga av mygel om man ska läsa rapporten korrekt. Jag är öppen mot förslag som får ner 

bullret då denna väg blir för varje år mer trafikerad. Man får inte glömma bort att detta är en 

led som ligger nära tätbebyggt bostadsområde. Med vänlig hälsning, Ida Wetterström Med 

grannar på Travvägen. 

Patric Roos 

Travvägen 8 

74639 Bålsta 

Ida Wetterström 

Travvägen 8 

74639 Bålsta 
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§ 33 Dnr 2016/00525 

Svar på motion: Handlingsplan för värnande av det lo-
kala kulturarvet 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänvisning

till det som framkommit i beredningen. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att redovisa förslag till kul-

tur- och fritidspolitisk plan i enlighet med kultur- och livsmiljöutskottets be-

slut 2016-03-30 § 14.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-26, § 111, att remittera inkommen 

motion från Linnea Bjuhr (SD), avseende upprättandet av en handlingsplan 

för värnande av det lokala kulturarvet, till kommunstyrelsen för beredning.  

Av motionen framgår att Håbo kommun är rikt på fornlämningar från fram-

förallt vikingatiden, och att dessa på ett tydligare sätt bör tillvaratas av 

kommunen. Mot bakgrund av detta yrkar motionären på följande:  

– att kommunstyrelsen tar fram en handlingsplan för hur det lokala kulturar-

vet ska värnas, i enighet med motionens anda 

– att kommunen verkar för att ta del av de bidrag som finns att söka för att

värna det lokala kulturarvet 

– att kommunen verkar för att de runstenar som finns i kommunen tas om-

hand 

– att kommunen söker samverkan med relevanta organisationer för imple-

mentering av handlingsplanen 

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och har i beredningen fun-

nit att de yrkanden som läggs fram i motionen redan hanteras inom kommu-

nens kultur- och fritidsverksamhet idag. 

Förvaltningen förslår därför att kommunfullmäktige beslutar att motionen 

ska anses som färdigbehandlad, med hänvisning till vad som framkommit 

under ärendets beredning.  
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 21 

Tjänsteskrivelse 2016-10-03 

KF 2016-09-26, § 111 

Motion 2016-09-26 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar att motionen ska anses vara besvarad istället 

för färdigbehandlad, samt att förvaltningen ges i uppdrag att redovisa en 

kultur- och fritidspolitisk plan i enlighet med kultur- och livsmiljöutskottets 

beslut 2016-03-30 § 14 

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Michael Rubbestads (SD) yrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till 

beslut eller Michael Rubbestads (SD) förslag till beslut och finner att Mi-

chael Rubbestads (SD) förslag till beslut bifalls.  

______________ 
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§ 21 Dnr 2016/00525 

Svar på motion: Handlingsplan för värnande av det lo-
kala kulturarvet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen mot bakgrund av det som

framkommit i beredningen ska anses som färdigbehandlad.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-26, § 111, att remittera inkommen 

motion från Linnea Bjuhr (SD), avseende upprättandet av en handlingsplan 

för värnande av det lokala kulturarvet, till kommunstyrelsen för beredning.  

Av motionen framgår att Håbo kommun är rikt på fornlämningar från fram-

förallt vikingatiden, och att dessa på ett tydligare sätt bör tillvaratas av 

kommunen. Mot bakgrund av detta yrkar motionären på följande:  

– att kommunstyrelsen tar fram en handlingsplan för hur det lokala kulturar-

vet ska värnas, i enighet med motionens anda 

– att kommunen verkar för att ta del av de bidrag som finns att söka för att

värna det lokala kulturarvet 

– att kommunen verkar för att de runstenar som finns i kommunen tas om-

hand 

– att kommunen söker samverkan med relevanta organisationer för imple-

mentering av handlingsplanen 

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och har i beredningen fun-

nit att de yrkanden som läggs fram i motionen redan hanteras inom kommu-

nens kultur- och fritidsverksamhet idag. 

Förvaltningen förslår därför att kommunfullmäktige beslutar att motionen 

ska anses som färdigbehandlad, med hänvisning till vad som framkommit 

under ärendets beredning.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2016-10-03 

KF 2016-09-26, § 111 

Motion 2016-09-26 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar att motionen ska bifallas. 

Carina Lund (M) yrkar för Håboalliansen bifall till förvaltningens förslag. 
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Beslutsgång 

Ordförande Carina Lund (M) ställer de två förslagen mot varandra och fin-

ner då att arbetsutskottet bifaller Carina Lunds (M) yrkande.  

Reservation 

Michael Rubbestad (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yr-

kande.  

______________ 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Vår beteckning 
2016-10-03 KS 2016/00525 nr 70077 

Kommunstyrelsens kansli 
Jonas Eliasson, Kanslichef 
0171-525 58 
jonas.eliasson@habo.se 

Motion: Handlingsplan för värnande av det lokala kulturarvet 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen mot bakgrund av det som

framkommit i beredningen ska anses som färdigbehandlad.

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-26, § 111, att remittera inkommen 

motion från Linnea Bjuhr (SD), avseende upprättandet av en handlingsplan 

för värnande av det lokala kulturarvet, till kommunstyrelsen för beredning.  

Av motionen framgår att Håbo kommun är rikt på fornlämningar från 

framförallt vikingatiden, och att dessa på ett tydligare sätt bör tillvaratas av 

kommunen. Mot bakgrund av detta yrkar motionären på följande:  

 att kommunstyrelsen tar fram en handlingsplan för hur det lokala

kulturarvet ska värnas, i enighet med motionens anda

 att kommunen verkar för att ta del av de bidrag som finns att söka

för att värna det lokala kulturarvet

 att kommunen verkar för att de runstenar som finns i kommunen tas

omhand

 att kommunen söker samverkan med relevanta organisationer för

implementering av handlingsplanen

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och har i beredningen 

funnit att de yrkanden som läggs fram i motionen redan hanteras inom 

kommunens kultur- och fritidsverksamhet idag. 

Förvaltningen förslår därför att kommunfullmäktige beslutar att motionen 

ska anses som färdigbehandlad, med hänvisning till vad som framkommit 

under ärendets beredning.  

Ärendet 
I motionen lyfts behovet av ett handlingsplan för värnandet av det lokala 

kulturarvet i Håbo kommun fram. Förvaltningen kan konstatera att 

kommunfullmäktige antog ett kulturmiljöprogram – Håbo, mälarbygd att 

förvalta – 2011-11-07, § 119.  

Syftet med programmet är att vara ett vägledande kulturhistoriskt 

kunskapsunderlag inför beslut i samband med detaljplaneläggning och 

bygglovsärenden. Detta innebär att vissa geografiska platser och fastigheter 

har lyfts fram som särskilt värdefulla och viktiga att bevara för att 
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arkitektur- och kulturhistoriska värden ska kunna behållas för framtida 

generationer. 

Programmet har också som syfte att öka kunskapen och förståelsen om 

kommunens historia och kulturhistoriska värden. I det sammanhanget lyfter 

programmet särskilt fram den rika fornlämningsskatten som finns i Håbo, 

bland annat storhögarna vid Överhassla och Rölunda i Häggeby socken 

samt bronsåldersboplatsen utanför Apalle i Övergrans socken.  

Information om detta kulturarv finns också med i de turistbroschyrer som 

Håbo Markands AB distributerar, som del av bolagets turistverksamhet. De 

flesta av kommunens runstenar, var de finns och vad som står skrivet på 

dem, beskrivs även utförligt på kommunens hemsida. 

Kommunstyrelsens förvaltning har även fått i uppdrag av kommunstyrelsens 

dåvarande kultur- och livsmiljöutskott, 2016-03-30 § 14, att ta fram ett 

förslag på en kultur- och fritidspolitisk plan. En sådan plan kommer att 

behandla kommunens möjligheter att värna det lokala kulturarvet 

ytterligare. 

När det gäller bevarandet av fornlämningar såsom runstenar så är dessa 

skyddade enligt kulturminneslagen (SFS 1988:950), vilket innebär att man 

inte får förändra, ta bort, skada eller täcka över en fornlämning utan tillstånd 

från Länsstyrelsen. Det är också länsstyrelsen, efter statligt bidrag från 

Riksantikvarieämbetet, som samordnar fornvården i länet. I detta arbete 

prioriteras vissa områden eller lämningar som anses särskilt viktiga. Arbetet 

bedrivs oftast av föreningar och markägare.  

Sammantaget gör förvaltningen bedömningen att de åtgärder som motionen 

förslår, redan hanteras inom den kommunala verksamheten idag. 

Förvaltningen föreslår därför att motionen, mot bakgrund av som 

framkommit i beredningen, ska anses färdigbehandlad. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ärendet föranleder inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Ärendet föranleder inget behov av uppföljning 

Beslutsunderlag 

– KF 2016-09-26, § 111

– Motion

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Motion om handlingsplan för värnande av det 

lokala kulturarvet

Under vikingatiden var Håbo med omnejd ett område där det rådde stor aktivitet. Området skulle 

kunna beskrivas som något av en högborg. Detta har lett till att en uppsjö av fornlämningar och spår 

efter vikingar finns i kommunen. Dessa lämningar utgör en viktig del i det lokala och nationella 

kulturarvet. I dagsläget verkar det inte finnas någon plan för hur detta ska bevaras. Ett exempel på 

vad det har resulterat i är att runstenarna i kommunen inte tas omhand.  Sverigedemokraterna 

föreslår därför att en handlingsplan upprättas för att värna det lokala kulturarvet.  

Intresset för vikingar och vikingatiden är stort runtom i världen. Till exempel har Historiska museet 

under flera år haft en mycket uppskattad turné som handlat om vikingar och vikingatiden.
1
 Således

finns det stora möjligheter för kommunen att öka kommunens attraktivitet genom ökad turism och 

arbetstillfällen. Något som också bör ge ekonomisk vinning för kommunen.  

Genom att i framtagandet av handlingsplanen överväga marknadsföring av kulturarvet i kommunen 

via media, kommunens hemsida, Facebook-sida, broschyrer med mera finns det stora möjligheter 

att påverka intresset och turismen. Kommunen bör också i handlingsplanen verka för att arrangera 

kulturarvsfrämjande aktiviteter såsom föreläsningar på biblioteket och utställningar med mera.  

Dessutom kan kommunen söka samverkan med Riksantikvarieämbetet, museer och organisationer, 

till exempel hembygdsföreningar, för att underlätta implementeringen av handlingsplanen.  

Med  hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 

 att kommunstyrelsen tar fram en handlingsplan för hur det lokala kulturarvet ska värnas, i

enighet med motionens anda

 att kommunen verkar för att ta del av de bidrag som finns att söka för att värna det lokala

kulturarvet

 att kommunen verkar för att de runstenar som finns i kommunen tas omhand

 att kommunen söker samverkan med relevanta organisationer för implementering av

handlingsplanen

Linnea Bjuhr (SD) i Håbo kommunfullmäktige 

1 http://news.cision.com/se/historiska-museet/r/vikingar---en-varldssucce-,c9798014 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum

2017-02-13 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

 

§ 34 Dnr 2016/00654 

Ny förbundsordning för Samordningsförbundet Upp-
sala län 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad förbundsordning för

Samordningsförbundet Uppsala län. 

Sammanfattning 

Samordningsförbundet i Uppsala län bildades 16 september 2008 och nuva-

rande förbundsordning antogs av medlemmarna inför bildandet. Förbundets 

styrelse har under år 2016 beslutat om förslag till ny förbundsordning som 

skickades på remiss till samtliga medlemmar. Detta utifrån behov av förtyd-

liganden inför kommande mandatperiod och regionbildning samt utifrån an-

passning till finsamlagen.  

Av remissvaren framkom att medlemmarna i stort ställde sig positiva till 

förslaget. Håbo kommun hade inga invändningar. Östhammar kommun 

önskade ett roterande ansvar för sammankallande av valberedning och Upp-

sala kommun önskade ett förtydligande avseende förbundets syfte att indi-

vider uppnår eller förbättrar sin arbetsförmåga.  

I det slutliga förslaget till förbundsordning har förbundets syfte förtydligats. 

Ingen ändring har gjorts från remissversionen avseende valberedning. För-

bundets styrelse beskriver att samtliga fyra parter ändå kommer att ha 

samma möjlighet till inflytande över processen.  

En ny förbundsordning behöver antas av samtliga medlemmars fullmäktige 

eller motsvarande.   

Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med socialförvaltningen be-

rett ärendet. Sammantaget föreslår förvaltningarna att kommunstyrelsen fö-

reslår kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till reviderad för-

bundsordning.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 22 

Tjänsteskrivelse 2017-01-04 

Följebrev, antagande av ny förbundsordning för Samordningsförbundet 

Uppsala län 

Sammanställning över remissvar om förslag på reviderad Förbundsordning 

år 2017 

Förbundsordning för Samordningsförbund Uppsala län 
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Kommunstyrelsen 
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Förslag till ny förbundsordning för Samordningsförbundet Uppsala län 

______________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum

2017-01-31 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

 

§ 22 Dnr 2016/00654 

Ny förbundsordning för Samordningsförbundet Upp-
sala län 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad förbundsordning för

Samordningsförbundet Uppsala län. 

Sammanfattning 

Samordningsförbundet i Uppsala län bildades 16 september 2008 och nuva-

rande förbundsordning antogs av medlemmarna inför bildandet. Förbundets 

styrelse har under år 2016 beslutat om förslag till ny förbundsordning som 

skickades på remiss till samtliga medlemmar. Detta utifrån behov av förtyd-

liganden inför kommande mandatperiod och regionbildning samt utifrån an-

passning till finsamlagen.  

Av remissvaren framkom att medlemmarna i stort ställde sig positiva till 

förslaget. Håbo kommun hade inga invändningar. Östhammar kommun 

önskade ett roterande ansvar för sammankallande av valberedning och Upp-

sala kommun önskade ett förtydligande avseende förbundets syfte att indi-

vider uppnår eller förbättrar sin arbetsförmåga.  

I det slutliga förslaget till förbundsordning har förbundets syfte förtydligats. 

Ingen ändring har gjorts från remissversionen avseende valberedning. För-

bundets styrelse beskriver att samtliga fyra parter ändå kommer att ha 

samma möjlighet till inflytande över processen.  

En ny förbundsordning behöver antas av samtliga medlemmars fullmäktige 

eller motsvarande.   

Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med socialförvaltningen be-

rett ärendet. Sammantaget föreslår förvaltningarna att kommunstyrelsen fö-

reslår kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till reviderad för-

bundsordning.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-01-04 

Följebrev, antagande av ny förbundsordning för Samordningsförbundet 

Uppsala län 

Sammanställning över remissvar om förslag på reviderad Förbundsordning 

år 2017 

Förbundsordning för Samordningsförbund Uppsala län 

Förslag till ny förbundsordning för Samordningsförbundet Uppsala län   
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Vår beteckning 
2017-01-04 KS 2016/00654 nr 72206 

Kommunstyrelsens kansli 
Jonas Eliasson, Kanslichef 
0171-525 58 
jonas.eliasson@habo.se 

Ny förbundsordning Samordningsförbundet Uppsala län 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad förbundsordning för

Samordningsförbundet Uppsala län

Sammanfattning 

Samordningsförbundet i Uppsala län bildades 16 september 2008 och 

nuvarande förbundsordning antogs av medlemmarna inför bildandet. 

Förbundets styrelse har under år 2016 beslutat om förslag till ny 

förbundsordning som skickades på remiss till samtliga medlemmar. Detta 

utifrån behov av förtydliganden inför kommande mandatperiod och 

regionbildning samt utifrån anpassning till finsamlagen.  

Av remissvaren framkom att medlemmarna i stort ställde sig positiva till 

förslaget. Håbo kommun hade inga invändningar. Östhammar kommun 

önskade ett roterande ansvar för sammankallande av valberedning och 

Uppsala kommun önskade ett förtydligande avseende förbundets syfte att 

individer uppnår eller förbättrar sin arbetsförmåga.  

I det slutliga förslaget till förbundsordning har förbundets syfte förtydligats. 

Ingen ändring har gjorts från remissversionen avseende valberedning. 

Förbundets styrelse beskriver att samtliga fyra parter ändå kommer att ha 

samma möjlighet till inflytande över processen.  

En ny förbundsordning behöver antas av samtliga medlemmars fullmäktige 

eller motsvarande.   

Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med socialförvaltningen 

berett ärendet. Sammantaget föreslår förvaltningarna att kommunstyrelsen 

föreslår kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till reviderad 

förbundsordning.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Håbo kommuns del av den ekonomiska finansieringen bygger på 

kommunens invånarantal. Den föreslagna förbundsordningen föranleder 

inga nya kostnader för Håbo kommun.  

Uppföljning 

Ärendet föranleder inget behov av uppföljning. 

Beslutsunderlag 

– Följebrev, antagande av ny förbundsordning för Samordningsförbundet

Uppsala län
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– Sammanställning över remissvar om förslag på reviderad

Förbundsordning år 2017

– Förbundsordning för Samordningsförbund Uppsala län

– Förslag till ny förbundsordning för Samordningsförbundet Uppsala län

__________ 

Beslut skickas till 

Region Uppsala 

Enköpings kommun 

Heby kommun 

Knivsta kommun 

Uppsala kommun 

Älvkarlebys kommun 

Östhammars kommun 

Tierps kommun 

Försäkringskassan 

Arbetsförmedlingen 
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Bilaga 2 

Dnr 2016:20 

FS 161125 

Sammanställning över remissvar om förslag på 
reviderad Förbundsordning år 2017  

Remissinstanser  

Enköpings kommun, Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Tierps 

kommun, Uppsala kommun, Älvkarleby kommun, Östhammar, Landstinget Uppsala 

län, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen.  

Remissinstanser som har kommit in med yttranden 

Enköping kommun, Heby kommun, Håbo kommun, Uppsala kommun, Östhammar 

kommun, Landstinget Uppsala län., Älvkarleby kommun.  

Heby kommun, Enköping kommun, Landstinget Uppsala län, Håbo kommun, 

Älvkarleby har inga invändningar mot förslaget. 

Uppsala kommun tycker att ett tillägg ska göras så att det framgår att syftet med 

samordnade rehabiliteringsinsatser är att individen uppnår eller förbättrar sin 

arbetsförmåga. I övrigt ställer de sig bakom förslaget.  

Östhammar instämmer i huvudsak med den reviderade förbundsordningen. 

Östhammar vill dock lyfta fram att två av de huvudsakliga förändringarna i 

reviderade förslaget innebär ökat ansvar/inflytande för en av huvudmännen, 

Landstinget Uppsala län. § 6 Valberedningen Erinran: Östhammar kommun vill lyfta 

föredelarna med ett roterande ansvar för sammankallandet så att samtliga huvudmän 

ges samma inflytande över ansvar för arbetet i valberedningen.   

Samordningsförbundets bedömning  
Förbundet instämmer i synpunkten att syftet med förbundet är att individen uppnår 

eller förbättrar sin arbetsförmåga och förtydligar detta i versionen som går ut för 

antagande i fullmäktige eller motsvarande och hos Arbetsförmedling och 

Försäkringskassan.  

Förslaget från Östhammar om roterande valberedning väljer förbundet att inte ta 

hänsyn till. Bakgrunden till ställningstagandet är att valberedningen sammankallas 

inför en ny mandatperiod efter att allmänna val har hållits då ny styrelse ska utses. 

Ett roterande ansvar skulle, om frågan beaktas vara aktuellt att ha vart fjärde år. I 

valberedningen ska säkerställas att samtliga fyra parter ingår, där kommunen får utse 

en gemensam representant. Det innebär att samtliga fyra parter kommer att ha samma 
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möjlighet till inflytande över processen och att det är den sammankallande delen som 

Region Uppsala ansvarar för.  

Förbundets sammanvägda bedömning är att inkomna synpunkter i stort ställer sig 

positiva till förslaget. Förbundet har i slutligt förslag inför inför antagande i 

medlemmarnas fullmäktige eller motsvarande tagit hänsyn till förtydligande gällande 

syftet för förbundet. 

Föredragande 

Geli Lytter 
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ä 

Bilaga 3 

Dnr 2016:20 

FS 161125 

Förslag till ny förbundsordning för Samordningsförbundet 

Uppsala län 

Samordningsförbundet Uppsala län har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om 

finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL) mellan 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Uppsala samt kommunerna 

Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar. 

Förbundet bildades 16 september 2008. 

Förbundsordning för Samordningsförbundet Uppsala län gäller från 1 juli 2017 och 

ersätter tidigare förbundsordning. 

1 § Förbundets namn 

Förbundets namn är Samordningsförbundet Uppsala län 

2 § Förbundets säte 

Förbundet har sitt säte i Uppsala kommun 

3 § Förbundets medlemmar 

Förbundets medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Uppsala 

samt kommunerna Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och 

Östhammar. 

4 §  Förbundets ändamål 

Förbundets ändamål är att genom finansiell samordning underlätta eller förbättra 

möjligheterna till egen försörjning för individer som är i behov av samordnade 

rehabiliteringsinsatser för att individen ska uppnå eller förbättra sin arbetsförmåga. 

Förbundet ska också sträva efter en effektiv användning av gemensamma resurser 

och främja en positiv utveckling av verksamheten. 

5 §  Styrelse 

Förbundet ska ledas av en styrelse. 

Styrelsen ska bestå av elva ledamöter och elva ersättare. Varje medlem väljer en 

ledamot och en ersättare för denna. Ersättare har närvaro- och yttranderätt. 

Från och med ordinarie val väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och 

med 1 april året efter det att val av fullmäktige region och kommuner har ägt rum. 

Styrelsen utser inom sig en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 

2:e vice ordförande samt ett arbetsutskott för den tid som styrelsen bestämmer. 
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6 § Valberedning 

Förbundet ska ha en valberedning med en representant vardera från 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Uppsala samt en gemensam 

representant för kommunerna i länet. Via medlemssamråden kan kommunerna utse 

en gemensam representant. Region Uppsalas representant är sammankallande. 

 

Valberedningen lämnar förslag till förbundsstyrelsen om presidieposter: ordförande, 

1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande, samt om representation i 

förbundsstyrelsens arbetsutskott. 

 

 

7 § Uppgifter och beslutanderätt 

Styrelsen är beslutför om fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika 

röstetal har ordföranden utslagsröst. 

 

Förbundet har till uppgift att: 

 

1. besluta om mål och riktlinjer för verksamheten inom den finansiella 

samordningen, 

 

2. stödja samverkan mellan samverkansparterna, 

 

3. besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell 

samordning skall användas, 

 

4. finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade 

rehabiliteringsinsatser, 

 

5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder, 

 

6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen samt 

 

Ett samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för 

enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning. 

 

 

8 § Personal 

Förbundsstyrelsen ska utse en tjänsteman som ska leda arbetet inom förbundet enligt 

styrelsens anvisningar. 

 

 

9 § Initiativrätt 

Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt sin 

huvudmans beslutsordning. Revisorerna får i styrelsen väcka ärenden som rör 

granskningen av verksamheten i Samordningsförbundet. 
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10 § Samråd 

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna 

planläggningen av förbundets verksamhet samt om frågor av större ekonomisk eller 

organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de 

yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen skall kunna fullgöra sina 

uppgifter. 

11 § Kungörelser 

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska tillkännages på 

förbundets hemsida samt på anslagstavlan hos kommunerna Enköping, Heby, Håbo, 

Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar samt hos Region Uppsala.  

12 § Andelar i tillgångar och skulder 

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder och 

fördelningen av förbundets kostnader i förhållande till de andelar som medlemmarna 

ska bidra med enligt 5 § FinsamL (2003:1210). 

Fördelningen mellan kommunerna ska göras utifrån invånarantalet den 1 november 

året före det år som fördelningen avser. 

13 § Förbundsmedlemmarnas styrning och insyn 

Styrelsen ska fastställa förbundets budget senast den 30 november varje år. 

Styrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. 

Styrelsen ska upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos för verksamheten och 

ekonomin som skickas till förbundsmedlemmarna. Styrelsen ska också årligen till 

förbundsmedlemmarna i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall. 

Förbundet får inte ingå borgen. Förbundet får heller inte sätta sig i skuld utöver det 

som gäller sedvanliga krediter för verksamheten. 

14 § Revisorer och revision 

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas 

av revisorer för varje förbundsmedlems räkning. För Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan ska en gemensam revisor utses. För Region Uppsala och 

kommunernas räkning utser Region Uppsala två gemensamma revisorer.  

Mandattiden för revisorer räknas från 1 januari året efter det att val av fullmäktige i 

landsting och kommuner har ägt rum. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det 

femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och 

avlämnat revisionsberättelse. 
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15 § Ekonomiska ersättningar 

Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i styrelsen samt 

till revisorer ska bestämmas enligt de ersättningsregler som gäller för 

förtroendevalda i Region Uppsala. Revisorerna ersätts av Samordningsförbundet. 

Förbundsstyrelsen lämnar närmare anvisningar om hur Region Uppsalas 

arvodesreglemente används för ekonomiska ersättningar inom 

Samordningsförbundet. 

16 § Utträde 

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. 

Uppsägningstiden är tre år. Vid utträdet upplöses förbundet och 17 § i denna 

förbundsordning gäller. 

17 § Likvidation och upplösning 

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en 

eller flera medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett 

samråd mellan huvudmännen. 

När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. 

Härefter ska kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 12 § i denna 

förbundsordning. 

Förbundets styrelse svarar för likvidationen. 

När styrelsen fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin 

förvaltning. Detta sker genom framläggandet av en förvaltningsberättelse över 

likvidationen i sin helhet med redovisning av betalningen av skulder, försäljning av 

egendom och skiftet av därefter resterande tillgångar. Till förvaltningsberättelsen ska 

bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. 

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna är 

förbundet upplöst. 

18 § Tvister 

Tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar ska, om parterna inte kan nå 

frivillig uppgörelse, avgöras vid en allmän domstol i Sverige. 

19 §  Arkivtillsyn 

Kommunstyrelsen i Uppsala kommun ansvarar för tillsynen av att 

Samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen  

(1990:782).  
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a 2016-11-25 1 (3) 

Regionsstyrelsen i Uppsala län 

Kommunstyrelsen i Enköping 

Kommunstyrelsen i Heby 

Kommunstyrelsen i Håbo 

Kommunstyrelsen i Knivsta 

Kommunstyrelsen i Tierp 

Kommunstyrelsen i Uppsala 

Kommunstyrelsen i Älvkarleby 

Kommunstyrelsen i Östhammar 

Försäkringskassan 

Arbetsförmedlingen 

Antagande av ny förbundsordning för Samordningsförbundet Uppsala 
län 

Samordningsförbundets styrelse har fattat beslut om ett förslag till reviderad förbundsordning. 

En ny förbundsordning behöver antas av medlemmarnas fullmäktige eller motsvarande.  

Styrelsen i Samordningsförbundet föreslår därför att det nya förslaget antas senast den 31 

mars i fullmäktige eller motsvarande hos medlemmarna.  

Bakgrunden till revideringen är följande: Samordningsförbundets nu gällande 

förbundsordning antogs av medlemmarna inför bildandet 2008, bilaga 1. Det finns behov av 

förtydliganden inför kommande val samt att lösa frågor inför regionbildningen samt i 

anslutning till ny mandatperiod. Dokumentet behöver även anpassas till aktuellt lagstöd. 

Förslaget skickades på remiss till medlemmarna fram till sista september 2016. Remissvaren 

var i stort positiva till förslaget och hade få synpunkter. Remissvaren är sammanställda i 

bilaga 2. Smärre justeringar har gjorts och ett slutgiltigt förslag är framtaget inför antagande i 

fullmäktige bilaga 3. Bland annat har Landstinget Uppsala län bytts ut till Region Uppsala, 

vilken bildas 2017-01-01.  

Reviderad förbundsordning, bilaga 3, föreslås gälla från och med 2017-07-01.   

De viktigaste ändringarna 

- Mandattiden för styrelseledamöter föreslås räknas från och med 1 april året efter det att val 

till kommuner och region har ägt rum, vilket är en anpassning till finsamlagen. I nuvarande 

ordning utses ledamöter från 1 januari året efter ordinarie val. Till medlemmarna hemställs att 

mandattiden för nuvarande styrelseledamöter förlängs till 2019-03-31. 

- En valberedning föreslås tillsättas där Region Uppsala är sammankallande. 

- Revisorerna föreslås få rätt att i styrelsen väcka ärenden rörande granskningen av förbundet. 
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- Revisorsersättare tas bort. Region Uppsala föreslås utse två gemensamma revisorer för 

kommunernas och Regionens räkning. Mandattiden för revisorer förtydligas. 

- Tvister föreslås avgöras i allmän domstol istället för genom skiljeförfarande. Anledningen 

till förändringen är att säkerställa transparensen vid eventuella tvister.    
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Beslut av fullmäktige skickas till förbundet för kännedom: 

Samordningsförbundet Uppsala län 

Storgatan 27  

751 85  Uppsala 

alternativt via e-post till 

info@finsamuppsala.se  

Bilagor: 

- Förbundsordning 2008, nu gällande 

-Sammanställning av remissvaren.  

- Förslag till reviderad förbundsordning att gälla från och med 2017-07-01 

Vänliga hälsningar 

Ulrik Wärnsberg 

Ordförande, Samordningsförbundet Uppsala län 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum

2017-02-13 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

 

§ 35 Dnr 2016/00661 

Överenskommelse om regionalt forum 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner för Håbo kommuns del överenskommel-

sen om samverkansstruktur mellan Region Uppsala och åtta kommuner i 

Uppsala län och tillstyrker därmed bildandet av Regionalt Forum i Uppsala 

län. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande Carina

Lund att påteckna avtalet för Håbo kommuns del. 

Sammanfattning 

I samband med regionbildningen har överenskommits att inom Region Upp-

sala inrätta ett Regionalt forum samt olika samrådsorgan för att säkerställa 

ett fortsatt kommunalt inflytande i regionala utvecklingsfrågor och i andra 

frågor med kommunal anknytning. I ett gemensamt arbete mellan lands-

tinget och länets kommuner har ett förslag till överenskommelse om sam-

verkan tagits fram. Av förslaget till överenskommelse framgår att varje 

kommun ska utse två representanter medan landstinget ska utse landstings-

styrelsens presidium samt ytterligare företrädare så att alla partier är repre-

senterade i forumet.  

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och föreslår att kommun-

fullmäktige godkänner överenskommelsen för Håbo kommuns del.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 23 

Tjänsteskrivelse 2017-01-19 

Överenskommelse om regionalt forum 

______________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum

2017-01-31 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

 

§ 23 Dnr 2016/00661 

Överenskommelse om regionalt forum 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige godkänner för Håbo kommuns del överenskommel-

sen om samverkansstruktur mellan Region Uppsala och åtta kommuner i 

Uppsala län och tillstyrker därmed bildandet av Regionalt Forum i Uppsala 

län. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande Carina

Lund att påteckna avtalet för Håbo kommuns del. 

Sammanfattning 

I samband med regionbildningen har överenskommits att inom Region Upp-

sala inrätta ett Regionalt forum samt olika samrådsorgan för att säkerställa 

ett fortsatt kommunalt inflytande i regionala utvecklingsfrågor och i andra 

frågor med kommunal anknytning. I ett gemensamt arbete mellan lands-

tinget och länets kommuner har ett förslag till överenskommelse om sam-

verkan tagits fram. Av förslaget till överenskommelse framgår att varje 

kommun ska utse två representanter medan landstinget ska utse landstings-

styrelsens presidium samt ytterligare företrädare så att alla partier är repre-

senterade i forumet.  

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och föreslår att kommun-

fullmäktige godkänner överenskommelsen för Håbo kommuns del.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-01-19 

Överenskommelse om regionalt forum  

______________ 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Vår beteckning 
2017-01-19 KS 2016/00661 nr 72487 

Kommunstyrelsens kansli 
Jonas Eliasson, Kanslichef 
0171-525 58 
jonas.eliasson@habo.se 

Överenskommelse om regionalt forum 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner för Håbo kommuns del

överenskommelsen om samverkansstruktur mellan Region Uppsala och

åtta kommuner i Uppsala län och tillstyrker därmed bildandet av

Regionalt Forum i Uppsala län.

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande Carina

Lund att påteckna avtalet för Håbo kommuns del.

Sammanfattning 

I samband med regionbildningen har överenskommits att inom Region 

Uppsala inrätta ett Regionalt forum samt olika samrådsorgan för att 

säkerställa ett fortsatt kommunalt inflytande i regionala utvecklingsfrågor 

och i andra frågor med kommunal anknytning. I ett gemensamt arbete 

mellan landstinget och länets kommuner har ett förslag till 

överenskommelse om samverkan tagits fram. Av förslaget till 

överenskommelse framgår att varje kommun ska utse två representanter 

medan landstinget ska utse landstingsstyrelsens presidium samt ytterligare 

företrädare så att alla partier är representerade i forumet.  

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och föreslår att 

kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen för Håbo kommuns del. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Håbo kommun ansvarar för arvoderingen för deltagandet i forumet och 

samråden. Förvaltningen gör bedömningen att detta kan hanteras inom ram. 

Uppföljning 

Ärendet föranleder inget behov av uppföljning. 

Beslutsunderlag 

– Överenskommelse om regionalt forum

__________ 

Beslut skickas till 

Region Uppsala 

Uppsala kommun 

Enköpings kommun 

Knivsta kommun 

Heby kommun 

Tierps kommun 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
Datum Vår beteckning 
2017-01-19 KS 2016/00661 nr 72487 

Älvkarlebys kommun 

Östhammars kommun 
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Överenskommelse om samverkansstruktur mellan Region Uppsala och 

åtta kommuner i Uppsala län 

Verksamhetsidé för Regionalt Forum 

För att möjliggöra ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell 

lyskraft, finns Regionalt Forum till för ledande politiker i Region Uppsala och de 

åtta kommunerna. Uppgiften är att finna lösningar på gemensamma frågor och 

utmaningar utifrån en tydlig plattform för samverkan. (överenskommen  20-21 oktober 2016) 

Uppdrag 

§ 1

Regionalt Forum i Uppsala län är ett politiskt forum för samverkan mellan Region Uppsala 

och Enköpings, Heby, Håbo, Knivsta, Tierps, Uppsala, Älvkarleby och Östhammars 

kommuner. Forumet ska vara en tydlig företrädare för regionen, som med mandat och 

handlingskraft tillvarata regionens potential genom regional nyskaparanda 

Regionalt Forum ska prioritera och ägna kraft åt: 

 Frågor som har regional bäring med strategisk betydelse för utvecklingen

 Frågor av särskild betydelse som ägs av flera, men där inte alla behöver vara berörda

 Frågor där effekten blir större om parterna samverkar

Regionalt Forum har en rådgivande roll mot Region Uppsala och länets kommuner. Ärenden 

initieras från både Region Uppsala och kommunerna. Forumet fattar inte formella beslut 

som binder medlemmarna.  Arbetsformer regleras inte i kommunallagen och forumet har 

ingen juridisk status.  

Sammansättning 

§ 2

 I Regionalt Forum ska ingå två företrädare för varje kommun, samt regionstyrelsen.

Då företrädare från alla partier i regionstyrelsen ska ingå i Regionalt Forum kan det

komma att omfatta fler ledamöter. Ledamöterna utses av fullmäktige hos respektive

part.

 Regionstyrelsens ordförande är ordförande för Regionalt Forum. Kommunerna utser

tillsammans en vice ordförande.
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 Presidiet från berörda nämnder i regionen ska kunna adjungeras vid behov.

 Regionalt Forum kan adjungera sakkunniga.

 Om inte annat beslutas sammanfaller mandattider för kommunerna och Region

Uppsala.

Samarbetsformer 

§ 3

Regionalt Forum ska ha ett reellt inflytande på den regionala utvecklingen. Därför ska 

agendan medge tid för beredning av frågor inför beslutande församlingar. Tid ska avsättas 

för tematiska diskussioner och strategiska ställningstaganden. Regionalt Forum är 

deltagarnas forum, inte omvärldens arena för att möta den regionala politiska nivån. 

Regionalt Forum sammanträder minst fyra gånger per år. Sammanträde ska därtill hållas när 

ordföranden eller minst en tredjedel av ledamöterna begär detta.  

Ordföranden svarar för kallelse. 

 Kallelsen ska vara åtföljd av föredragningslista som upptar de ärenden som avses

behandlas. Kallelse till Regionalt Forum ska skickas ut senast 7 dagar innan

sammanträdet.

 Vid sammanträde med Regionalt Forum ska föras minnesanteckningar som ska

distribueras till Region Uppsalas styrelse och nämnder samt till kommunstyrelsen i

samtliga kommuner i Uppsala län.

Ekonomi och administration 

§ 4

Region Uppsala svarar för mötesadministration, arkiv och administrativa kostnader för 

Regionalt Forum. 

Respektive huvudman (kommunerna och Region Uppsala) ansvarar för arvoderingen i 

Regionalt Forum och regionala samråd. 

Tjänstemannastöd 

§ 5

Regionala ledningsgruppen (kommundirektörer och regiondirektör) är Regionalt Forums 

tjänstemannastöd och beredningsorgan. Regiondirektören är ordförande i gruppen. 

Ledningsgruppens medlemmar deltar även vid möten med Regionalt Forum. 
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Huvudmännen bistår med expertstöd, exempelvis planerings- och utredningsarbete. 

Tillsättande av och uppgifter för regionala samråd 

§ 6

För att ytterligare säkerställa det kommunala inflytandet inrättas tre regionala samråd: 

 Samråd för kollektivtrafik och regional utveckling, som kopplas till

Kollektivtrafiknämnden och den Regionala utvecklingsnämnden inom Region

Uppsala.

 Samråd för hälsa, vård och omsorg, som kopplas till Vårdsstyrelsen och

Sjukhusstyrelsen.

 Samråd för kultur, som kopplas till Kulturnämnden.

Varje samråd ingår två representanter från Uppsala kommun och en från var och en av 

övriga  kommuner, samt presidier för berörda nämnder i Region Uppsala.  

Region Uppsala utser ordförande i respektive samråd. Ordförande i nämnder som delar 

samrådsgrupp med kommunerna svarar gemensamt för kallelse till möten. Kommunerna 

utser gemensamt vice ordförande i samråden.  

I de regionala samråden ska information och samverkan ske i ärenden som berör Region 

Uppsala och kommunerna inom respektive nämnds ansvarsområde. Vid varje möte ska föras 

minnesanteckningar och Region Uppsala ansvarar för mötesadministration. 

Ärenden till samråden bereds gemensamt av berörda chefer inom Region Uppsala och 

kommunerna. 

Ramverket för uppdrag, mål och former för rapportering fastställs av Regionalt Forum. 

Ändringar av denna överenskommelse 

§ 7

Denna överenskommelse gäller 2017-2018. Ändringar i denna överenskommelse förutsätter 

enighet mellan deltagande parter.  

Uppföljning 

§ 8

En uppföljning av överenskommelsen ska ske senast i juni 2018. 

Undertecknande 

§ 9
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_______________________ 

Börje Wennberg (S) 

Landstingsstyrelsens ordförande 

Landstinget i Uppsala län 

_______________________  _______________________ 

Marie Larsson (S)  Bengt-Olov Eriksson (S) 

Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande 

Älvkarleby kommun Tierps kommun 

_______________________  _______________________ 

Helena Proos (S)  Carina Lund (M) 

Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande 

Enköpings kommun Håbo kommun 

_______________________  _______________________ 

Klas Bergström (M)  Marie Wilén (C) 

Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande 

Knivsta kommun  Heby kommun 

_______________________  _______________________ 

Jacob Spangenberg (C)  Marlene Burwick (S) 

Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande 

Östhammar kommun  Uppsala kommun 

/2016-11-18 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum

2017-02-13 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

 

§ 36 Dnr 2016/00693 

Enköpings kommuns inträde som medlem i den ge-
mensamma överförmyndarnämnden i Uppsala län  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar, under förutsättning av att motsvarande be-

slut fattas i berörda kommuner, att bilda en gemensam överförmyndar-

nämnd för Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och 

Östhammar kommuner, med Uppsala kommun som värdkommun, från och 

med den 1 januari 2019. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att anta bifogat förslag till reglemente för

den gemensamma överförmyndarnämnden. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att anta bifogat förslag till avtal om sam-

verkan. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att överförmyndarnämnden i Uppsala län

samt Enköpings kommun, för tiden 1 maj 2017 – 31 december 2018, sam-

verkar om en gemensam överförmyndarförvaltning, samt godkänna avtal 

om samverkan om en gemensam överförmyndarförvaltning. 

5. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande Carina

Lund att teckna samverkansavtalen för Håbo kommuns räkning. 

Sammanfattning 

Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby samt Östhammar kom-

muner har överenskommit att samverka i en gemensam nämnd för överför-

myndarfrågor. Enköpings kommun har hemställt om att få ingå i den ge-

mensamma nämnden.  

För att möjliggöra Enköpings kommuns deltagande i den gemensamma 

överförmyndarnämnden så behöver ett antal beslut fattas av respektive 

kommuns kommunfullmäktige avseende bildandet av en ny gemensam 

överförmyndarnämnd från och med 1 januari 2019, med Enköpings kom-

mun som ny medlem, samt godkänna nya avtal om samverkan dels i en ge-

mensam överförmyndarnämnd från och med 1 januari 2019 och dels mellan 

nuvarande överförmyndarförvaltning och Enköpings kommun för tiden 1 

maj 2017 – 31 december 2018. 

Sammantaget innebär detta att en ny överförmyndarnämnd inrättas från och 

med 1 januari 2019, och att Enköpings kommun från och med 1 maj 2017 

kommer att ingå i den gemensamma kansliorganisationen som återfinns i 

Uppsala kommun. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 
Sammanträdesdatum

2017-02-13 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

 

Förslag till beslut, nya reglementen och samverkansavtal har bifogats ären-

det från överförmyndarnämnden i Uppsala kommun. Kommunstyrelsens 

förvaltning har berett ärendet och förslår kommunstyrelsen föreslår kom-

munfullmäktige att anta de föreliggande förslagen.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 24 

Tjänsteskrivelse 2017-01-05 

Förslag till reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i Uppsala län 

Förslag till avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd 

Förslag till avtal om samverkan om  gemensam överförmyndarförvaltning 

Skrivelse från överförmyndarnämnden i Uppsala län 

______________ 

149



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum

2017-01-31 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

 

§ 24 Dnr 2016/00693 

Enköpings kommuns inträde som medlem i den ge-
mensamma överförmyndarnämnden i Uppsala län  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige beslutar, under förutsättning av att motsvarande be-

slut fattas i berörda kommuner, att bilda en gemensam överförmyndar-

nämnd för Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och 

Östhammar kommuner, med Uppsala kommun som värdkommun, från och 

med den 1 januari 2019. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att anta bifogat förslag till reglemente för

den gemensamma överförmyndarnämnden. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att anta bifogat förslag till avtal om sam-

verkan. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att överförmyndarnämnden i Uppsala län

samt Enköpings kommun, för tiden 1 maj 2017 – 31 december 2018, sam-

verkar om en gemensam överförmyndarförvaltning, samt godkänna avtal 

om samverkan om en gemensam överförmyndarförvaltning. 

5. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande Carina

Lund att teckna samverkansavtalen för Håbo kommuns räkning.  

Sammanfattning 

Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby samt Östhammar kom-

muner har överenskommit att samverka i en gemensam nämnd för överför-

myndarfrågor. Enköpings kommun har hemställt om att få ingå i den ge-

mensamma nämnden.  

För att möjliggöra Enköpings kommuns deltagande i den gemensamma 

överförmyndarnämnden så behöver ett antal beslut fattas av respektive 

kommuns kommunfullmäktige avseende bildandet av en ny gemensam 

överförmyndarnämnd från och med 1 januari 2019, med Enköpings kom-

mun som ny medlem, samt godkänna nya avtal om samverkan dels i en ge-

mensam överförmyndarnämnd från och med 1 januari 2019 och dels mellan 

nuvarande överförmyndarförvaltning och Enköpings kommun för tiden 1 

maj 2017 – 31 december 2018. 

Sammantaget innebär detta att en ny överförmyndarnämnd inrättas från och 

med 1 januari 2019, och att Enköpings kommun från och med 1 maj 2017 

kommer att ingå i den gemensamma kansliorganisationen som återfinns i 

Uppsala kommun. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 
Sammanträdesdatum

2017-01-31 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

 

Förslag till beslut, nya reglementen och samverkansavtal har bifogats ären-

det från överförmyndarnämnden i Uppsala kommun. Kommunstyrelsens 

förvaltning har berett ärendet och förslår kommunstyrelsen föreslår kom-

munfullmäktige att anta de föreliggande förslagen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-01-05 

Förslag till reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i Uppsala län 

Förslag till avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd 

Förslag till avtal om samverkan om  gemensam överförmyndarförvaltning 

Skrivelse från överförmyndarnämnden i Uppsala län  

______________ 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Vår beteckning 
2017-01-05 KS 2016/00693 nr 72207 

Kommunstyrelsens kansli 
Jonas Eliasson, Kanslichef 
0171-525 58 
jonas.eliasson@habo.se 

Enköpings kommuns inträde som medlem i den gemensamma 
överförmyndarnämnden i Uppsala län  

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar, under förutsättning av att motsvarande

beslut fattas i berörda kommuner, att bilda en gemensam

överförmyndarnämnd för Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp,

Uppsala, Älvkarleby och Östhammar kommuner, med Uppsala kommun

som värdkommun, från och med den 1 januari 2019.

2. Kommunfullmäktige beslutar att anta bifogat förslag till reglemente för

den gemensamma överförmyndarnämnden.

3. Kommunfullmäktige beslutar att anta bifogat förslag till avtal om

samverkan.

4. Kommunfullmäktige beslutar att överförmyndarnämnden i Uppsala län

samt Enköpings kommun, för tiden 1 maj 2017 – 31 december 2018,

samverkar om en gemensam överförmyndarförvaltning, samt godkänna

avtal om samverkan om en gemensam överförmyndarförvaltning.

5. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande Carina

Lund att teckna samverkansavtalen för Håbo kommuns räkning.

Sammanfattning 

Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby samt Östhammar 

kommuner har överenskommit att samverka i en gemensam nämnd för 

överförmyndarfrågor. Enköpings kommun har hemställt om att få ingå i den 

gemensamma nämnden.  

För att möjliggöra Enköpings kommuns deltagande i den gemensamma 

överförmyndarnämnden så behöver ett antal beslut fattas av respektive 

kommuns kommunfullmäktige avseende bildandet av en ny gemensam 

överförmyndarnämnd från och med 1 januari 2019, med Enköpings 

kommun som ny medlem, samt godkänna nya avtal om samverkan dels i en 

gemensam överförmyndarnämnd från och med 1 januari 2019 och dels 

mellan nuvarande överförmyndarförvaltning och Enköpings kommun för 

tiden 1 maj 2017 – 31 december 2018. 

Sammantaget innebär detta att en ny överförmyndarnämnd inrättas från och 

med 1 januari 2019, och att Enköpings kommun från och med 1 maj 2017 

kommer att ingå i den gemensamma kansliorganisationen som återfinns i 

Uppsala kommun. 

Förslag till beslut, nya reglementen och samverkansavtal har bifogats 

ärendet från överförmyndarnämnden i Uppsala kommun. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
Datum Vår beteckning 
2017-01-05 KS 2016/00693 nr 72207 

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och förslår 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta de föreliggande 

förslagen.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ärendet föranleder inga ytterligare kostnader för Håbo kommun. 

Uppföljning 

Ärendet föranleder inga behov av uppföljning. 

Beslutsunderlag 

– Förslag till reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i Uppsala

län

– Förslag till avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd

– Förslag till avtal om samverkan om  gemensam

överförmyndarförvaltning

– Skrivelse från överförmyndarnämnden i Uppsala län

__________ 

Beslut skickas till 

Enköpings kommun 

Heby kommun 

Knivsta kommun 

Tierps kommun 

Uppsala kommun 

Älvkarleby kommun 

Östhammars kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum

2017-02-13 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

 

§ 38 Dnr 2016/00336 

Redovisning av kommunalt partistöd för år 2015 samt 
utbetalning av kommunalt partistöd för år 2017 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige noterar inlämnade redovisningar om användning av

partistöd år 2015. 

2. Kommunfullmäktige ålägger de politiska partierna att senast 2017-06-30

inkomma med en redovisning av användningen av 2016 års partistöd. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att redovisningen av partistöd från och med

redovisningen av 2016 års partistöd, kan ske på blanketten ”Redovisning av 

kommunalt partistöd enligt 2 kap. 11 § Kommunallagen”.  

4. Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för 2017 enligt nedan.

5. Kommunfullmäktige ålägger de politiska partierna att senast 2017-03-10

lämna kontouppgifter för utbetalning av partistödet till kansliet. 

Sammanfattning 

Det kommunala partistödet regleras av kommunallagen och av reglerna för 

partistöd i Håbo kommun. Alla partier i kommunfullmäktige har inkommit 

med de redovisningar av användningen av 2015 års partistöd som de, enligt 

lag, är skyldiga att inkomma med. För att underlätta framtida redovisningar 

har kansliet också tagit fram ett förslag till blankett för ändamålet. 2016 års 

redovisning ska lämnas till kansliet senast 2017-06-30 och föreslås ske på 

denna blankett. 

Partistödet beräknas med hjälp av inkomstbasbeloppet. Varje parti erhåller 

ett grundstöd om 40 % av detta belopp och därefter ett mandatstöd med 30 

% av inkomstbasbeloppet per mandat. 2017 års inkomstbasbelopp är 61 500 

kr. Kommunfullmäktige föreslås därför utbetala partistöd enligt följande:  

Socialdemokraterna (S):  301 350 kr 

Moderaterna (M):  209 100 kr 

Sverigedemokraterna (SD): 116 850 kr 

Centerpartiet (C):  79 950 kr 

Miljöpartiet (MP):  61 500 kr 

Bålstapartiet (Båp):  61 500 kr  

Liberalerna (L):  61 500 kr 

Kristdemokraterna (KD):   43 050 kr 

Vänsterpartiet (V):  43 050 kr 

168

Ärende 17



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 
Sammanträdesdatum

2017-02-13 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

 

För att utbetalning ska ske i den tid som reglerna föreskriver måste partierna 

senast 2017-03-10 lämna kontouppgifter för utbetalning till kansliet.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 26 

Tjänsteskrivelse 2016-12-22 

Redovisningar av kommunalt partistöd 2015 från samtliga partier 

Förslag till blankett för redovisning av kommunalt partistöd 

Regler för kommunalt partistöd i Håbo kommun (bifogas ej)  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att beslutspunkt 3 ändras till: 

Kommunfullmäktige beslutar att redovisningen av partistöd från och med 

redovisningen av 2016 års partistöd, kan ske på blanketten ”Redovisning av 

kommunalt partistöd enligt 2 kap. 11 § Kommunallagen”.  

Beslutsgång 

Ordförande Carina Lund (M) frågar om kommunstyrelsen beslutar i enlighet 

med arbetsutskottets förslag till beslut med föreslagen ändring av besluts-

punkt 3 och finner att så sker.  

______________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum

2017-01-31 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

 

§ 26 Dnr 2016/00336 

Redovisning av kommunalt partistöd för år 2015 samt 
utbetalning av kommunalt partistöd för år 2017 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige noterar inlämnade redovisningar om användning av

partistöd år 2015. 

2. Kommunfullmäktige ålägger de politiska partierna att senast 2017-06-30

inkomma med en redovisning av användningen av 2016 års partistöd. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att redovisningen av partistöd från och med

redovisningen av 2016 års partistöd, ska ske på blanketten ”Redovisning av 

kommunalt partistöd enligt 2 kap. 11 § Kommunallagen”.  

4. Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för 2017 enligt nedan.

5. Kommunfullmäktige ålägger de politiska partierna att senast 2017-03-10

lämna kontouppgifter för utbetalning av partistödet till kansliet.   

Sammanfattning 

Det kommunala partistödet regleras av kommunallagen och av reglerna för 

partistöd i Håbo kommun. Alla partier i kommunfullmäktige har inkommit 

med de redovisningar av användningen av 2015 års partistöd som de, enligt 

lag, är skyldiga att inkomma med. För att underlätta framtida redovisningar 

har kansliet också tagit fram ett förslag till blankett för ändamålet. 2016 års 

redovisning ska lämnas till kansliet senast 2017-06-30 och föreslås ske på 

denna blankett. 

Partistödet beräknas med hjälp av inkomstbasbeloppet. Varje parti erhåller 

ett grundstöd om 40 % av detta belopp och därefter ett mandatstöd med 30 

% av inkomstbasbeloppet per mandat. 2017 års inkomstbasbelopp är 61 500 

kr. Kommunfullmäktige föreslås därför utbetala partistöd enligt följande:  

Socialdemokraterna (S):  301 350 kr 

Moderaterna (M):  209 100 kr 

Sverigedemokraterna (SD): 116 850 kr 

Centerpartiet (C):  79 950 kr 

Miljöpartiet (MP):  61 500 kr 

Bålstapartiet (Båp):  61 500 kr  

Liberalerna (L):  61 500 kr 

Kristdemokraterna (KD):   43 050 kr 

Vänsterpartiet (V):  43 050 kr 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 
Sammanträdesdatum

2017-01-31 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

 

För att utbetalning ska ske i den tid som reglerna föreskriver måste partierna 

senast 2017-03-10 lämna kontouppgifter för utbetalning till kansliet.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2016-12-22 

Redovisningar av kommunalt partistöd 2015 från samtliga partier 

Förslag till blankett för redovisning av kommunalt partistöd 

Regler för kommunalt partistöd i Håbo kommun (bifogas ej)   

______________ 
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BLANKETT 11T11T1(2) 
12T12TDatum 12T12TVår beteckning 

2017-02-17 

Redovisning av kommunalt partistöd enligt 2 kap. 11 § Kommunallagen 

1. Administrativa uppgifter
Partiets namn Organisationsnummer 

Redovisningen avser år Erhållet partistöd 

2. Ekonomisk redovisning
Post1 Belopp1 

Post2 Belopp2 

Post3 Belopp3 

Post4 Belopp4 

Post5 Belopp5 

Post6 Belopp6 

Post7 Belopp7 

Post8 Belopp8 

Post9 Belopp9 

Post10 Belopp10 

Post11 Belopp11 

Post12 Belopp12 

Post13 Belopp13 

Post14 Belopp14 

Summa 

Ovanstående ekonomiska redovisning är med sanningen överensstämmande. 

3. Underskrift
Kassör Ort och datum 

Namnförtydligande 
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BLANKETT 2(2) 
Datum Vår beteckning 

2017-02-17 

Redovisning av kommunalt partistöd enligt 2 kap. 11 § Kommunallagen 

4. Beskrivning av hur partistödet har använts
Beskrivning 

Ovanstående beskrivning är med sanningen överensstämmande. Det kommunala partistödet har 
använts i enlighet med intentionerna i 2 kap. 9 § Kommunallagen. 

5. Underskrift
Ordförande Ort och datum 

Namnförtydligande 

Granskningsintyg för redovisning av kommunalt partistöd 

Undertecknad har granskat ovanstående redovisning enligt 2 kap. 11 § Kommunallagen och intygar 
att redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt det kommunala partistödet. 

6. Underskrift
Särskild granskare Ort och datum 

Namnförtydligande 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 
Datum Vår beteckning 
2016-12-22 KS 2016/00336 nr 72044 

Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Nämndsekreterare/administratör 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

Redovisning av kommunalt partistöd för år 2015 samt 
utbetalning av kommunalt partistöd för år 2017 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar inlämnade redovisningar om användning

av partistöd år 2015.

2. Kommunfullmäktige ålägger de politiska partierna att senast 2017-06-30

inkomma med en redovisning av användningen av 2016 års partistöd.

3. Kommunfullmäktige beslutar att redovisningen av partistöd från och

med redovisningen av 2016 års partistöd, ska ske på blanketten

”Redovisning av kommunalt partistöd enligt 2 kap. 11 §

Kommunallagen”.

4. Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för 2017 enligt

nedan.

5. Kommunfullmäktige ålägger de politiska partierna att senast 2017-03-10

lämna kontouppgifter för utbetalning av partistödet till kansliet.

Sammanfattning 

Det kommunala partistödet regleras av kommunallagen och av reglerna för 

partistöd i Håbo kommun. Alla partier i kommunfullmäktige har inkommit 

med de redovisningar av användningen av 2015 års partistöd som de, enligt 

lag, är skyldiga att inkomma med. För att underlätta framtida redovisningar 

har kansliet också tagit fram ett förslag till blankett för ändamålet. 2016 års 

redovisning ska lämnas till kansliet senast 2017-06-30 och föreslås ske på 

denna blankett. 

Partistödet beräknas med hjälp av inkomstbasbeloppet. Varje parti erhåller 

ett grundstöd om 40 % av detta belopp och därefter ett mandatstöd med 30 

% av inkomstbasbeloppet per mandat. 2017 års inkomstbasbelopp är 61 500 

kr. Kommunfullmäktige föreslås därför utbetala partistöd enligt följande:  

Socialdemokraterna (S):  301 350 kr 

Moderaterna (M):  209 100 kr 

Sverigedemokraterna (SD): 116 850 kr 

Centerpartiet (C):  79 950 kr 

Miljöpartiet (MP):  61 500 kr 

Bålstapartiet (Båp):  61 500 kr 

Liberalerna (L):  61 500 kr 

Kristdemokraterna (KD):   43 050 kr 

Vänsterpartiet (V):  43 050 kr 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 
 Datum Vår beteckning 
 2016-12-22 KS 2016/00336 nr 72044 

 

För att utbetalning ska ske i den tid som reglerna föreskriver måste partierna 

senast 2017-03-10 lämna kontouppgifter för utbetalning till kansliet.   

 
Ärendet 

Kommunallagen kap 2, 9-12 §§ reglerar kommunalt partistöd. Utöver detta 

har kommunfullmäktige antagit regler för kommunalt partistöd i Håbo 

kommun.  

Redovisningar av partistöd 

Av kommunallagen framgår att en mottagare av partistöd årligen ska lämna 

in en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts till avsett 

ändamål. En skriftlig rapport över redovisningen från en oberoende 

granskare ska också bifogas. Om rapportering inte lämnas in i tid utbetalas, 

enligt reglerna för kommunalt partistöd i Håbo, inget stöd för 

nästkommande år.  

Samtliga i kommunfullmäktige representerade partier har inkommit med en 

redovisning av användningen av 2015 års partistöd och samtliga av dessa 

redovisningar har inkommit i tid, det vill säga senast 2016-06-30.  

Redovisning av 2016 års partistöd - blankett 

Partierna är enligt lag skyldiga att lämna in en redovisning av hur 2016 års 

partistöd har använts. Denna redovisning ska inlämnas till 

kommunstyrelsens kansli senast 2017-06-30.  

För att underlätta för partiernas redovisning samt för att skapa större 

enhetlighet i hur redovisningen göras har kommunstyrelsens kansli tagit 

fram ett förslag till blankett – ”Redovisning av kommunalt partistöd enligt 2 

kap. 11 § Kommunallagen” – som kan användas för kommande 

redovisningar av partistöd.   

Utbetalning av partistöd 2017 

Enligt reglerna för kommunalt partistöd i Håbo kommun erhåller ett parti 

som är representerat i kommunfullmäktige dels ett grundstöd om 40 % av 

det gällande årets inkomstbasbelopp samt ett mandatstöd som uppgår till 30 

% av det gällande årets inkomstbasbelopp per mandat i 

kommunfullmäktige. 2017 års inkomstbasbelopp är 61 500 kronor. Mot 

bakgrund av dessa regler föreslås kommunfullmäktige utbetala partistöd 

enligt följande:  

Parti Mandat Partistöd 

Socialdemokraterna (S) 15 301 350 kr 

Moderaterna (M) 10 209 100 kr 

Sverigedemokraterna (SD) 5 116 850 kr 
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TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 
Datum Vår beteckning 
2016-12-22 KS 2016/00336 nr 72044 

Centerpartiet (C) 3 79 950 kr 

Miljöpartiet (MP) 2 61 500 kr 

Bålstapartiet (Båp) 2 61 500 kr 

Liberalerna (L) 2 61 500 kr 

Kristdemokraterna (KD) 1 43 050 kr 

Vänsterpartiet (V) 1 43 050 kr 

Totalt 41 977 850 kr 

För att partistödet ska kunna utbetalas i den tid som reglerna för kommunalt 

partistöd föreskriver måste samtliga partier lämna kontouppgifter för 

utbetalning av partistödet till kommunstyrelsens kansli senast 2017-03-10.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Utbetalningen av partistöd ryms inom befintlig ram. 

Uppföljning 

Utbetalningen av partistöd följs upp genom den redovisning som samtliga 

partier enligt lag ska inkomma med för hur partistödet för 2017 använts. 

Denna redovisning lämnas till kommunstyrelsens kansli senast 2018-06-30. 

Beslutsunderlag 

– Redovisningar av kommunalt partistöd 2015 från samtliga partier

– Förslag till blankett för redovisning av kommunalt partistöd

– Regler för kommunalt partistöd i Håbo kommun (bifogas ej)

__________ 

Beslut skickas till 

Samtliga partier – för kännedom 

Kansliet – för åtgärd  
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__________________________________________________________ 
Liberalerna Håbo kommun 

Ordförande: Adress: Postgiro: 
Håkan Welin Liberalerna c/o H.Welin 54 25 13-7 
Mobil: 070 – 46 99 344 Rådjursvägen 15 
Email: hakan.welin@liberalerna.se 74635 Bålsta 

Redovisning 
partistöd 2015 

Uppgifter från Liberalerna i Håbo Kommun ang partistödet. 

Partistöd   år  2015  58.300 kr 

Utgifter under år 2015 

Möten    4.699:- 
Annonser         960:- 
Ordförandeutgifter        2.000:- 
Representationsutgifter   2.945:- 
Konferansmöten och 
Alliansmöten efter valet   25.011:- 
Övrigt        203:- 

Summa  35.816 kr  

Återstår 12 484 kr som fonderas på bankkonto och PG för att användas 
vid nästa val. Valåret 2014 blev utgifterna 134 149kr. 

Berith Skiöld 
Kassör i Liberalerna 
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Redovisning av partistöd till Vänsterpartiet Håbo 2015 

Vänsterpartiet Håbo har av Håbo kommun erhållit 40.670 kronor i partistöd under 2015. Partistöd 

betalas ut enligt 2 kap. 9 § kommunallagen i syfte att stärka partiernas ställning i den kommunala 

demokratin.  

Partistödet har främst använts till kostnader i samband med utåtriktad politisk verksamhet, i form av 

annonsering, material och utgifter i samband med utåtriktade möten. Partistödet har även delvis 

använts till vissa kostnader i samband med parti-interna möten och administrativa kostnader för 

partiföreningens verksamhet. En del av stödet sparas till kommande valrörelser.  

Av partistödet 2015 har 16.000 kronor sänts vidare till vårt partidistrikt, Vänsterpartiet Uppland. Detta 

som ersättning för det kontinuerliga organisatoriska och politiska stöd som partiföreningen får av 

partidistriktet. Stödet består bland annat av anordnande av studieverksamhet, träffar och konferenser 

som är till nytta för partiföreningens organisatoriska och politiska verksamhet. Det består också av att 

distriktet framställer informationsmaterial riktat såväl till allmänheten som till partimedlemmar, 

material som annars skulle ha behövt tas fram av partiföreningen.  

Vänsterpartiet Håbo har alltså använt partistödet i enlighet med kommunallagens bestämmelser. 

För Vänsterpartiet Håbo 

Leif Lindqvist, ordförande 
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Partistöd Håbo kommun 1 44 7 41 ,00 58 100,00

Partistöd Håbo kommun 2 12 159,00

Räntor 454,88 2,42

MP Riks 0,00

Bidraq MP Uppsala 12 302 12 3A2,00

Bidraq MP Uppsala 6 600 6 600,00

Lån Handkassan 30 000

Miljöpartiet de gröna i Håbo Resultaträkning 201-5

lntäkter

Summa lntäkter

Kostnader

Utfalt 2014 Utfall 2415

76 256,88 58 { 02,02

Utfall 2AM Uffall 2015

181 514,14 31 789,00

-105 257,26

26 313,02

L{2

Summa Kostnader

Arets resultat 2014

Arets resultat 2015

Christian Nordberg Kassör Org. nr 9L7}OL-LLVB Plusgiro: 18L254L-9

nordbergchristian@gmail.com 2016-05-1t (20L6-01-11) Skandiab. 9150-656 737 3

Räntor 0 0

Porto, Diverse 1 006,50 1 462,50

Service ad m i n istrationskostnader
samt hemsida MP riks 1 200,00 4 105,00

Allianskostnader 0,00 4 844,40

Reseersättninq 2 021,00 1 023,00

Ad mi n istrationsmaterial 0,00 458,00

Möteskostnader 1 372,90 2 206,50

Annonser 56 907,40 0,00

Konoress kostnader 23 037,00 11 665,00

Uppvaktningar 0,00 0,00

Valkostnader 65 610,34 0,00

Utbildninq 29 609,00 6 025,00

Fordran, kortfristig skuld 750,00 0,00

Övriqa kostnader 0,00 0,00
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Miljöpartiet de gröna i Håbo Resultaträkning 2015

Balansräkning

lngående balans 2015

Utgående balans 2015

Summa tillgångar

Överförd till vatfond 2018

Eget kapitd 2A15-12-31 utgående

Summa eqet kapital och skulder

2014 2015

19,53

26 332,55

{ 9,53 26 332,55

19.53

25 000.00
1 332.55

I 332,55

2(2

Plusgiro: tBL254t-9
Skandiab. 9150-556 737 3

Christian Nordberg Kassör

nord bergch ristia n @ gma il.com
Org, nr 8L7001-1178

2016-0s-11 (2016-01-rU

Tillgångar
31 dec 2014

Tillgångar
31 dec 2A15

lngående balans 145 276,79 19,53
Resultat för 2014 -105 257 ,26 26 313,02
Handkassan, se längre ner -30 000,00 0,00
Skandiabanken, se längre ner 0,00 25 002,80
Plusgirot, se längre ner 11 098,00 1329,75
Interrimsford ran 18 902,00 0,00

Bankboken och plusqirot 0,00 26 332,55
Handkassan -18 882,47 0
!nterrimsfordran 18 902,00 0

Eget kapital Förra årets utgående 105 276,79 19,53
Arets resultat -105 257 ,26 26 313,02
Kortfristig skuld 0,00 0
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum

2017-02-13 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

 

§ 40 Dnr 2016/00605 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 
kap 1 § SoL och LSS, kvartal 3 år 2016 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har inkommit med redovis-

ning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen 

och 9 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Enligt dessa 

lagar ska sådan redovisning delges kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 28 

Tjänsteskrivelse 2017-01-13 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-11-01 § 70 

Socialnämnden 2016-10-25 § 57 

______________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum

2017-01-31 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

 

§ 28 Dnr 2016/00605 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 
kap 1 § SoL och LSS, kvartal 3 år 2016 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har inkommit med redovis-

ning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen 

och 9 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Enligt dessa 

lagar ska sådan redovisning delges kommunfullmäktige.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-01-13 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-11-01 § 70 

Socialnämnden 2016-10-25 § 57   

______________ 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 
2017-01-13 KS 2016/00605 nr 72326 

Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Kommunsekreterare 
0171-525 02 
johan.utter@habo.se 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
SoL och LSS, kvartal 3 år 2016 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har inkommit med 

redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § 

Socialtjänstlagen och 9 § Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade. Enligt dessa lagar ska sådan redovisning delges 

kommunfullmäktige.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Om kommunen inte verkställer gynnande biståndsbeslut inom tre månader 

kan inspektionen för vård och omsorg (IVO) välja att hos förvaltningsrätten 

föreslå att kommunen tilldöms ett vite från tio tusen kronor och upp till 

maximalt en miljon kronor. 

Uppföljning 

Ej verkställda beslut följs löpande upp av socialförvaltningen och 

rapporteras till IVO. 

Beslutsunderlag 

– Vård- och omsorgsnämnden 2016-11-01 § 70

– Socialnämnden 2016-10-25 § 57

__________ 

Beslut skickas till 

Vård- och omsorgsnämnden – för kännedom 

Socialnämnden – för kännedom  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum

2016-11-01 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON § 70 Dnr 2016/00006 

Ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS, kvartal 3, år 
2016 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rap-

port av verkställighet av beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 1 § SoL till

kommunfullmäktige och kommunens revisorer för kännedom.

Sammanfattning  

Socialnämnderna i Sverige är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt Lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (LSS) eller enligt Socialtjänstlagen (SoL) inte 

har verkställts senast tre månader efter beslut, eller där ett avbrott i insatsen 

har skett och därefter inte verkställts på nytt inom tre månader. Nämnden 

ska också rapportera till IVO när de beslut som tidigare rapporterats som ej 

verkställda, faktiskt har verkställts. Dessa redogörs för under separat rubrik 

under Ärende och Verkställighet i denna skrivelse.  

Ärende 

Ej verkställda beslut i Håbo kommun, kvartal 3 år 2016 

Håbo kommun har totalt nitton ärenden som rapporteras som ej verkställda 

2016-10-11. Nio av dessa avser LSS och tio avser SoL. Inom SoL redovisas 

både ärendetyperna äldreomsorg samt socialpsykiatri.  

LSS 

Sex beslut avser insats gällande kontaktperson, varav det äldsta är daterat 

2015-02-06.  

Tre beslut avser insats gällande bostad med särskild service, varav det äldsta 

är daterat 2015-09-17. Två av dessa klienter vill fortsatt vänta på plats i 

Bålsta och har tackat nej till erbjudande om boende på annan ort. En av 

dessa blir erbjuden kontrakt under oktober 2016.  

SoL 

Fyra beslut avser insats gällande kontaktperson, varav det äldsta är daterat 

2015-07-13.  

Fyra beslut avser avbrott av insats gällande kontaktperson, där kontaktper-

son valt att avbryta sitt uppdrag och klienten inte fått en ny inom tre måna-

der.  

Två beslut avser insats gällande permanent bostad inom äldreomsorgen, 

varav ett är medboende. Båda klienter ska dock inom kort erbjudas boende. 

201



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 
Sammanträdesdatum

2016-11-01 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

 

VON § 70 Dnr 2016/00006 

Verkställighet 

Ett beslut enligt LSS med insats gällande kontaktperson, som tidigare redo-

visats, har under detta kvartal verkställts.  

Ett beslut enligt SoL med insats gällande kontaktperson, som tidigare redo-

visats, har under detta kvartal verkställts.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, daterad 2016-10-10.

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges revisorer 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum

2016-10-25 

Socialnämnden 

SN § 57 Dnr 2016/00004 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
SoL år 2015-2016 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rapport av verk-

ställighet av beslut enligt 4 kap 1 § SoL till kommunfullmäktige och

kommunens revisorer för kännedom.

Sammanfattning  

Socialnämnderna i Sverige är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) inte 

har verkställts senast tre månader efter beslut, eller där ett avbrott i insatsen 

har skett och därefter inte verkställts på nytt inom tre månader. Nämnden 

ska också rapportera till IVO när de beslut som tidigare rapporterats som ej 

verkställda, faktiskt har verkställts.     

Inom socialnämnden finns detta kvartal inga beslut som inte verkställts 

inom lagstadgad tid.  

Om kommunen inte verkställer gynnande biståndsbeslut inom tre månader 

kan IVO välja att hos förvaltningsrätten föreslå att kommunen tilldöms ett 

vite på tio tusen kronor och upp tukk naxuimalt en miljon kronor.  

Rapporteringen sker kvartalsvis till dels IVO och dels till kommunfullmäk-

tige och kommunens revisorer. 

Beslutsunderlag- Tjänsteskrivelse, daterad 2016-10-17 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum

2017-02-13 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

 

§ 41 Dnr 2016/00620 

Ändring av maxtaxa för förskola, fritidshem och peda-
gogisk omsorg  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige besluta att antar föreslagna avgifter för förskola, fri-

tidshem och pedagogisk omsorg att gälla från och med den 1 mars 2017. 

Sammanfattning 

Skolverket fastställer slutligt statsbidrag för kommande bidragsår senast den 

sista december varje år. Statsbidraget betalas ut under förutsättning att 

kommunen följer villkoren i Förordning (2001:160) om statsbidrag till 

kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. 

Förordningen har nu ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket indexe-

ras. 

Håbo kommun tillämpar reglerna för maxtaxa. Kommunfullmäktige fast-

ställer taxan för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. 

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån 

hushållets avgiftsgrundande inkomst. Skolverket meddelar att den 1 januari 

2017 kommer avgiftsnivåerna att höjas. Höjningen beror på att inkomstaket 

indexerats och kommer att ligga på 45 390 kr per månad.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 29 

Tjänsteskrivelse 2017-01-17 

BOU § 91 – 2016-11-02 

______________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum

2017-01-31 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

 

§ 29 Dnr 2016/00620 

Ändring av maxtaxa för förskola, fritidshem och peda-
gogisk omsorg  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige besluta att antar föreslagna avgifter för förskola, fri-

tidshem och pedagogisk omsorg att gälla från och med den 1 mars 2017.  

Sammanfattning 

Skolverket fastställer slutligt statsbidrag för kommande bidragsår senast den 

sista december varje år. Statsbidraget betalas ut under förutsättning att 

kommunen följer villkoren i Förordning (2001:160) om statsbidrag till 

kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. 

Förordningen har nu ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket indexe-

ras. 

Håbo kommun tillämpar reglerna för maxtaxa. Kommunfullmäktige fast-

ställer taxan för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. 

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån 

hushållets avgiftsgrundande inkomst. Skolverket meddelar att den 1 januari 

2017 kommer avgiftsnivåerna att höjas. Höjningen beror på att inkomstaket 

indexerats och kommer att ligga på 45 390 kr per månad.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-01-17 

BOU § 91 – 2016-11-02   

______________ 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 
2017-01-17 KS 2016/00620 nr 72443 

Kommunstyrelsens kansli 
Jonas Eliasson, Kanslichef 
0171-525 58 
jonas.eliasson@habo.se 

Ändring av maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige besluta att antar föreslagna avgifter för förskola,

fritidshem och pedagogisk omsorg att gälla från och med den 1 mars

2017. 

Sammanfattning 

Skolverket fastställer slutligt statsbidrag för kommande bidragsår senast den 

sista december varje år. Statsbidraget betalas ut under förutsättning att 

kommunen följer villkoren i Förordning (2001:160) om statsbidrag till 

kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. 

Förordningen har nu ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket 

indexeras. 

Håbo kommun tillämpar reglerna för maxtaxa. Kommunfullmäktige 

fastställer taxan för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. 

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån 

hushållets avgiftsgrundande inkomst. Skolverket meddelar att den 1 januari 

2017 kommer avgiftsnivåerna att höjas. Höjningen beror på att inkomstaket 

indexerats och kommer att ligga på 45 390 kr per månad.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förslaget innebär en höjning från föregående taxa. För 2017 innebär detta 

till exempel att högsta avgiften för förskola höjs från 1313 kronor till 1362 

kronor per månad. För fritidshem höjs den högsta avgiften från 875 kronor 

till 908 kronor per månad. 

Uppföljning 

Beslutet föranleder inget behov av uppföljning 

Beslutsunderlag 

– BOU § 91 – 2016-11-02

__________ 

Beslut skickas till 

"[Ange vem eller vilka som beslutet ska skickas till]" 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum

2016-11-02 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

 

BOU § 91 Dnr 2016/01794 

Ändring av maxtaxa 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige

antar föreslagna avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg att 

gälla från och med den 1 januari 2017.  

Sammanfattning  

Skolverket fastställer slutligt statsbidrag för kommande bidragsår senast den 

sista december varje år. Statsbidraget betalas ut under förutsättning att 

kommunen följer villkoren i Förordning (2001:160) om statsbidrag till 

kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. 

Förordningen har nu ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket indexe-

ras.  

Håbo kommun tillämpar reglerna för maxtaxa. Kommunfullmäktige fast-

ställer taxan för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. 

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån 

hushållets avgiftsgrundande inkomst. Skolverket meddelar att den 1 januari 

2017 kommer avgiftsnivåerna att höjas. Höjningen beror på att inkomstaket 

indexerats och kommer att ligga på 45 390 kr per månad.   

Förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år 

Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4 eller fler 

Maxtaxa % 3,0% 2,0% 1,0% Ingen avgift 

Högsta avgift 1 362 kr 908 kr 454 kr 0 kr 

Föräldraledig/arbetssökande/16-25 tim 2,5% 1,8% 1,0% Ingen avgift 

16-25 tim/vecka, högsta avgift 1 135 kr 817 kr 454 kr 0 kr 

Föräldraledig/arbetssökande/15 tim 2,0% 1,6% 1,0% Ingen avgift 

15 tim/vecka, högsta avgift 908 kr 726 kr 454 kr 0 kr 

Fritidshem 6-12 år 

Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4 eller fler 

Fritidshem 2,0% 1,0% 1,0% Ingen avgift 

908 kr 454 kr 454 kr 0 kr 

207



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 
Sammanträdesdatum

2016-11-02 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner 

de nya avgiftsnivåerna för maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk 

omsorg att gälla från och med den 1 januari 2017.  

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista, 2016-10-11, BOU 2016/01794 nr 26518

– Tjänsteskrivelse, 2016-10-11, BOU 2016/01794 nr 26514

– Nya avgiftsnivåer för maxtaxa, Skolverket

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande: Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige 

antar föreslagna avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg att 

gälla från och med den 1 januari 2017.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum

2017-02-13 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

 

§ 42 Dnr 2017/00018 

Nya avgifter för hemtjänst 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar nya avgifter för hemtjänst att gälla från och

med 2017-04-01 i enlighet med vård- och omsorgsnämndens förslag. 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår i beslut 2017-01-10 § 3 en förändring 

av avgifterna för hemtjänst i Håbo kommun. Förutom vård- och omsorgs-

nämndens behandling av ärendet har även kommunala pensionärsrådet och 

kommunala handikapprådet yttrat sig via respektive arbetsutskott. Råden har 

godtagit förändringen. 

Dagens avgifter inom hemtjänsten baseras på utförd tid, liksom ersättningen 

till kundvalsutförarna. Förvaltningen föreslår att såväl avgifter som ersätt-

ning istället baseras på biståndsbedömd tid för att uppnå ökad kvalitet i och 

med ökat individfokus. Förslaget på nya avgifter omfattar även ledsagning 

som varit kostnadsfri för brukaren i ett par år. Avlösarservice, upp till 10 

timmar per månad, föreslås även fortsättningsvis vara avgiftsfri och icke bi-

ståndsbedömd. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra ärendet och 

föreslår därför beslut i enlighet med att vård- och omsorgsnämndens förslag. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 30 

Tjänsteskrivelse 2017-01-13 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-01-10 § 3 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-03 

Gemensamt arbetsutskott KPR och KHR 2016-12-19 § 81 

______________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum

2017-01-31 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

 

§ 30 Dnr 2017/00018 

Nya avgifter för hemtjänst 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige antar nya avgifter för hemtjänst att gälla från och

med 2017-04-01 i enlighet med vård- och omsorgsnämndens förslag.  

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår i beslut 2017-01-10 § 3 en förändring 

av avgifterna för hemtjänst i Håbo kommun. Förutom vård- och omsorgs-

nämndens behandling av ärendet har även kommunala pensionärsrådet och 

kommunala handikapprådet yttrat sig via respektive arbetsutskott. Råden har 

godtagit förändringen. 

Dagens avgifter inom hemtjänsten baseras på utförd tid, liksom ersättningen 

till kundvalsutförarna. Förvaltningen föreslår att såväl avgifter som ersätt-

ning istället baseras på biståndsbedömd tid för att uppnå ökad kvalitet i och 

med ökat individfokus. Förslaget på nya avgifter omfattar även ledsagning 

som varit kostnadsfri för brukaren i ett par år. Avlösarservice, upp till 10 

timmar per månad, föreslås även fortsättningsvis vara avgiftsfri och icke bi-

ståndsbedömd. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra ärendet och 

föreslår därför beslut i enlighet med att vård- och omsorgsnämndens förslag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-01-13 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-01-10 § 3 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-03 

Gemensamt arbetsutskott KPR och KHR 2016-12-19 § 81  

______________ 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 
2017-01-13 KS 2017/00018 nr 72325 

Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Kommunsekreterare 
0171-525 02 
johan.utter@habo.se 

Nya avgifter för hemtjänst 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar nya avgifter för hemtjänst att gälla från och

med 2017-04-01 i enlighet med vård- och omsorgsnämndens förslag.

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår i beslut 2017-01-10 § 3 en förändring 

av avgifterna för hemtjänst i Håbo kommun. Förutom vård- och 

omsorgsnämndens behandling av ärendet har även kommunala 

pensionärsrådet och kommunala handikapprådet yttrat sig via respektive 

arbetsutskott. Råden har godtagit förändringen. 

Dagens avgifter inom hemtjänsten baseras på utförd tid, liksom ersättningen 

till kundvalsutförarna. Förvaltningen föreslår att såväl avgifter som 

ersättning istället baseras på biståndsbedömd tid för att uppnå ökad kvalitet i 

och med ökat individfokus. Förslaget på nya avgifter omfattar även 

ledsagning som varit kostnadsfri för brukaren i ett par år. Avlösarservice, 

upp till 10 timmar per månad, föreslås även fortsättningsvis vara avgiftsfri 

och icke biståndsbedömd. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra ärendet och 

föreslår därför beslut i enlighet med att vård- och omsorgsnämndens förslag. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Avgiftsändringen bedöms av socialförvaltningen vara nästan, men inte helt, 

kostnadsneutral, utan innebär 150–350 tkr i minskade intäkter. Detta avser 

förvaltningen att kompensera i den kommande kontinuerliga uppföljningen 

av beslutad tid för brukarna. 

Uppföljning 

Beslutet följs upp av vård- och omsorgsnämnden under våren år 2018. 

Beslutsunderlag 

– Vård- och omsorgsnämnden 2017-01-10 § 3

– Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-03

– Gemensamt arbetsutskott KPR och KHR 2016-12-19 § 81

__________ 

Beslut skickas till 

Vård- och omsorgsnämnden 

Kommunala pensionärsrådet – för kännedom 

Kommunala handikapprådet – för kännedom  

Socialförvaltningen – för åtgärd 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum

2017-01-10 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON § 3 Dnr 2016/00049 

Ändrad ersättnings- och avgiftsmodell inom hemtjänsten 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att

besluta om nya avgifter för hemtjänst att gälla från och med 2017-04-01

i enlighet med förvaltningens förslag.

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar under förutsättning av fullmäktiges

beslut att förvaltningen får i uppdrag att till nämnden redovisa en utvär-

dering av den nya ersättnings- och avgiftsmodellen under våren 2018.

Sammanfattning  

Till vård- och omsorgsnämndens sammanträde i december lade förvaltning-

en fram ett förslag om nya avgifter inom hemtjänsten, samt bad om uppdrag 

att ta fram nya avtalsvillkor för kundvalet.  

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2017-12-06 § 76 att ge förvaltningen 

uppdraget att ta fram de nya avtalsvillkoren men återremitterande de före-

slagna avgifterna för brukarna för ny förtydligande föredragning inför 

kommunala pensionärsrådet, vilka hade inkommit med ett yttrande som 

motsatte sig avgiftsbeläggningen av ledsagning samt extraavgiften för städ-

ning.   

Vid extra inkallat arbetsutskott från kommunala pensionärsrådet och kom-

munala handikapprådet 2016-12-19 godtog råden förvaltningens förslag, 

men efterfrågade kontinuerlig uppföljning med början vid rådens första 

möte efter sommaruppehållet 2017 samt en mer utförlig uppföljning i de-

cember 2017.  

Dagens avgifter inom hemtjänsten baseras på utförd tid, liksom ersättningen 

till kundvalsutförarna. Förvaltningen föreslår att såväl avgifter som ersätt-

ning istället baseras på biståndsbedömd tid för att uppnå ökad kvalitet i och 

med ökat individfokus. Förslaget på nya avgifter omfattar även ledsagning 

som varit kostnadsfri för brukaren i ett par år. Avlösarservice, upp till 10 

timmar per månad, föreslås även fortsättningsvis vara avgiftsfri och icke bi-

ståndsbedömd.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Avgiftsändringen bedöms vara nästan, men inte helt, kostnadsneutral, utan 

innebär 150–350 tkr i minskade intäkter. Detta avser förvaltningen att kom-

pensera i den kommande kontinuerliga uppföljningen av beslutad tid för 

brukarna.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 
Sammanträdesdatum

2017-01-10 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

 

VON § 3 Dnr 2016/00049 

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse 2017-01-03, dok.nr 2130

– Protokoll 2016-12-19 § 81 från gemensamt arbetsutskott KPR/KHR

– Vård- och omsorgsnämndens beslut 2016-12-06 § 76

– Utredning 2016-11-17, dokt.nr2014.

Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Staake (S) yrkar på tillägg att förvaltningen ska få i uppdrag att göra en 

utvärdering som redovisas till nämnden när den nya modellen gällt 1 år. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisbeth Bolin (C) frågar om vård- och omsorgsnämnden bifaller 

tilläggsyrkande från Eva Staakes (S) och finner att så sker. 

______________ 
Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 
2017-01-03 VON 2016/00049 nr 2130 

Socialförvaltningen 
Stöd till vuxna 
Catrin Josephson, Avdelningschef 
0171-527 81 
catrin.josephson@habo.se 

Ändrad ersättnings- och avgiftsmodell inom hemtjänsten 

Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att

besluta om nya avgifter för hemtjänst i enlighet med förvaltningens

förslag. Avgifterna föreslås gälla från och med 2017-04-01.

Ärende     

Till Vård- och omsorgsnämndens sammanträde i november lade förvaltningen 

fram ett förslag om nya avgifter inom hemtjänsten, samt bad om uppdraget att ta 

fram nya avtalsvillkor för kundvalet.  

Dagens avgifter inom hemtjänsten baseras på utförd tid, liksom ersättningen till 

kundvalsutförarna. Förvaltningen föreslår att såväl avgifter som ersättning istället 

baseras på biståndsbedömd tid för att uppnå ökad kvalitet i och med ökat 

individfokus. Förslaget på nya avgifter omfattar även ledsagning som varit 

kostnadsfri för brukaren i ett par år. Avlösarservice, upp till 10 timmar per månad, 

föreslås även fortsättningsvis vara avgiftsfri och icke biståndsbedömd.  

Vård- och omsorgsnämnden beslutade (VoN § 76) att ge förvaltningen i uppdrag 

att ta fram de nya avtalsvillkoren, men avseende de föreslagna avgifterna för 

brukarna återremitterades ärendet för ny förtydligande föredragning inför 

kommunala pensionärsrådet, som hade inkommit med ett yttrande som motsatte 

sig avgiftsbeläggningen av ledsagning samt extraavgiften för städning.   

Vid extra inkallat arbetsutskott från kommunala pensionärsrådet och kommunala 

handikapprådet 2016-12-19 godtog råden förvaltningens förslag, men efterfrågade 

kontinuerlig uppföljning med början vid rådens första möte efter 

sommaruppehållet 2017 samt en mer utförlig uppföljning i december 2017.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Avgiftsändringen bedöms vara nästan, men inte helt, kostnadsneutral, utan 

innebära 150  - 350 tkr i minskade intäkter. Detta avser förvaltningen att 

kompensera i den kommande kontinuerliga uppföljningen av beslutad tid för 

brukarna.    

Beslutsunderlag  

– Utredning, daterad 2016-11-17, dok.id 2014

– Sammanträdesprotokoll arbetsutskott KPR och KHR 2016-12-19 § 81.

__________ 

Beslut skickas till    

Kommunfullmäktige 

Samtliga kundvalsutförare för kännedom 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2016-12-19 

Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott 
Kommunala handikapprådets arbetsutskott 

§ 81

Tydliggörande av ny avgiftsmodell inom 
hemtjänsten  

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2016-12-06 
§ 76 att återremittera ärendet om ändrad
ersättnings- och avgiftsmodell inom hemtjänsten 
till förvaltningen för att mer pedagogiskt 
förtydliga utredningen och därefter lämna ärendet 
på ny remiss till kommunala pensionärsrådet. 
Handlingar har skickats ut inför dagens 
sammanträde.  

Avdelningschef Catrin Josephson informerar bland 
annat om följande för att förtydliga hur de 
föreslagna förändringarna påverkar brukarna: 

- Cirka 25 % av brukarna betalar redan i dagsläget 
0 kr för sina insatser, då de inte har något 
betalningsutrymme. Denna grupp kommer inte 
påverkas av de föreslagna förändringarna.  

- En stor andel brukare har i dagsläget reducerad 
avgift och betalar därmed 700 kr per månad för 
sina insatser. Inte heller denna grupp kommer 
påverkas av de föreslagna förändringarna, utan 
kommer även fortsättningsvis få betala samma 
belopp.  

- Cirka 21 % av brukarna har utrymme att betala 
för sina insatser och betalar därmed maxtaxa för 
dem.  

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2016-12-19 

Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott 
Kommunala handikapprådets arbetsutskott 

§ 81

Maxtaxan är i dagsläget 1991 kronor per månad. 
De flesta av dessa brukare kommer heller inte 
påverkas av den föreslagna ändringen, då de alltid 
kommer upp i maxtaxenivå för sina insatser.  

- De två grupper som påverkas av den föreslagna 
förändringen är följande:  

1. De som precis når upp till gränsen för maxtaxa
och nu får sänkt hemtjänstkostnad i enlighet med 
förslaget kommer att få betala en något lägre 
månatlig avgift då de inte längre når maxtaxetaket. 

2. De som har råd att betala maxtaxa och som inte
har så många insatser att de kommer upp till 
maxtaxa kommer också påverkas av de förändringar 
som föreslås. Om det innebär en höjning eller 
sänkning beror på vilka insatser de har. 

Möjlighet att ställa frågor ges. Efter diskussionen 
uttrycker föreningsrepresentanterna i de båda 
rådens arbetsutskott att mycket klargjorts, vilket 
gjort att representanterna nu är mindre oroade av 
den föreslagna förändringen. Detta då den inte 
drabbar dem som har det svårast ekonomiskt. 
Därmed godtar råden förvaltningens förslag, men 
efterfrågar kontinuerlig uppföljning med början vid 
rådens första möte efter sommaruppehållet 2017 
samt en mer utförlig uppföljning i december 2017.  
______________ 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

216



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum

2017-02-13 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

 

§ 43 Dnr 2017/00017 

Nya avgifter för fotvård 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige fastställer avgiften för fotvård till 440 kronor per

ordinarie behandling för personer över 65 år och till 520 kronor per behand-

ling för personer under 65 år att gälla från den 15 mars 2017.  

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår i beslut 2017-01-10 § 1 att förändra 

avgifterna för fotvård i Håbo kommun. Syftet med förändringen är att pri-

serna i den kommunala fotvården ska anpassas till de priser som råder på 

den privata marknaden för att inte konkurrensen ska hämmas. Nämnden fö-

reslår att priset för fotvård ska fastställas till 520 kronor per behandling för 

personer under 65 år och till 480 kronor per behandling för personer över 65 

år.  

Kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet har beretts till-

fälle att yttra sig i frågan. Råden hade inga invändningar till höjningen för 

personer under 65 år men bedömde att personer över 65 år inte bör betala 

mer än 420 kronor per behandling.  

Socialförvaltningen bedömer, trots rådens yttrande, att priset för personer 

över 65 år bör vara 480 kronor och motiverar detta med att priserna för fot-

vård bör anpassas till priserna på den privata marknaden. Vård- och om-

sorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med den 

bedömning som förvaltningen gjort.  

Kommunstyrelsens förvaltning delar vård- och omsorgsnämndens bedöm-

ning och har inget ytterligare att tillföra i ärendet. Kommunstyrelsens för-

valtning föreslår därmed beslut i enlighet med vård- och omsorgsnämndens 

förslag.  

Beslutsunderlag 

Protokollutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 31 

Tjänsteskrivelse 2017-01-13 

Beslut, Vård- och omsorgsnämnden § 1 2017 

Protokollsutdrag från extra arbetsutskott med kommunala pensionärsrådet 

och kommunala handikapprådet,  

Utredning: Avgift för fotvård 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) yrkar att avgiften för personer över 65 år ska höjas till 

440 kr istället för 480 kronor.   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 
Sammanträdesdatum

2017-02-13 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

 

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Agneta Hägglund (S) förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande Carina Lund (M) frågar om kommunstyrelsen beslutar i enlighet 

med vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut och därefter om kom-

munstyrelsen beslutar i enlighet med Agneta Hägglunds (S) förslag till be-

slut och finner att Agneta Hägglunds (S) förslag till beslut bifalls.  

Omröstning begärs. 

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för vård- och 

omsorgsnämndens förslag till beslut och nej-röst för Agneta Hägglunds för-

slag till beslut.  

Ja-röst lämnas av: Carina Lund (M), Leif Zetterberg (C), Anders Cyrillus 

(L), Fred Rydberg (KD) 

Nej-röst lämnas av: Christian Nordberg (MP), Agneta Hägglund (S), Wer-

ner Schubert (S), Lars-Göran Bromander (S), Eva Staake (S), Michael Rub-

bestad (SD), Owe Fröjd (Båp) 

Tommy Rosenkvist (M) och Fredrik Anderstedt (S) avstår. 

Med 4 ja-röster, 7 nej-röster och 2 som avstår beslutar kommunstyrelsen att 

bifalla Agneta Hägglunds (S) yrkande.  

Reservation 

Carina Lund (M), Leif Zetterberg (C), Anders Cyrillus (L), Fred Rydberg 

(KD) reserverar sig mot beslutet.  

______________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum

2017-01-31 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

 

§ 31 Dnr 2017/00017 

Nya avgifter för fotvård 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet till kommunstyrelsen

utan eget förslag.  

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår i beslut 2017-01-10 § 1 att förändra 

avgifterna för fotvård i Håbo kommun. Syftet med förändringen är att pri-

serna i den kommunala fotvården ska anpassas till de priser som råder på 

den privata marknaden för att inte konkurrensen ska hämmas. Nämnden fö-

reslår att priset för fotvård ska fastställas till 520 kronor per behandling för 

personer under 65 år och till 480 kronor per behandling för personer över 65 

år.  

Kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet har beretts till-

fälle att yttra sig i frågan. Råden hade inga invändningar till höjningen för 

personer under 65 år men bedömde att personer över 65 år inte bör betala 

mer än 420 kronor per behandling.  

Socialförvaltningen bedömer, trots rådens yttrande, att priset för personer 

över 65 år bör vara 480 kronor och motiverar detta med att priserna för fot-

vård bör anpassas till priserna på den privata marknaden. Vård- och om-

sorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med den 

bedömning som förvaltningen gjort.  

Kommunstyrelsens förvaltning delar vård- och omsorgsnämndens bedöm-

ning och har inget ytterligare att tillföra i ärendet. Kommunstyrelsens för-

valtning föreslår därmed beslut i enlighet med vård- och omsorgsnämndens 

förslag.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-01-13 

Beslut, Vård- och omsorgsnämnden § 1 2017 

Protokollsutdrag från extra arbetsutskott med kommunala pensionärsrådet 

och kommunala handikapprådet,  

Utredning: Avgift för fotvård   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) yrkar att arbetsutskottet ska lämna ärendet till kom-

munstyrelsen utan eget förslag. 

Carina Lund (M) yrkar för Håboalliansen bifall till förvaltningens förslag. 

219



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 
Sammanträdesdatum

2017-01-31 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

 

Beslutsgång 

Ordförande Carina Lund (M) ställer de två förslagen mot varandra finner då 

att arbetsutskottet bifaller Agneta Hägglunds (S) yrkande.  

______________ 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Vår beteckning 
2017-01-13 KS 2017/00017 nr 72334 

Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Nämndsekreterare/administratör 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

Nya avgifter för fotvård 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer avgiften för fotvård till 480 kronor per

ordinarie behandling för personer över 65 år och till 520 kronor per

behandling för personer under 65 år att gälla från den 15 mars 2017.

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår i beslut 2017-01-10 § 1 att förändra 

avgifterna för fotvård i Håbo kommun. Syftet med förändringen är att 

priserna i den kommunala fotvården ska anpassas till de priser som råder på 

den privata marknaden för att inte konkurrensen ska hämmas. Nämnden 

föreslår att priset för fotvård ska fastställas till 520 kronor per behandling 

för personer under 65 år och till 480 kronor per behandling för personer 

över 65 år.  

Kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet har beretts 

tillfälle att yttra sig i frågan. Råden hade inga invändningar till höjningen för 

personer under 65 år men bedömde att personer över 65 år inte bör betala 

mer än 420 kronor per behandling.  

Socialförvaltningen bedömer, trots rådens yttrande, att priset för personer 

över 65 år bör vara 480 kronor och motiverar detta med att priserna för 

fotvård bör anpassas till priserna på den privata marknaden. Vård- och 

omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med 

den bedömning som förvaltningen gjort.  

Kommunstyrelsens förvaltning delar vård- och omsorgsnämndens 

bedömning och har inget ytterligare att tillföra i ärendet. Kommunstyrelsens 

förvaltning föreslår därmed beslut i enlighet med vård- och 

omsorgsnämndens förslag.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Vård- och omsorgsnämnden bedömer att den föreslagna höjningen av 

avgiften för kommunal fotvård medför en viss intäktsökning.    

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Beslut, Vård- och omsorgsnämnden § 1 2017

– Protokollsutdrag från extra arbetsutskott med kommunala

pensionärsrådet och kommunala handikapprådet,

– Utredning: Avgift för fotvård
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
Datum Vår beteckning 
2017-01-13 KS 2017/00017 nr 72334 

__________ 

Beslut skickas till 

Vård- och omsorgsnämnden 

Kommunala pensionärsrådet – för kännedom 

Kommunala handikapprådet – för kännedom  

Socialförvaltningen – för åtgärd  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum

2017-01-10 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON § 1 Dnr 2015/00016 

Fotvård, ny taxa 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att

fastställa avgiften för fotvård till 480 kronor per ordinarie behandling 

för personer över 65 år och till 520 kronor per behandling för personer 

under 65 år att gälla från den 15 mars 2017.  

Sammanfattning  

Vård och omsorgsnämnden återremitterade ärendet 2016-12-06 för att inhämta 

kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet yttrande över för-

valtningens kompletterande skrivning i utredningsdokumentet under rubriken 

Kommunens självkostnader.   

Ärende 

I kommunen finns flera privata utförare av fotvård.  I utredningen föreslås 

att priserna i den kommunala fotvården anpassas till de priser som råder på 

den privata marknaden i syfte att inte snedvrida eller hämma konkurrensen. 

Förslaget innebär en prishöjning för personer över 65 år med 120 kronor per 

behandling och för personer under 65 år blir det en prisökning med 160 kro-

nor per behandling.   

Priserna för fotvård på den privata marknaden i Håbo varierar mellan 480 

och 550 kronor per behandling vilket är 120 till 190 kronor dyrare än det 

pris som tas ut av den kommunala fotvården. Inom den kommunala fotvår-

den finns dessutom ett ännu lägre pris för enklare fotvård om 200 kronor per 

behandling. Denna möjlighet till enklare fotvård till en lägre taxa om 200 

kronor bör finnas kvar. 

Förslaget till nya avgifter för fotvård har behandlats på ett gemensamt möte 

med arbetsutskotten för kommunala pensionärsrådet och kommunala handi-

kapprådet. De båda rådens arbetsutskott anser att den förslagna höjningen 

till 520 kronor för personer under 65 år är rimlig men förespråkar att höj-

ningen för personer över 65 år ska vara högst 60 kronor, det vill säga en av-

gift om högst 420 kronor per behandling. 

Efter att ha tagit del av arbetsutskottens synpunkter står förvaltningen fast 

vid förslaget att höja avgiften för personer under 65 år till 520 kronor per 

behandling och till 480 kronor per behandling för personer över 65 år med 

motiveringen att priserna bör anpassas till de priser för fotvård som finns på 

den privata marknaden. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 
Sammanträdesdatum

2017-01-10 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

 

VON § 1 Dnr 2015/00016 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

En höjning av avgiften för kommunal fotvård medför sannolikt en viss in-

täktsökning.    

Uppföljning 

Någon särskild uppföljning bedöms inte behövas. 

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse 2017-01-09, dok.nr 2138

– Protokoll 2016-12-19 § 80 från gemensamt arbetsutskott KPR/KHR

– Vård- och omsorgsnämndens beslut 2016-12-06 § 75

– Utredning 2016-11-09, dok.nr 2002

Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Staake (S) yrkar att avgiften ska vara 440 kronor för äldre över 65 år och 

att höjningar bör ske i etapper samt anser också att eftersom en privat utförare 

haft kampanjpris finns argument för att kommunens avgift inte ska ligga 

högre än detta. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisbeth Bolin (C) finner att det finns två förslag till beslut, dels 

förvaltningens förslag och dels Eva Staakes yrkande. Ordförande frågar om 

vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag eller enligt 

Eva Staakes (S) yrkande och finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar 

enligt förvaltningens förslag.  

Reservation 
Eva Staake (S), Helene Cranser (S) och Maria Annell (S) reserverar sig mot 

beslutet till förmån för eget yrkande. 

______________ 
Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Avdelningschef Raija Honkanen 

Enhetschef Ulrika Wahlstrand 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2016-12-19 

Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott 
Kommunala handikapprådets arbetsutskott 

§ 80

Höjd avgift för fotvård  

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2016-12-06 
§ 75 att återremittera ärendet om höjd avgift för
fotvård för inhämtande av rådens synpunkter kring 
förvaltningens kompletterande skrivning i 
utredningsdokumentet "Kommunens 
självkostnader". Uppdaterade handlingar har 
skickats ut till ledamöterna inför sammanträdet. 
Ärendet diskuteras.  

Efter diskussion anser föreningsrepresentanterna 
från kommunala pensionärsrådets och kommunala 
handikapprådets arbetsutskott att förvaltningens 
förslag till avgift för personer under 65 år är 
rimlig, men att höjningen för personer över 65 år 
är för hög. Därför förespråkas att höjningen inte 
ska vara högre än 60 kronor för denna grupp.  

Därmed förespråkar föreningsrepresentanterna i de 
båda arbetsutskotten följande avgifter:  

- Personer under 65 år: 520 kr 
- Personer över 65 år: maximalt 420 kr. 
______________ 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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UTREDNING 1(3) 
Datum Vår beteckning 
2016-11-09 VON 2015/00016 nr 2002 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningen 
Thomas Brandell, Socialchef 
0171-52579 
thomas.brandell@habo.se 

Avgift för fotvård 

Bakgrund 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 2015-03-03, § 25, att föreslå 

kommunfullmäktige en höjning av taxan för fotvård från 360 kronor per 

behandling till 400 kronor per behandling. Kommunfullmäktige beslutade 

den 2015-05-04 att återremittera förlaget till vård- och omsorgsnämnden för 

ny översyn. 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har därefter uppdragit till 

förvaltningen att utreda möjligheterna till en taxa som är anpassad till det 

pris för fotvård som finns på den privata marknaden i kommunen. 

Den kommunala fotvården 

Kommunens fotvårdsverksamhet är lokaliserad till Pomonas äldreboende. 

Verksamheten utför fotvård på enskilda som antiongen är boende i eget 

boende i kommunen eller boende på särskilt boende. Regelbundet någon 

dag per månad lokaliseras verksamheten ut till Solängens äldreboende för 

att erbjuda boende på Solängens respektive Dalängens äldreboende fotvård. 

Den kommunala taxan för en komplett fotvårdsbehandling är 360 kronor per 

behandling. Utöver det finns en taxa för enklare fotvårdsbehandling om 200 

kronor per behandling. Det handlar nästan uteslutande om äldre personer 

som enbart behöver nagelklippning och eventuellt ytterligare lättare insatser 

som till exempel fotbad. Det är fotvårdaren som avgör om det ska vara en 

enklare behandling eller inte. Kommunen har också ett avtal med 

landstinget om utförande av så kallad medicinsk fotvård, vilket innebär att 

en person med remiss kan få ett antal prissubventionerade behandlingar. 

Prisnivån hos privata utförare i kommunen 

Kontakt har tagits med fyra privata utförare i kommunen som redovisar att 

man har följande priser för en fotvårdbehandling motsvarande den som ges 

av kommunens personal 

Privat utförare 1: Grundpriset är 520 kronor för en komplett 

fotvårdsbehandling om ca 50 minuter. Personer över 65 år betalar 490 

kronor. 

Privat utförare 2: Grundpriset är 520 kronor för en komplett 

fotvårdsbehandling om ca 50 minuter. Personer över 65 år betalar 480 

kronor. 

Privat utförare 3: Grundpriset är 550 kronor för en komplett 

fotvårdsbehandling om ca 50 minuter. Man har ingen särskild 
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UTREDNING 2(3) 
Datum Vår beteckning 
2016-11-09 VON 2015/00016 nr 2002 

pensionärsrabatt men för närvarande en kampanj där priset är 450 kronor 

per behandling. 

Privat utförare 4: Grundpriset är 480 kronor för en komplett 

fotvårdbehandling om ca 50 minuter. 

I samtalet uppger två av företagen att man tror sig påverkas negativt av 

kommunens pris och ett av dem har haft för avsikt att kontakta kommunen 

om detta. 

Kommunen som konkurrent med privata utförare 

I princip ska kommunen inte verka på marknader där det finns en privat 

etablering, Reglerna kring detta finns i konkurrenslagen 3:27 som stadgar att 

staten, ett landsting eller en kommun kan förbjudas att utföra viss 

verksamhet om det snedvrider eller hämmar konkurrensen på en viss 

marknad 

”Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet 

27 § Staten, en kommun eller ett landsting får förbjudas att i en 

säljverksamhet som omfattas av 1 kap. 5 § första stycket tillämpa ett visst 

förfarande, om detta  

1. snedvrider, eller är ägnat att snedvrida, förutsättningarna för en effektiv

konkurrens på marknaden, eller 

2. hämmar, eller är ägnat att hämma, förekomsten eller utvecklingen av en

sådan konkurrens. 

    Förbud får inte meddelas för förfaranden som är försvarbara från allmän 

synpunkt. 

    En kommun eller ett landsting får även förbjudas att bedriva en viss 

säljverksamhet i fall som avses i första stycket. En sådan verksamhet får 

dock inte förbjudas, om den är förenlig med lag. 

    Ett förbud gäller omedelbart, om något annat inte bestäms. Lag 

(2009:1280).” 

Kommunens självkostnad 

För 2016 beräknas den kommunala fotvården ge ett överskott om 39 tkr 

gentemot budget. I budget är inte hänsyn taget till OH-kostnader och 

lokalkostnader. Ekonomikontoret har beräknat lokalkostnaderna till 101 tkr 

per år och OH-kostnaderna till 81 tkr per år. Sammanlagt blir det 182 tkr för 

2016. Eftersom det dock prognostiseras ett överskott om 39 tkr så fattas 143 

tkr för att verksamheten ska ha ett 0-resultat inklusive OH-kostnader. I år 

förväntas genomföras ca 1 600 behandlingar. Av dessa är 1/3-del diabetes 

behandlingar som ersätts av landstinget. Då återstår ca 1 100 behandlingar. 

För att täcka underskottet inklusive OH-kostnader skulle priset behöva vara 
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UTREDNING 3(3) 
Datum Vår beteckning 
2016-11-09 VON 2015/00016 nr 2002 

130 kronor högre per behandling, vilket räknas fram genom att dividera    

143 000 med 1 100. 

Bedömning 

Två av de privata utförarna har en viss pensionärsrabatt om 30 eller 40 

kronor per behandling. Två av utförarna har samma pris oavsett ålder. 

Kommunens pris för fotvården bör ligga på en nivå som inte konkurrerar 

med de privata utförarna. Den vanligaste kunden torde vara en person över 

65 år och för dessa föreslås att priset ska vara 480 kronor, dvs samma som 

den lägsta nivån hos våra privata utförare. För personer under 65 år bör 

kommunens pris sättas till 520 kronor per behandling, dvs samma prisnivå 

som hos två av de privata utförarna. Taxan om 200 kronor per behandling 

för enklare fotvård bör ligga fast.  

Det är svårt att med säkerhet bedöma hur den föreslagna höjningen kommer 

att påverka kommunens intäkter. Om lika många kunder som idag fortsätter 

att använda den kommunala fotvården så ökar naturligtvis intäkterna. Det 

kan dock bli så att man då istället väljer en privat fotvårdare vilket då ger ett 

minskat kundunderlag hos den kommunala fotvården. Sannolikt kommer 

dock prisökningen att leda till en viss ökning av intäkterna. 

Om kommunfullmäktige fattar beslut i ärendet den 27 februari kan de nya 

taxorna börja gälla från den 15 mars. 

Remissrunda 

Ärendet har behandlats på kommunala handikapprådet respektive 

kommunala pensionärsrådet den 23 november och råden har haft möjlighet 

att yttra sig inför vård- och omsorgsnämndens beslut 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 
2017-01-23 KS 2017/00006 nr 72511 

Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

Entledigande från uppdrag som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden samt fyllnadsval 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Kiymet Yildirimer (MP) från uppdraget

som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

2. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny ledamot i barn- och

utbildningsnämnden i Kiymet Yildirimers (MP) ställe.

Sammanfattning 

Kiymet Yildirimer har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i 

barn- och utbildningsnämnden.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt. 

Uppföljning 

Inte aktuellt. 

Beslutsunderlag 

– Avsägelse 2017-01-05

__________ 

Beslut skickas till 

Kiymet Yildirimer 

Vald 

Barn-och utbildningsnämnden 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister  
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Från: Kiymet Yildirimer <kiymetyldr@hotmail.com> 
Skickat: den 5 januari 2017 14:03 
Till: Johan Utter 
Ämne: ang. BUN 

Uppföljningsflagga: Follow Up 
Färdigt: den 5 januari 2017 16:25 
Flagga: Har meddelandeflagga 

Hej, 

Jag arbetar inom Barn- och utbildningsförvaltningen från och med 2017-01-01. 

Därför avsäger jag mitt uppdrag som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden för miljöpartiet de 
gröna i Håbo. 

Med vänlig hälsning 

Kiymet Yildirimer 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 
2017-01-23 KS 2017/00035 nr 72517 

Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen 
samt fyllnadsval 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Sabine Noresson (MP) från uppdraget

som ersättare i kommunstyrelsen

2. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny ersättare i kommunstyrelsen i

Sabine Noressons (MP) ställe.

Sammanfattning 

Sabine Noresson (MP) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare 

i kommunstyrelsen.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Avsägelse 2017-01-16

__________ 

Beslut skickas till 

Sabine Noresson (MP) 

Vald 

Kommunstyrelsen 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 
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Från: Miljöpartiet de gröna i Håbo kommun <mphaabo@live.se> 
Skickat: den 16 januari 2017 18:37 
Till: Christian Nordberg 
Kopia: Johan Utter 
Ämne: Utträde ur KS Håbo 

Uppföljningsflagga: Flag for follow up 
Flagga: Har meddelandeflagga 

Hej Johan, 
Vänligen notera att jag härmed avsäger mig mitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen som 
representant  för miljöpartiet de gröna i Håbo. 

Vänlig hälsning 
Sabine Noresson 

Skickat från min Huawei Mobile 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 
2017-02-03 KS 2017/00079 nr 72721 

Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

Entledigande från uppdrag som ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden samt fyllnadsval 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Ulrika Wallin (MP) från uppdraget som

ledamot i vård- och omsorgsnämnden.

2. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny ersättare i vård- och

omsorgsnämnden i Ulrika Wallin (MP) ställe.

Sammanfattning 

Ulrika Wallin (MP) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 

vård- och omsorgsnämnden.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Avsägelse 2017-01-29

__________ 

Beslut skickas till 

Ulrika Wallin 

Vald 

Vård- och omsorgsnämnden 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister  
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Från: ulrika wallin <uwallin@hotmail.se> 
Skickat: den 29 januari 2017 09:59 
Till: Johan Utter 
Kopia: Christian Nordberg; Marie Nordberg 
Ämne: Avsägelse av ersättarplats i VON 

Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 

Hej, 

Härmed avsäger jag mitt uppdrag som ersättare i Vård- och omsorgsnämnden (VON) för 
miljöpartiet i Håbo. 

Med vänlig hälsning 
Ulrika Wallin  
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 
2017-02-07 KS 2017/00099 nr 72809 

Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

Entledigande från uppdrag som ersättare i valnämnden samt 
fyllnadsval 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Mats Bergengren (MP) från uppdraget

som ersättare i valnämnden.

2. Kommunfullmäktige utser N.N till ny ersättare i valnämnden i Mats

Bergengrens (MP) ställe.

Sammanfattning 

Mats Bergengren (MP) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare 

i valnämnden.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Avsägelse 2017-02-06

__________ 

Beslut skickas till 

Mats Bergengren 

Vald 

Valnämnden 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 
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Från: Mats Bergengren <mats@flisatall.se> 
Skickat: den 6 februari 2017 20:58 
Till: Johan Utter 
Kopia: Christian Nordberg 
Ämne: Re: Ersättare i Valnämnden 

Uppföljningsflagga: Follow Up 
Färdigt: den 7 februari 2017 08:00 
Flagga: Har meddelandeflagga 

Johan! 

Jag vill härmed avsäga mig min plats i valnämnden. 

mvh Mats Bergengren 

mobil 070 986 36 74 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 
2017-01-25 KS 2017/00063 nr 72570 

Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

Val av ledamot och ersättare till regionalt forum 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige utser N.N. till Håbo kommuns ledamot i regionalt

forum för resterande del av mandatperioden.

2. Kommunfullmäktige utser N.N. till Håbo kommuns ersättare i regionalt

forum för resterande del av mandatperioden.

3. Besluten ovan gäller under förutsättning att samtliga parter godkänner

överenskommelsen om samverkansstruktur mellan Region Uppsala och

åtta kommuner i Uppsala län och därmed bildandet av Regionalt Forum.

Sammanfattning 

I samband med regionbildningen överenskoms att inom Region Uppsala 

inrätta ett regionalt forum för att säkerställa et fortsatt kommunalt inflytande 

i regionala utvecklingsfrågor och frågor med kommunal anknytning. Enligt 

överenskommelsen om samverkansstrukturen för detta regionala forum ska 

varje kommun utse en ledamot och en ersättare för deltagande i forumet.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Arvodeskostnader för de valda ledamöterna kan tillkomma vid forumets 

sammanträden. Dessa bedöms dock kunna hanteras inom befintlig ram.  

Uppföljning 

Inte aktuellt. 

__________ 

Beslut skickas till 

Region Uppsala 

Vald 

Förtroendemannaregister 

Löneadministration 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 
2017-02-15 KS 2017/00126 nr 72942 

Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

Val av representant till regionalt samråd för kulturområdet 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige utser N.N. till Håbo kommuns representant i

regionalt samråd för kulturområdet för resterande del av

mandatperioden.

2. Beslutet ovan gäller under förutsättning att samtliga parter godkänner

överenskommelsen om samverkansstruktur mellan Region Uppsala och

åtta kommuner i Uppsala län och därmed bildandet av Regionalt Forum.

Sammanfattning 

I samband med Regionalt Forums första sammanträde beslutades att inrätta 

ett regionalt samråd för kulturområdet. Till detta samråd behöver Håbo 

kommun utse en kommunal representant.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Arvodeskostnader för de valda ledamöterna kan tillkomma sammanträdena. 

Dessa bedöms dock kunna hanteras inom befintlig ram. 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

__________ 

Beslut skickas till 

Region Uppsala 

Vald 

Förtroendemannaregister 

Löneadministration  
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 
2017-02-15 KS 2017/00127 nr 72941 

Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

Val av representant till regionalt samråd för hälsa, vård och 
omsorg 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige utser N.N. till Håbo kommuns representant i

regionalt samråd för hälsa, vård och omsorg för resterande del av

mandatperioden.

2. Beslutet ovan gäller under förutsättning att samtliga parter godkänner

överenskommelsen om samverkansstruktur mellan Region Uppsala och

åtta kommuner i Uppsala län och därmed bildandet av Regionalt Forum.

Sammanfattning 

I samband med Regionalt Forums första sammanträde beslutades att inrätta 

ett regionalt samråd för hälsa, vård och omsorg. Till detta samråd behöver 

Håbo kommun utse en kommunal representant.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Arvodeskostnader för de valda ledamöterna kan tillkomma sammanträdena. 

Dessa bedöms dock kunna hanteras inom befintlig ram. 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

__________ 

Beslut skickas till 

Region Uppsala 

Vald 

Förtroendemannaregister 

Löneadministration 

239

Ärende 28



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 
2017-02-16 KS 2017/00136 nr 73002 

Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

Fyllnadsval av nämndeman Uppsala Tingsrätt samt ersättare i 
överförmyndarnämnden 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny nämndeman i Uppsala tingsrätt i

Bernt Sahlbergs (C) ställe.

2. Kommunfullmäktige utser N.N till ny ersättare i

överförmyndarnämnden i Bernt Sahlbergs (C) ställe. Beslutet gäller från

och med 2017-03-01.

Sammanfattning 

Bernt Sahlberg (C) har avsagt sig sitt uppdrag som nämndeman och har 

entledigats av Uppsala tingsrätt från detta uppdrag. 

Då Bernt Sahlberg (C) flyttar från kommunen 2017-03-01 upphör han att 

vara valbar till uppdrag inom kommunen. Detta innebär, enligt 4 kap 8 § 

kommunallagen, att hans uppdrag som ersättare i överförmyndarnämnden 

också upphör från och med detta datum.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Avsägelse

__________ 

Beslut skickas till 

Vald 

Uppsala tingsrätt 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

240

Ärende 29



Från: Johnsson Annelie - TUP [mailto:annelie.johnsson@dom.se] 
Skickat: den 16 februari 2017 13:36 
Till: Johan Utter 
Ämne: VB: Uppsägning 
Bifogade filer: sahlberg16.vcf 

Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 

Hej Johan 
Som du ser så tänker vår nämndeman Bernt Sahlberg lämna sitt uppdrag som nämndeman eftersom han 
ska flytta till Nordingrå. Han kommer att meddela sitt parti också, det har jag talat med honom om. Men 
som vanligt så behöver jag få en ersättare då från hans parti (C) så snart som möjligt. 
Han kommer att tjänstgöra sista gången den 23 februari-2017 så jag entledigar honom from. 2017-02-24. 

Med vänlig hälsning 
Annelie Johnsson 
Administratör, Administrativa avdelningen, Uppsala tingsrätt 
018-4316086 . annelie.johnsson@dom.se . Postadress: Box 1113, 751 41 Uppsala . Besöksadress: 
Kungsgatan 49 . Fax: 018-431 60 99 . www.domstol.se 

-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Bernt Sahlberg [mailto:sahlberg16@gmail.com] 
Skickat: den 16 februari 2017 10:27 
Till: Johnsson Annelie - TUP; Anita Hjelmstedt 
Ämne: Uppsägning 

Hej 
På grund av avflyttning till Nordingrå den 1 mars 2017, avslutas mina uppdrag i Uppsala Tingsrätt och i 
Region Uppsala. 
Ny adress: 

  Vallenvägen 33 
     870 30  Nordingrå 

-- 
Med vänlig hälsning 
Bernt Sahlberg 
Katrinedalsvägen 3 
746 93   Bålsta 
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