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Redovisning av berett medborgarförslag angående att förbjuda 
försäljning och inköp samt handhavande av fyrverkerier för 
allmänheten 

Sammanfattning 
Den 29 december 2014 inkom ett medborgarfårslag där fårslagsställaren vill 
att kommunen forbjuder fårsäljDing och inköp samt handhavande av 
fyrverkerier får alhnänheten. Kommunstyrelsens tårvaltning har fått 
uppdrag att utreda frågan. 

Utredning 
I enlighet med Ordningsfårordningen l kap l § bemyndigas kommunen att 
lämna närmare föreskrifter kring användningen av pyrotelmiska artiklar. I 
Kommunens Allmänna Ordningsföreskrifter ges fåljande begränsning i 
användandet av pyrotekniska artiklar och fyrverkerier: 

20 § 
Tillstånd från polismyndigheten krävs för användning av fyrverkerier eller 
andra pyrotekniska varor inom detaljplanelagt området inom hela 
kommunen. 
Följande tider under året är undantagna från tillstånds kravet: 
Nyårsafton: mellan kl. 18. 00-24. 00 
Nyårsdagen: mellan kl. 00.00-02.00 
Påskafton mellan: kl. 18.00-24.00 
Påskdagen mellan: kl. 00. 00- 02. 00 
Valborgsmässoafton: mellan kl. 18.00 -24.00 
l maj: mellan: kl. 00.00-02.00. 

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

Inledningsvis bör konstateras att kommunen inte har någon möjlighet att 
fårbjuda försäljning av pyrotekniska artiklar eller fyrverkerier. Det 
kommunala mandatet begränsas till att endast meddela restriktion kring 
användandet. Ett totalfårbud av försäljning av pyrotelmiska artildar häver 
ett statligt beslut av riksdag eller regering: 

A v denna utredning har det inte framkommit någon :information om att det 
finns något alhnänt missnöje eller oro. De Idagemål som inkommer till 
kommllllen är främst kring nyår och där har kommunen genom sina 
ordningsfåreslaifter redan lämnat restriktioner. Det tillståndslcrav som finns 
uppställt motsvarar enligt denna utredn:ing en fullt tilhäcldig restriktion. 
Någ~:m ytterligare begränsning av användandet finns :inte enligt denna 
utredning. Därmed föreslås det på 1j änstemannanivå att medborgarförslaget 
lämnas utan hänseende. 
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- Medborgarfdrslag, 2014-12-30, hidnr 2015.56 

- Beslut KF§ 3/2015, 2015-02-23, bidnr 2015.1142 

- Tjänsteskrivelse, 2015-04-24, hidnr 2015.2420 

Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 

l. Kommunstyrelsen fareslår kornmun:fullmälctige att avslå 
medborgarfdrslaget. 

Beslutsunderlag 

- Tekniska utskottets :fdrslag till beslut 2015-05-25 § 10 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

KommunfuJJmälctiges beslut 

l . Fullmäktige beslutar att avslå medborgar:fdrslaget. 

r6 . 
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Till Komri:mnfullmäktige i Mörbylånga kommun 

Motio.n rörande begriinsning för privatpersoner att använda pyroteknisl{a varor 
sås<nn fyrverkerier och smällare 

Fyrverkerier oc.h $mällare orsakar årligen stora kostnader får samhället i fo~m av direkta 
personskador och miljömässig påverkan men fyrverkenema medför också obehag får såväl 
tnli.nniskor som djut. 
Personskador uppstår då handhavandet av de pymte1arislca attiraljerna inte sicer konelct, 
säkerhetsfdtesktifter negligeras och i många. fall botfset· vårdnadshavare fi:ån att mindetåliga inte 
sj älva fål' handskas med pyrotekniken varpå helt plötsligt inga r~gler giDler får de unga. Eu 
söndersprängd hand eller förlorad syn ät· ffiget ovanligt i personskadespektrat i samband nied dessa 
olyckor. 
Det finns en uppsjö av råd och anvisningar om hur man ska handskas med fyrverkeriema, t ex vara 
nykter, iaktta skyddsavstand, aldi'ig luta sig över en pjäsp etc, men trots detta sket .olyckor. 
Den miljömässiga påverkan består i atttungmetaller sprids ut i samband med explosionem!i och att 
plastdeta1jer som inte forbränns vid uppskjutningen också sprids. Inte bara rödlistade arter utan även 
andta djur i naturen kall. få i sig av dessa plastbitar. Resultatet av detta kosttillskott kan leda till en 
smärtsam död. 
Fyrver~cerier är i stort sett alltid forknipp~t med ljudeffekter och smällar. En del av vår popu1ation 
uppskattar detta 11;1eqan andra ser det som skrämmande och oväst!ll. Vi har nysven:Skar som·h\U" 
traumatiska krigsupplevelser med. sig och det är inte utan anledning det är forbjudet att avfYra 
fyrverkeriet nännare än l 00 m ftån vårdinrättningar. Enbart detta bm'de vara skäl nog för ett 
totalförbud mot fyrVetkeder och smällw:e. 
Man behöver doqk int~ vara boetide på vårdinrättning fdr att tycka. att smällandet är obehagligt och 
iulterande. En sak är att under c;:n förannonserad och begränsad tid på några minuter varå i nfu·heten 
av smällandet, väsandet och pipandet En annan sak är att när som helst och vat som helst riskera att 
plötsligt tvingas utstå ljUdeffekterna under .en odefinierad udstymd då d.elm· av vår-befollruing roar 
sigmed att Hsmä.Ilalite smäll~e~. ·Denna del av be:folkninge11 tenderar till att, enligt vår uppfattning, 
vara i det yngre åldersspannet oohav manligt kön. 
Såväl vilda djur som h"Qsdjur reagerar i högre eller mindre utsträykning på ljudeffekterJ1a. V är 
kommun cy1n1ner fort:famnde latitbruk och gårdar med hästhållning. Fyrverkerierna orsakar i okänd 
omfattning stress och panikreaktioner hos vara tamc,ijur. Dt·äktiga sto:ri kan t ex kasta siQ. foster, 
andra djur flyr i panik geuom stängsel. . . . . 
I vårt sair,lhälle finils mängder av hundar som husdjur och många av dessa far illa av oväs~nd~t. 
Vruje år flyt· hundar i panik från sina ägare. En del återfinns aldrig medan andra hittas och -många av 
dessa qppvisar PTSD (post-traumatiska sh·ess-syndrom) vilketkan leda till att mantvingåsatt 
avliva hunden då den inte alltid kan rehabiliteras. 
Man vet att skotträdsia och fyrvetkerismällande (som fu: en annan typ a;,i ljud i örat på hunden) hos 
hundar till viss del är äJ:ftligt mentill sto;r del är det ett inlärt beteende i fonn av klassisk betfugning. 
D~tta uppstår ofta. i sro:nband med ett qkontrpllerat smällande i bostadsområden eller då man som 
hundägare är ute på _ptoinenad med sin huud och någon tycker att det ät kul att slänga Sinäl1are 
mö.tle:fter de som är ute på en trivsam prouil'nad. :Det finns vissa insl11g av vad man som hundägat~ 
skulle kalla :fOr sadism. i att försöka slcrämma hU,lldru: oc1r människor. Detta är helt oacceptabelt! 
Hos vissa. hundar är Ö.l·at ·s~ konstruerat att smällare orsakar stark smärta som hunden då inte kan 
ko:mn:m undan) alltså en fotm av ljudöverkänslighet som givetvis orsakar panik:reaktionei· hos djuret. 
Ävenhosmärmiskor kånsihälia uppstå i satnband med högaljud såsöinsJnällare. 
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Delårsuppföljning per 31 mars 2015 

Sammanfattning 
Prognosliserat resultat år 201512,5 mkr 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-25 

KS 2015/160 

I delårsuppföljningen per sista mars ska en prognos lämnas får det 
ekonomiska utfallet får hela året. Eventuella avvikelser mot budgeten ska 
kommenteras av förvaltningarna. Vid negativa avvikelser ska 
förvaltningarna lämna fårslag till åtgärder får att eliminera underskotten och 
samtidigt lämna fdrslag till ändringar av nämndmålen om det bedöms som 
nödvändigt. Detta får att nämnderna i ett tidigt skede ska kunna besluta om 
vilka åtgärder som ska vidtas och om målen behöver revideras. 

Prognosen får årets resultat visar ett överskott om cirka 12,5 mlrr. I 
fårhållande till det budgeterade resultatet på 18, l mkr är det en försämring 
med 5,6 mlcr. Resultatet på 12,5 mkr i överskott är 1,3% av skattenettot 

Driftredovisning-nämnder 

Nämnderna redovisar ett underskott om totalt 6,1 mkr. Barn- och 
utbildningsnämnden redovisar underskott om cirka 7 ,O mkr, 
överfOrmyndamämnden underskott om 200 tki- och kommunstyrelsen ett 
överskottom cirka 1,1 mkr. Bygg- ochmiljönärnnden, socialnämnden och 
vård- och omsorgsnämnden prognostiseraratt följa budgeten. 

' . 

D'e ~törsta avvikelserna får barn- och utbildningsnämnderis underskott är 
grundskaleverksamheten med 6, l mkr, fårskaleverksamheten med ett 
underskott om l ,4 mkr och får gyronasieverksamheten ett överskott med 
0,8 mkr. I underskottet finns inte extra utbetalning till de fristående skoloma 
med som avser budget och utfall år 2013 och 2014. Gnmdskoloma har 
innevarande läsår ett inbyggt omfattande underskott. Underskotten inom 
enheterna beror framfårallt på kostnader får insatser riktade mot elever med 
särskilda behov där assistentkostnader dominerar. Förvaltningen arbetar 
därfår med fårändrat skolval och tidigare beslutad handlingsplan får att 
komma i balans under 2015. Under året sker en minskning av antalet barn 
inom fårskolan vilket innebär att fårskaleenheterna har att anpassa sin 

_ organisation till detta lägre brunantaL Denna omställning som framfårallt 
sker inför hösten innebär en minsk:rJjng av antalet personal. Under hösten 
kommer viss övertalig fårskalepersonal att bilda en vilcruiepool, som sedan 
inför 2016 åter behövs i verksamheten då brunantalet ökar. Omställningen 
innebär att förskoleverksamheten redovisar ett underskott på cirka 1,4 mkr 
för 2015. Handlingsplanen har inte presenterats i nämndens rapport. 

Överformyndrunärnndens underskott på 200 tkr beror på utökning med en 
anställd får att bemöta ökade behov inom myndigheten. Åtgärder får att 
minska eller ffi jnimera underskottet har inte redovisats. 

Kommunens ekonomi får år 2015 är ansträngd och inga marginaler fmns för 
att hantera ytterligare kostnadsölmingar eller intäktsminslrningar. Det krävs 
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att barn- och utbildningsnämnden och överförmyndarnämnden vidtar 
åtgärder för att mjnjmera/åtgärda befarade underskott redan år 2015 och att 
budgetföljsamheten får nämnderna förbättras . 

VA-verksamheten prognostiserar överskott med 470 tkr som förs till VA
fonden som per 2014-12-3 I hade ett underskott på 470 tlcr. 

Avfallsverksamheten prognostiserarunderskott med 900 tlcr som fårs till 
Avfallsfonden somper 2014-12-31 hade ett överskott på 2 633 tkr. 

Finansförvaltning 

Finansförvaltningen redovisar ett överskott om netto cirka 6, l mkr beroende 
på att AF A sjukförsäkringsaktiebolagets styrelse beslutade 2015-03-26 att 
återbetala sjukfårsä.kringsavgifter avseende år 2004. För kommunen innebär 
detta cirka 6,2 mkr i återbetalda premier. Bokföringsmässigt ska 
återbetalningen bokfåras år 2015 medan utbetalningen kommer att ske 
under år 2016. 

Finanskonton 

skatteprognosen 

Senaste skatteintäktsprognosen, daterad 2015-04-29 från Sveriges 
kommuner och landsting (SKL), visar att intäkterna väntas bli ca 3,3 mkr 
lägre än budgeterat. 

l . . • '·· 

statsbidrag och utjämning 

På posten statsbidrag och utjämning redovisas en prognostiserad avvikelse 
om 5,9 mkr. Efter valet aviserades i regeringens budgetproposition för år 
2015 att vissa satsningar kommer att göras inom skol- och äldreområdet 
samt ändring av arbetsgivaravgifter för ungdomar under 25 år. I budgeten 
får år 2015 hade kommunen räknat in delar av dessa satsningar.i den budget 
som kommunfu11mäktige fastställde för år 2015. Riksdagen fattade beslut 
enligt alliansens budgetförslag, vatpå dessa satsningar reducerades i 
generella statsbidrag till kommunerna. Den 15 april presenterade regeringen 
2015 års vårändringsbudget för år 2015. Vårändrmgsbudgeten anger 
förändringar i årets budget. Ansökningsfarfarandet for kom.munema att ta 
del av medlen är oklart och kommer att utarbetas av skolverket och 
socialstyrelsen under året. 

Nedan sammanfattas några av de större satsningmua år 2015: 

l miljard avsätts till äldreomsorgen 2015- ej medtaget i prognosen ca 2,0 
mlrr, om bidraget berälrnas i kronor per invånare. 

0 Det generella statsbidraget ökar med 734 miljoner för 2015 som 
kompensation for att nedsättning av socialavgifterna för unga slopas 
- medtaget i prognosen ca 1,5 mkr. 

Inom utbildningsområdet har många satsningar lagts in och tagits bort 
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beroende av vilka partier som lagt förslagen. Detta gör att det är svårt att 
följa upp vilka anslag som kommer i det generella statsbidraget och vilka 
som är riktade. För Håbo kommun handlar det om O- 5,0 mkr beroende 
på vilka kriterier som kommer att ställas på ansökningarna. se nedan. 

Den sedan tidigare aviserade satsningen på lågstadiet ligger fast med 2 
miljarder per år från 2015 -ej medtaget i prognosen .. 

Minskade barngrupper i förskolan, 415 miljoner 2015- ej medtaget i 
prognosen .. 

Uppmstrring av skollokaler, 15 miljoner i år och 330 miljoner 2016-2018-
ej medtaget i prognosen. 

Q Satsningpå ungdomar i jobb år 2015 178 miljoner för att uppgå till 
3,5 miljarder år 2019- ej medtaget i prognosen .. 

Finansnetto 

Räntenivån är fortfarande låg för år 2015 innebärande lägre räntekostnader 
för kommunens lån. Ett prognostiserat överskott om 4,2 mkr redovisas för år 
2015. 

Aterbetalning av Villleorat aktieägartillskott från HMAJJ 

Återbetalning av villkorat aktieägartillskott från HMAB (Håbo marknads 
' • AB) ingår :inte i prognosen per 31 m'!Is, utan ko:rmi:J.ttr att bokas upp under 

året och redovisas i delårsbokslut per. 31 augusti. 

Budgeljusteringar beslutade av KF 

Budget för arvoden för förtroendevalda har omdisponerats mellan 
nämnderna utifrån den nya politiska organisationen, enligt uppdrag från 
kommunfullmäktige vid budgetbeslutet i december 
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Valnämnd 

Revision 

Kommunstyrelse 

Ks-au 

Personal o förhandl.utsko 

Nämndsadministration 

Kultur- och livsmiljöutsk 

Tekniska utskottet fd MoT 

Överförmyndarnämnd 

Barn och utbildningsnämnd 

Barn o utbildningsnämnd au 

Bildningsnämnd 

Vård- och omsorgsnämnd 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-25 

_ KS 2015/160 

Ny budget 2015 

Budget KF Arvoden Berednings· Politisk TOTALT Om-

2015 grupper sekr fördelning 

570 
21 

204 

1573 
179 
10 

o 
225 
41 

425P" 

67 
o 

260 
165 
181 

548 

7 

305 

2384 

47 
10 

89 

89 
105 
479 
105 

o 
252 
133 
168 

292 

423 

F 

840 

7 
305 

2384 

47 

10 
423 

89 

89 
105 
479 
105 

o 
252 

133 
168 

270 

-14 

101 

811 

-132 

o 
423 

89 
-136 

64 

54 

38 
o 

-8 

-32 

-13 Bygg- och miljönämnden 

KS till förfogande 1516 o -1516 

5437 4 722 292 423 5437 o 

Förslag till omdisponering av budget tillföljd av omorganisation 

Ansvaret för verksamheterna ishall, simhall och utomhusanläggningar har i 
en omorganisation överförts från gatu- och parkenheten inom tekniska 
avdelningen till enheten för fritid och anläggningar inom kultur och 
livsmiljö. Driftbudget får verksamheterna uppgår till13 427 tkr och föreslås 
överfåras i enlighet med omorganisationen. Justering av budgetbeloppet kan 
bli aktuellt inför delårs bokslutet. 

Investeringsbudget och exploateringsverksamheten 

För investeringsbudgeten, som uppgår tilll13,7 mlrr exklusive 
_ exploateringsinvesteringar, är den enda avvilcelsen att investeringen i e
arkiv föreslås fåras över till år 2016 eftersom den senareläggs. 

Alctuella exploateringsprojekt är Logistik Bålsta/Västerskog Norras 
industriområde, Frösundavik och Svarta Lutan. Inga avvikelser mot budget 
finns att rapportera i exploateringsverksamheten. 
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Uppföljning av måluppfyllelse görs inte nu i mars, mennämndemaska 
rapportera om det redan nu är känt att något mål inte kommer att uppfyllas. 
Ingen nämnd har rapporterat att något mål inte kommer att uppfyllas. 

Beslutsunderlag 

Delårsuppföljning mars 2015 KS2015/160 m 2015.2570 

Tjänstesla:ivelse 2015-05-08 

Socialnämndens beslut§ 45 2015-04-28 

Vård- och omsorgsnämndens beslut§ 57 2015-05-05 

Bygg- och miljönämndens beslut§ 66 2015-05-15 

- Barn- och utbildningsnämndens beslut§ 55 2015-05-06 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2015-05-12 § 61. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Yrkanden 
Carina Lund (M) yrkar att utskottets· förslag till b~slut kompletteras under 
förslag till fullmäktig med följande beslutssats: " Fullmäktige beslutar 
uppdra till samtliga nämnder att se över möjligheterna dels till 
effektiviseringar och dels tilljusteringar av taxor." 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att Lunds (M) yrkande avslås. 

Propositionsordning 
Efter debatt förslår ordföranden att styrelsen först prövar utskottets fyra 
förslag till beslut. Därefter prövas Lunds (M) yrkande mot Fröj ds (Båp) 
avslagsyrkande. Styrelsen godkänner beslutsordningen. 

Efter prövning flnner ordföranden att styrelsen tillstyrker utskottets samtliga 
beslutsförslag. Därefter prövas Lunds (M) tilläggsyrkande och ordföranden 
finner att styrelsen tillstyrker detta. Votering begärs och följande 
voteringsproposition fastställs: Den som röstar för Lunds (M) yrkande röstar 
ja. Den som röstar mot förslaget röstar nej. Omröstningen utfaller med sju 
jaröster (Liselotte Grahn Elg (M), Göran Eriksson (C), Christian Nordberg 
(MP), Hålcan Welin (FP), FredRydberg (KD), Bengt Björkman (SD) och 
Carina Lund (M)) och med sex nejröster (Agneta Hägglund (S), Lars-Göran 
Bromander (S), Eva Staake (S), FredrikAnderstedt (S), Werner Schubert 
(S) och Qwe Fröjd (Båp)). Styrelsen bifaller därmed yrkandet. 
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r"ll HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

_,KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS §96 

Kommunstyrelsens beslut 

Datum 

2015-05~25 

KS 2015/160 

l. Styrelsen godkänner omdisponeringen av budget för arvoden i tabellen 
enligt den nya politiska organisationen 

2. Styrelsen godkänner överfchingen av budget 13 427 tkr från gatu~ och 
parkenheten till enheten for fritid och anläggningar, for ishall, simhall 
och utomhusanläggningar. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att godkänna delårsuppföljning mars 2015. 

2. Fullmäktige beslutar att uppmana barn- och utbildningsnämnden och 
överfönnyndarnämnden att åtgärda/minimera prognostiserade 

· undersko!f och att det redovisas i delårsbokslutet per augusti. .. 

, ; 

3. Fullmäktige beslutar att uppmana samtliga nämnder att se över 
möjligheterna dels till effektiviseringar och dels till justeringar av taxor. 

Beslutsexpediering 
Ekonomichef 

IJ I 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESlYRI<NING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 104 

-

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-25 

~~2~~ {o 
KS 2015/170 

Förslag till avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg att gälla från och med den 1 juli 2015 

Sammanfattning 
Skolverket fastställer slutligt statsbidrag får kommande bidragsår senast den 
sista december varje år. statsbidraget betalas ut under fårutsättning att 
kommunen fåljer villkoren i Förordning (2001: 160) om statsbidrag till 
kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. 

F ör ordningen har nu ändrats och ändringen innebär att inkomsttalcet 
indexeras. 

Håbo kornmun tillämpar reglerna får maxtaxa. Kommunfullmäktige 
fastställer taxan för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfulJmäktige godkänner 
de nya avgiftsnivåerna för maxtaxa får rorskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg att gälla från ochmed den l juli 2015. 

Reglerna gäller tillsvidare. 

Dokumentansvarig: Administrativ chef 

Nämndens beslutsunderlag ·, 
Föredragningslista ärende 9, 2015-04-27 BOU2015/168 nr 2015.2441 
Tjänsteskrivelse, 2015-04-01, BOU2015/168 nr 2015.1718 
Nya avgiftsnivåer får maxtaxa, skolverket 2015-03-24, BOU 15.183 9 
Regler får avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, BOU 
15.1828. 

Nämndens beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden fåreslåJ.· att kommunfullmäktige 
godkänner föreslagna avgifter får förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg att gälla från och med den l juli 2015. 

Beslutsunderlag 

- Barn- och utbiidningsnämndens fårslagtill beslut 2015-05-06 § 65. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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l .. 

HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 104 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-25 

KS 2015/170 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige godkänner föreslagna avgifter får förskola, :fritidshem och 
pedagogisk omsorg att gälla från och med den l juli 2015 i enlighet med 
barn- och utbildningsnämndens forslag 2015-05-06 § 65. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.3093 



F'l1 HÅBO W KOMMUN 
Barn- och utbildningsnämnden 

BOlJ § 65 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Patum 
2015-05-06 

BOU 2015/168 

HABO I<OMMUN 
KOMMUNSTYREVi>ENS FÖRVAI.TNtNG 

· INI<OM 

Z015 -05- 13 

Regler f,ör avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg med anJedning av förändringar av maxtaxan 

Sammanfattning 
Skolverket fastställer $lutligt statsbidrag för kommande bidragsår senast den 
sista december varje år. statsbidraget betalas ut under förutsättriing att 
kom.muh~n följer villkoren i Förordning (2001: 160) om statsbidrag till 
kolhtlluner so.:r:q. tillämpar maXtaxa inom forskolan och fiitid~}lemmet 

Förordningen har nu ändrats och ändringen inn~bär att :i!iko1DSttakef 
indetteras. 

Håbö kommun tillämpar reglerna för maxtaxa. Kommunfullmäktige 
faststäl.ier taxan för förskola> friti4shem och pedagogisk omsorg. 

Barn- och utbildningsnämnden fareslär att kommun:fu.llmäktige godkän:her 
de nya av;gi:ftsnivåerna för maxtaxa för förskola. fritidshem och pedagogisk 
omsotg att gälla från och med den l juli 2015. 

Reglerna gäller ti.llBvidare. 

Dokumentansvarig: Administrativ chef 

BesJl.1tsuqderlag '· 

Föredragningslista ärende 9, 2015-04-27 BOU2015/168 nr 2015.2441 
Tjänsteskrivelse, 2015-04-0l, BOU2015/168 nr 20.15.1718 
Nya avgiftsnivåer förmaxtaxa, Sicolverket 20i5-03-24, BOU 15.1839 
~gler för avgifter fåt förskola, :fi:itidshem och pedagogisk omsorg, 
BOU 15.1828 

Beslut 

1. Batn~ och litbildningsnämnden fcir~siår ått komp:~.unfulhnälctige 
godkänner föreslagn.a avgifter fcir förskola,_ fritidshem och pedagogisk. 
omsorg att gälla från och med den l juli 2015, 

aeslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

' . 

EXPEDIERAD 

/ 1 v· 

HABO .KOMMUN 
SfGNA.TUR 

.l 



Personuppgifter skyddas i enlighet med Pul



REGLER 1(4) 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2015-04-14 

Vår b$tecknlng 

130U2015/16.8 nr 2015.1828 

Barn., och utbildningsförvaltningen 
Barn- och utbildningskontoret 
Vlveca Ejnefjäll Strömberg, Administrgtiv chef 
0171-526 09 
viveca.stromberg@bildning .habq,se 

Regler för avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg. 

Håbo lcommun tillämpar reglerna for maxtaxa. Kommunfullmäktige 
fastställer taxan for förskola, fritidshem, och pedagogisk omsorg.1 

Maxtaxan omfattar såväl kommunal som bidragsberättigad ftistående 
v({rksamhet Maxtaxan är får närvarande högst~ f 2:87Ia·onor per 
månad tör det yngsta bm.net i familjen. Det fcii11tsätter att hushållets samlade 
inkomst före skatt är lika med eller överstiger 42 000 4~ 890 kronor per 
må~d2• Blöjor ingår inte i avgiften. · 

Vårdnadshavaren betalar en avgift oavsett om barnet går i kommunal eller 
fristående verksamhet. Avgiften for kommunala verksamheter betalas till 
Håbo kommun i fårskött från och med forsta inskolningsdagen och sedan 12 
månader per år. Vid fcin;enad betalning tillämpas räntelagens regler om 
dröjsmålsränta. Om vårdr!adshavare inte betalar avgiften, foilorar bamet sin 
plats i verksamheten. Detta gäller inom ko:tnniunal verksamhet, i forskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg, så länge ~lauden finns kvar. 

A vgifien betalas i procent av sammanlagd qmttoinkomst per månad enligt 
nedanstående procentsatser. 

Fölsko/alpedagogisk omsorg barn 1-3 år· 

Vistelsetid Barn l Barn 2 Barn3 Barn4 
Maxtaxa, arbete, studier, 3%av 2%av l% av O% av 
familj 111e.d särskilda b~Iiov lön lön lön lön 

Högsta avgift ~h &4-okr 4;w.kr Ok;r 
~i2871a· :it58, kr ~29kr -· ~ ··· -... . 

25 iim/v 2~5% av 1~8% av l% av O% av 
( fciräldral ed:i,g)arbetssökande) lön lön lön lön 

Högsta avgift -1-Gw.lcr ~kr ~1\1' O kr 
1ö7'ikr 77~kr 1-fl,fi lcr 

-- - · --

15 tim/v 2%av 116%av l% av O% av 
(fötäl&·aledig,arbetss.ökande) lön lön lön lön 

4 Tidigare benämnt bamomsorg. 
2 Med hushåll menas de vtixna som b9r tilfs.\\!hmans, ·oavsett om baril~lh .är gemensamma. 

/~ 



REGLER 2(4} 
HÅBO 
KOMMUN 

Da.turrl 

2015-04-14 
Vår beteckning 

BOU2015/168 nr 2015.1 B28. 

Högsta avgift ~kr mkr ~kr O kr 
·85~lh §B$ kr 429.: kr 

Försko/alpedagogisk omsorg barn 3-5 ?r 
Vistelsetid Barn l Barn2 Bai'n3 Barn4 
Ma;xtaxa, arbete, studier, 3%av 2%av 1% av O% av 
familj med särskilda behov lön lön lön lön 

Högsta avgift ~la· -&4G kr ~lcr Ola 
12S7kr 

·- ·-,·: - 1 

42.~kr ~?.& lrr 

Avdrag 30% for Allmän -30% w30% -30% 0% 
fotskola 

25 timlv 2,5% av 1,8%av l% av O% av 
(foräldraledig,arbetssölcande) lön lön lön lön 

Högsta avgift ~lcr f% kr 4.2{} kr Okt 
I07Zlcr ?ii kr 42.~ kr 

Avdrag 30% for Allmän -30% -30% -30% Ö% 
forskola 

·. 

15 tirn/v 2%av ~,.6% av l% av O% av 
( foräldraledigjarbetssökande) lön lön lön lön 

Högsta avgift -84-Gkr mkr ~kr O la 
858'lcr ()86, kr 4i9kr '· -·-··: . 

Avdrag 3 O o/o fd'r Alhnän -30% -30% -30% 0% 
forskoia 

Barn mellan l - 5 år som har fori,ilc;lrar vilka ~r arpetssökande eller 
föräl.draledlga har rätt till att ha sina brun i verlrsamheten upp tiJI 25 
tim/vecka. Föräldrar till arbetss01cande eller fåi'äldralediga ican o.clcså v~lja 
att ha sitt barn place.tacie 15tirn/vecka; 

Avgift tas ut enligt·taxa 1:5 tim/vecka ~lternativt tax.a 25tiin/vecka. 
25 timmars taxa avser vistelsetid mellan 16.."25 timmar. 

I lJlldåntagsfalllcan bci>lut o !;n utök!ld tid fattas får de barn ~öm har· bei1ov av 
n;ier-än 25 timmars ve1:ksmnl1et och som har föräldrar som är fQJ,'~ldralediga 
eller arbetssökande. Detta beviljas enl;mrt utifrån särskilda mnsfändigheter, 

3 A vglfi for~barn tre till fem år :fär ett avdrag om 30% på avgiften from augusti n1ånad året 
då barnot fyller tre år. · 
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REGLER 3(4) 

HÅBO 
!<OM MUN 

Dat11m 
20 15-.04-14 

Vår beteckning 

BOU2015/168 nr 2015.1828 

utifrån barnets såtskilda behov eller familjens situation. Separat ansökan om 
utökad tid ska då lämnas in. 

För barn 3 ~5 år placerade i fårskola eller pedagogisk omsorg ges avdrag 
med 30 procent av avgiften från och med augusti månad det år då barnet 
fYller 3 år, i eniighet med skollage~1S regler om avgiftsfri allmän forskola for 
3-5-åringar. 

Enbart allmän forskola för 3-5 åring-ar 15 tim per vecka. är avgiftsfri. 
M~ltider ingår ej. Verksamheten i allmän forskola foljer gnmqskqlans 
läsårsdata. Jngen verksamhet bedrivs under skollov. 

Fritidshem 6~13 år 
Barn 1 Barn 2 Barn3 Barn4 

Fritidshem 2% av lön 1% av lön 1% av lön 0% å,Y lön 

Högsta avgift MQkr ~kr 42-Gkr O kr 
ä'58kr 4~9. kr ~29kr . ' 

Från och med augusti månad det år bl:lmet börjar i fårskoleldas s utgår avgift 
enligt taxan for fritidshem, qavsett vistelsetid. 

Avgiftsreducering för bar·n med särskilda behov/särskilda skäl4 

F or barn med särsldlda behov ges avdrag med 15 tim per ·vecka 
(30 procent av avgiften).5 

Rättighet till avgiftsteducering vid barns sjukdom (med läkarintyg) eller 
andra sär&kilda skäl kan finnas. Första månaden sker ingen reducering av 
avgjften. Efter 2 mån~ders sjukfi:ånvaro ~ker teducerlng med 25 procent 
respektive $0 procent av respektive· barns avgf~. Vid längre tids ·~ulcdom tas 
efter diskussion med rektor, beslut om eventq~U åtgärd. Ansökan om 
avgiftsreduce1ing insändes till skqlkontoret. 

Vårdnadshavar~s rättighet.tiil syskonrabatt 
A v gift u,tgär for första, andra o oh tre d j e banieti enlighet nie d taxan. Från 
och ;me4 det fjärde bamet (btrni 4), är verksru.1.1hete11 avgiftsfri. Syskonrabatt 
gäller både inom kommunal9Ch fristående verksamhet. Det yngsta Parhet 
räkna$ som det fårsta·bl;lmet, det näst yngsta barnet som det andra barnet 
och. så vidar~, oavsett veTksamhetsfmm. Enba1t barn i avgift~ belagd 
verl<san;iliet Täktias. 

Vårdnadshav?tres ii'lkc;>Jllstr~dovlsnJn:g 
Nät Håbo. kötnmun beslutar om barnets avgift utgår leomimmen ifrå11 
hush~llets gemensamma inkomst. HushåHyt kan bestå ~v en ensinpstå,ende 

4 SiilJ!ma regler gället får både fcksk{)la, pedagogisk qitlsorg och fritidshem. 
5 Separa.t ansökan sl;ca då lämnas in. · · · 
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HÅBO 
KOMMUN 

REGLER 
Datum 

2015-04-14 

4(4) 

Vår qeteck!Jlng 

BOU2015/168 nr 2015.1828 

vårdnadshavare eller av ett par som är gift!l eller sambo, som är 
folkbokförda på satnma adress. De sammanlagda inkomstema för hushållet 
ligger till grund för avgiften. Såväl gifta som sammanboende personer kan 
Vid separation el·hålla gemen~am vä1;clnad om bamet. Bamet kan bo växelvis 
hos båda vårdnadshavmna och b~da vårdnadshavarna kan ha behov av att ha 
sitt barn i verksamheten. Båda vårdnadshavama räknas då som 
platsinnehavare. Båda hushållens inkomsfet ska då ligga till grund for 
avgiften. Det inil.ebär även att nya sambors inkomster räknas in.-

Fö111tom lön ror arbete och inkomst av näringsverksamhet rälenas också til1 
exempel fdtäldrapenning, sjukpenning, ~ltkersättning och 
arbetslöshetsersättning som inkomst. 

Vårdnadshavare ska till kommunen lämna in blanketten 
,Jnl~omstförn:ågan".6 Om ingen inkomst anges, tas högsta avgift ut till dess 
att inkorn$hlppgift har lämnats in av hushållet. Det är vårdnadshavruna som 
ansvarar får att korrekta uppgifter lämnas till kommllli.en, så att rätt avgift 
debiteras. Vid ändrade förhållanden, det vill säga, orn inkomsten ändras 
eller öm förälder blir föräldraledighet eller arbetslös, ska vårdnadshavaren 
snarast meddela lcomml.lfiGUS handläggare på Barn- och utbildningskohtoret 

Obetald avgift 
Vårdnadshavaren forbinder sig att betala avgift enligt f!:lstställd taxa, och 
regler~ Båda vårdnadshavarna har betalningsansvar. Utebliven betalning 
innebär anmälan till inkasso samt dröjsmålsränta enligt gällande 
täntelagstiftning. 

Obetald faktura leder också till avstängnh}g. 

6 Blunkett for 1tilämnandc av inkomst uppgift finns på kommm1qJ webbplats, i 
kommunhusets reception såmt på forskolorna/skolorna. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §98 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015~05-25 

KS 2015/162 

Förslag till ekonomiska ramar avseende driftd och 
investeringsbudget 2016 och plan 2017-2018 

Sammanfattning 

Driftbudget . 
Förslag till ekonomiska ram.ar får driftbudgeten utgår bl. a. ifrån analys av 
fårändringar i befolkningens sammansätttiing och behov samt fårändringar i 
lagar och fårordningar. Budgeterat resultat får år 2016 uppgår till21,5 mkr 
eller 2, l procent av skattenettot Nämndemas budgetramar har utökats med 
30,8 mlcr eller med 3,2 procent ijämfårelsen med budget 2015. Budgeterade 
resultat får åren 2017 och 2018 uppgår till ca 12,3 mlcr eller 1,2 procent av 
skattenettot år 2017 respektive ca 17,8 m1cr eller 1,6 procent av skattenettot 
år 2018. 

Budget och finansiering får exploateringsverksamhet får år 2016 kommer 
att kompletteras under hösten till kommunfullmäktige. 

De utredningsuppdrag som kommunstyrelsen uppdragit till nämn4er och 
få:rva1tningarua och som kan påverka de ekonomiska ramama får år 2016 
kommer att fåreläggas får kompletteringsbeslut till kommunfullmäktige den 
16 november, år 2016. . 

l 

Nämnderna och styrelsen ska till kommunfullmäktige den 14 december 
återredovisa sin budget och verksamhetsplan får år 2016. 

Investeringsbudget 
Förslag till investeringsbudgeten uppgår till ca 99,8 mkr får 
skattefinansierade verksamheter och ti1163,1 nikr för taxefinansierade 
verksamheter. Med fåreliggande investeringsfårslag uppgår 
finansieringsbehov får år 2016 till ca 86,9 mkr. Kommunstyrelsens 
fårvaltningen har i uppdrag att till kommunstyrelsen redovisa ett alternativt 
fårslag till finansiering av investeringar, istället får extern upplåning. 
Återrapportering till kommunfullmäktige sker i november. 

Borgensåtagande för kommunaHörbundet räddningstjänstenEnköping 
-Håbo 

Medlemskommunerna har idag ett borgensåtagande på 7 mkr får 
Räddningsfårbundet Under 2016 kommer fårbundet att investera i 2 nya 
brandbilar till en kostnad på 9,0 mlcr. Räddningsfårbundet begär att 
medlemskommunerna utökar borgensåtagande till l 0,0 mkr, d.v.s en 
utökning med 3,0 mlcr. 

l r~ l 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-25 

Kommunstyrelsen 

KS §98 KS 2015/162 

Beslutsunderlag 

Ekonomiska ramar avseende drift- och :investeringsbudget 2016 och 
plan 2017-2018 - Alliansensens förslag 

Protokoll Samrådsmöte angående räddningstj ärrstens budget 2016 

Budgetäskande 2016- kommunens revisorer 

- Arbetsutskottets behandling av ärendet 2015-05-12 § 63 

Budgetförslag gemensamt för (S) och (V) 

Budgetförslag för (Båp) - överensstämmer med budgetförslaget för (S) 
och (V) 
Budgetförslag för (SD). 

Utskottet överlämnar ärendet till styrelsen utan eget förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Vid dagens sammanträde foreligger följande forslag till budget: 

Alliansens förslag gemensamt för (M), (KD), (FP), (C) och (MP) 

Ett fo:t C,S) och (V) gemensamt förslag (identiskt med :förslaget .från (Båp)) 
t ... _ 

Ett förslag till budget från (B ap) (identiskt med forslaget från (S) och (V)) 

Ett förslag till budget från (SD). 

Noteras att Bengt Bjödanan (SD) meddelar att han :inte kommer att verka 
for att förslaget prövas av kommunstyrelsen vid dagens s";llill~träde. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att samtliga budgetforslag ska överlämnas av 
kommunstyrelsen till fullmäktige, utan förslag till beslut. 

Noteras att Agneta Hägglund (S) och Owe Fröjd (Båp) godkänner att de två 
identiska budgetförslagen behandlas som ett :förslag. 

Carina Lund (M) meddelar att Alliansens förslag till budget kompletteras 
med en sjunde att-sats med följande lydelse: "Fullmäktige beslutar att det av 
regeringen aviserade ekonomiska bidraget till förskolan kommer attjustera 
upp driftbudgeten för skolor när beslut om utbetalning föreligger." 

Efter ajoumering godkänner styrelsen följande beslutsordning för de tre 
budgetförslagen. Alliansens fårslag till budget utgör huvudfårslag. Ett 
motfårslag till detta utses genom prövning av de båda återstående 
budgetfårslagen. Ordfåranden prövar de båda återstående forslagen och 
finner atj.:..-piet får (S), (V) och (Båp) gemensamma fårslaget ska utgöra 

~) 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §98 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-25 

KS 2015/162 

finner att det för (S), (V) och (Båp) gemensamma förslaget ska utgöra 
motfurslag till Alliansens forslag. Efter propositionsförfarande av de båda 
förslagen var for sig finner ordförande att styrelsen beslutar i enlighet med 
Alliansens fårslag 

Votering begärs och foljande voteringsproposition fastställs: Den som röstar 
för Alliansens förslag röstar ja. Den som röstar får (S), (V) och (Båp) 
gemensamma forslag röstar nej. Omröstningen utfaller med sex j a-röster 
(Liselotte Grahn Elg (M), Göran Eriksson (C), Clnistian Nordberg (MP), 

Håkan Welin (FP), Fred Rydberg (KD) och Carina Lund (M)) och med sex 
nejröster (Agneta Hägglund (S), Lars-Göran Bromander (S), Eva Staake (S), 
Fredrik Anderstedt (S), Werner Schubert (S) och Qwe Fröjd (Båp )). En 
ledamot (Bengt Björla:nan (SD) avstår deltagande i omröstningen. 

Eftersom omröstningen utfallit med lika röstetal meddelar ordforanden att 
styrelsen beslutar enligt Alliansens budgetforslag tillsammans med tidigare 
redovisast tillägg från Carina Lund (M). 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att uppdra till forvaltningamalnämnderna att till 
kommunstyrelsens sammanträde den 26 oktober redovisa följande 
utredningsuppdrag; 

a) Redovisning av satsflingama från regeringen år 2016 som 
tillfaller kommunen inom äldreomsorgen, förskola och 
grundskola. 

b) Utredning avseende översyn av taxor och avgifter :fur 
kommunens verksamheter. 

c) Utredning avseende Arenor for aktiviteter 

d) Utredning beträffande ersättningsplan för Björkvallen. 

e) Utredning avseende utomJmsrink for ishockey. 

f) Utredning avseende principer för under- och 
överskottshantering for kommunens verksamheter. 

g) Utredning avseende alternativ finansiering för kommunens 
investe1ingar, år 2016. 

2. Styrelsen beslutar, att ekonomichefen har rätt, att för kommunstyrelsens 
räkning un~F-~ · 2016 omsätta lån, d.v.s låna upp motsvarande belopp 

JUSTE,RARE () j'/ 
Rl l Il//\ l _ l 
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på de lån som förfaller till betalning under år 2016 och vid 
omförhandling/omplacer.ing av kommunens befintliga lån mellan olika 
kreditinstitutioner. 

3. Styrelsen beslutar, att skuldebrev och borgensåtaganden, som är 
beslutade med. stöd av delegeting, skall undertecknas två i förening 
enligt kommunstyrelsens beslut om firmateckning. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige fastställer kommunalskatten för år 2016 till21:34 kr. 

2. Fullmäktige fastställer mål på fullmäktigenivå. 

3. Fullmäktige fastställer kommunstyrelsens fårslag till 
nettokosbJ.adsramar tkr, totalt for driftbudgeten år 2016, enligt följande: 

Kommunfullmäktige 

Stöd till politiska partier . 
Valnämnd 

Revision 
Kommunstyrelse 

Räddningsij änst 

Överfdrmyndare 
Bygg- och miljönämnd 

Barn- och utbildningsnämnd. 

Socialnämnd 

Vård- och omsorgsnämnd 

4. Räddningstjänstens anslag om 19 075 tkr beslutas under fårutsättning 
att Enköpings kommun fattar ett likalydande beslut om utökningen av 
sin andel för år 2016. 

5. Fullmäktige fastställer budgetstyrprinciper for styrelsen och nämnder. 

6. Fullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till investeringsramen 
totalt får investeringsbudget år 2016 om 162 919 tlcr, enligt nedan. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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7. Fullmäktige beslutar att de av regeringen aviserade ekonomiska 
bidraget till rårskolan kommer att justera upp driftbudgeten får skolor 
när beslut om utbetalning foreligger. 

skattefinansierade verksamheter 

Kommunstyrelse 96 427 tlrr 

Barn- och utbildningsnämnd 3 000 tkr 

Vård- och omsorgsnämnd 350 tkr 

Taxefinansierade verksamheter 

Va-verksa.n:ib.et 61 000 tkr 

Avfallsverket 2 142 tkr 

. 8. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att föreslå hur kommunens 
investeringar för år 2016 ska finansieras till kommunfullmäktiges 
sammanträde i november. 

JUSTERARE 

9. Fullmäktige beslutar, att kommlillstyrelsen under år 2016 har rätt att 
omsätta lån, d.v.s låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller 
till betaJrringunder år 2016 och vid omför-handling/omplacering av 
kommunens befintliga lån mellan olika kreditinstitutioner. 

lO. Fullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen for Håbohus 
AB:s låneförplik:telser upp till ett totalt högsta lånebelopp om l 040 
mla, j ämte därpå löpande ränta och kostnader. 

11. Fullmäktige beslutar att ta ut en borgensavgift av Håbohus AB enligt 
lagstiftningen om allmännyttm1. 

12. Fullmå1ctige godkänner att kommunstyrelsen beslutar om vad som anses 
som marknadsmässigt borgens avgift. 

13. Fullmäktige beslutar, att såsom for egen skuld ingå borgen for 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo motsvarande Håbo kommuns andel 
35 procent eller 3,5 mkr, totalt borgensåtagande får bådakommunmua 
får upp gå till maximalt l O, O mkr. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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14. Fullmäktige beslutar att en borgensavgift tas ut i samråd med 
Enköpings kommun år 2016 från kommunalfårbundet 
Räddnings1j änsten Enköping-Håbo. 

Beslutsexpediering 
Ekonomichef 

EXPEDIERAD 

;2ft 
SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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.. 
_ Gemensamt förslag från (S) och (V) till drift
budget, för år2016 

. · .. 
. • ;_ . . 

' . ,. . . 

PtiftbUpg~t -_ : .. 

-. . 

~- ~-: . ' 

skattefinansierade verksamheter 

Kommunfullmäktige 

Stöd till politiska partier 

Valnämnd 

Revision 

Kommunstyrelse 

Driftbidrag räddningsijånsten 

Kommunstyrelsens förfogande 

Löneökning 

Prisförändringar 

Överförrnyn darnämnd 

Bygg och miljönämnd 

Barn och utbildning 

Socialnämnd 

Vård och omsorg 

l · .:· · . 

, . · . . 
._:_., 

_ . . _ _ . _ . · 'edmi~g$_ -)få~~.:Al~i~~~tt~ 
·. a~d.g~t- :tS{!(ttg~t - -st~daettörstå.~t 

gllJ15 :- . · .-_:_·--iM·&. .' :ao-~f;; · 

-1173 -1 436 -1 436 

-1 000 -1 000 -1 000 

-7 -7 -7 

-1 095 -1 117 -1 117 

-184 165 -193 118 -192 262 

-18 050 -19 075 -19 075 

o o o 
o o o 
o o o 

-1 318 -1 628 -1 628 

-10 477 -11 793 -11 793 

-476 532 -486 807 -484 373 

-61 854 -64 639 -63 085 

-197 398 -207 905 -208 096 
" 

. .. -- -- .. ---· · . --- .. --- · - ... ,. . .... . .. 

_§Jlf!Jma yerksa~fleter . .- . -. ~95i ö6§ . -~98~f 525 .. . 
.. . -· -- - .- ·- . -- -983 B-7? 

Taxafinansierade verksamheter o o o 
Internränta 31 188 32 610 32 610 

Kalkylerad pension o upplupna lönekostnader -1 1 758 -11 483 -11 483 

Aterbetalning sjukförsäkringsavgift o Q o 
, Avskrivningar -7 705 -5 643 -5 643 

Tillkommange kapitaltjänst 2016' o -6 900 -6 900 

Exploateringsverksamhet o o o 
- . - . . - . 

-941 :?44 -~7!11 94-1 
Uppdaterat 20150429 

skatteintäkter 953 123 1 002 319 1002319 

statsbidrag och utjämning 33 847 19 925 19 925 

Finansiella intäkter 3 000 3 000 3 000 

Finansiella kostnader -30 531 -28 431 -28 431 

-1 436 

-1 000 

-7 

-1 117 

-193 568 

-19075 

o 
o 
o 

-1 628 

-11 793 

-492 107 

-63 085 

-210 070 

o 
32 610 

-11 483 

o 
-5 643 

-6 900 

o 
-936"302 

T • ' • , •• • , •,• ' 

1 002 319 

19 925 

3 000 

-28 431 

- --·------~---~~-~----~--~--- . ----- -~·----------~--- - ----,---~ --·------~---·--·- --~------ -------·-~---- -·--· --- . l 
~esu_lta,tspm ·and~Lav_skq,ttenett~t · , · · · · -· · 1;·s% __ ~_ 1,7o/~--------~~n ·· _1,Q%

1 
_ 

2r 
_J• 



Finansiering av investeringar 
Avskrivningar 60 858 65 700 65 700 65 700 

Resultat 18 095 . 16 872. 21 635 10 511 
Markförsäljning Logiistik Bålsta o o o 
Markförsäljning övrigt o o o 

Investeringar 

skattefinansierade 100 680 69 727 99 887 99 887 

Taxafinansierade 13 000 63142 63142 63142 .. 
Exploatering 12 810 o o 
Citybanan 11 210 11 210 11 210 11 210 

~- ··~---- -~- ---- --·----~--------~-------~- --- -~----·-----· - ------··- -----------:1 
--- 137 700 144_079 ____ _:!_~~_239 ' 174 239J !Surnma 

!Amortering o l 
. - -- --·-··-- --·--- · ~·- . ·- -· ··- -- - · ·- ··· · -- -·- --- ----- ---- .. - -~ - .. - ... .......... ..... . 

lFinansieringsbehov -58 747 -61 507 
i • -· ---. ·- - • • 

Kommentarer; 

Prioriteringar: 

Kommunstyrelsen: Förstärkning parkverksamheten 450 tkr 

Barn och Utbildning: satsningar inom skolverksamheten som tex specialped/IT ped 3 mkr, 

öka personaltäthet inom förskolan 2,3 mkr. 

Vård och Omsorg: Återställning av nedskärningar inom vård och omsorg 2 165 mkr. 

o l o i 



Bålstapartiets förslag till driftbudget, år 2016 

s kattefinansierade verksamheter 

Kommunfullmäktige -1 173 -1 436 -1 436 -1 436 

Stöd till politiska partier -1 000 -1 000 -1 000 -1 ODD 
Valnämnd -7 -7 -7 -7 

Revision -1 095 -1 117 -1 117 -1 117 

Kommunstyrelse -184 165 -193 118 -192 262 -193 568 

Driftbidrag räddningsljänsten -18 050 -19 075 -19 075 -19 075 

Kommunstyrelsens förfogande o o o o 
Löneökning o o o o 
Prisförändringar o o o o 
överförmyndarnämnd -1 318 -1 628 -1 628 -1 628 

Bygg och miljönämnd -10 477 -1 1 793 -11 793 -11 793 

Barn och utbildning -476 532 -486 807 -484 373 -492 107 

Socialnämnd -61 854 -64 639 -63 085 -63 085 

Vård och omsorg -197 398 -207 905 -208 096 -210 070 

~~~~------------~-~---=-~~~~~-~-~jr---~ 
~f!li)~K(§": 't.li1?:ait=1l}ftc4~~I __ ~ ___ .____.,._- __ ------~--~1 .~~l L._'' th~.,r.: !__~;~~~~t~ L~f . - ~l§~ 1~~ !Mi~ 
Taxafinansierade verksamheter o o o o 
Internränta 31188 32 610 32 610 32 610 

Kalkylerad pension o upplupna lönekostnader -11 758 -11 483 -11 483 -11 483 

Aterbetalning sjukförsäkringsavgift o o o o 
Avskrivningar -7 705 -5 643 -5 643 -5 643 

Tillkommangs kapitalljänst 2016 o -6 900 -6 900 -6 900 

Exploatering_sverksamhet o o o o 
~;.---r-=~.~~~---~~p--~~-~~ , "''IT-im'.illE~~~.,.,~ 1 ~J.fl,(fi:!l~H 'Lg:l~t~!IL~'U~\E"l<_;;!!~~i' - --~--~- l~-~- l· _IJ(~} ~~~-~<~v~.!.o:' _::~--.'0~dg_:~~ 
Uppdaterat 20150429 

skatteintäkter' 953123 1002319 1 002 319 1 002 319 

statsbidrag och utjämning 33 847 19 925 19 925 19 925 

Finansiella intäkter 3 000 3 000 3 000 3 000 

Finansiella kostnader -30 531 -28 431 -28 431 -28 431 

21 •V 



Investeringar 
skattefinansierade 100 680 69 727 99 887 99 887 
Taxefinansierade 13 000 63 142 63142 63142 
Exploatering 12 810 o o 
Citybana_n 11 210 11 210 11 210 11 210 

!Amortering o l o l o l 

ff;--;>; - •:;:,c, ,~ e--;--, ö ,-; ,- ' ;- ·l·,- '1 ,, --- -,: -, .(· · ·· -J~ ' " - -•, ' ~•" • - > - .- ' - •: 
,v-1llQ !di_'\."!lfk_1;;-cc •• r,,C •- ,,__:~Ln._•ll_:_ .. ,.cc:c' •- t.: . -
'. ·- . 
~ 1,_____· •• _- '- - •• - ~~j· ••• "··_ •• __-__.,..~ -· ~ - ----!.---~· - ._· - J 
Kommunstyrelsen: 

Barn och Utbildning: 

Vård och Omsorg: 

Förstärkning parkverksamheten 450 tkr 

satsningar inom skolverksamheten som tex specialpedagog/IT-pedagog med 3 mkr, öka 
personaltätheten inom förskolan med 2,3 mkr. 

Återställning av nedskärningar inom vård och omsorg 2 165 mkr. 
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För ett tryggt och 
traditionellt Håbo 

Sverigedemokraterna i Håbos budget för 2016 

Innehållsförteckning: 

1. Inledning med ekonomisk lä.gesanalys 
2. Levande landsbygd 
3. Dags att skapa en färskolenämnd 
4. Polirisk ledning och kommunstyrelsen 
5. Barn och utbildningsnämnden 
6. Bygg och miljönämnden 
7. Vård och omsorgsnämnden 
8. Socialnämnden 
9. Skattesats 
10. Långsiktigvision för Håbo 
11. Sverigedemokraternas ytkanden 

Sverigedemokraterna Hibo l Budget 2016 
E-post haabo@sverigedernoktateroa.se l Hemsida; www.sdbåbo.se 



l. Inledning med ekonomisk lägesanalys 

Sverigedemokraterna ser kommunen ur ett konservativt perspektiv. Vi vill bevara kulturarvet 
utan att ge avkall på utvecklingen. Kommuninvånare skall ha ett bra idag och ett bättre 
imorgon, villcet vi strävar efter i vår budget genom prioriterande och öronmärkta satsningar. 
Sverigedemokraternas budget ger ett ramverk för den närmsta framtiden, med målsättningar 
och strävan efter en bäth·e kommun får alla som bor och vistas här. 

Sverigedemokraternas budget för Håbo 2016 är ett dokument får att gestalta och tydliggöra ett 
vår politiska vilja. Budgeten har inte ambitionen att utgöra en fullständig manual får den 
ekonomiska och driftsmässiga styrningen. Det är ett dokument skapat från en position av 
opposition, för att tydliggöra ekonomiska, ideologiska, och visionsmässiga skillnader. 

Vi föreslår i vår budget en del förändringar, och vill med det visa att en annan politik faktiskt 
är möjlig. Vår politik står i kontrast till de andra partiemas politik. Alla siffror och 
ställningstagande är i jämförelse med Håboalliansens budgetfårslag får 2016. 

Kommunens låneskuld hotar att skena iväg men att höja skatten eller älmu stor upplåning för 
att finansiera politisk utopi anser vi vara fel väg. Kommunen måste på något sätt minska 
utgifterna. 

För att långsiktigt ta oss ur den skuldfålla-vi nu befinner oss i anser Sverigedemokraterna i 
Håbo att dels en försäljning av delar av det kommunala bostadsbolaget Håbo hus bör 
undersökas samt en försäljning av det egna kommunala lokalbeståndet undersökas, ex utvalda 
idrottsanläggningar och skolor, till Hemsö1 eller liknande företag där man istället hyr lokaler 
och anläggningar får en fast summa varje år. 

Detta skulle dels innebära att uppskattningsvis l 00-850 mkr frigörs får såväl investeringar 
som en möjlig avbetalning av kommunens skulder men även att oförutsedda utgifter inte 
skulle behöva budgeteras får då hyresvärden ansvarar för att de genomförs. På samma vis kan 
man uppdra detta företag att bygga "Möjligheternas hus" som kommm1en sedan hyr för en 
fast kostnad vmje år. Vi tar i dagsläget ingen tydlig ställning får eller emot fårslaget men 
anser att möjligheterna bör utredas som underlag får fi·amtida beslut. 

Detrna fråga är så pass stor och komplex att den inte kan avhandlas i ett tilläggsyrkande i 
denna budget varför vi kommer att återkomma gällande detta i en eventuell motion och enbart 
nänmer detta föt att lyfta fiaffi vår långsiktiga plan och vision för kommunen. 

1 http:/ /www.heroso.se 

Sveclgedemokraterna H åbo l Budget 2016 
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2.Levandelandsbygd 

Vi strävar efter en levande landsbygd där våra riktade satsningar stärker en framtid för en 
blomstrande närproduktion för kommunen. Genom att ge landsbygden möjligheter utökas 
valfriheten för kommuninvånama och kommunen kan på så vis locka till sig fler 
näringsidkare och ge möjlighet till försörjning för fler medborgare utanför tätortema. 

Sverigedemokraterna definierar "härproducerat" som varor producerade inom kommunen 
eller angränsande kommuner och som längst från den uppländska landsbygden. 
Sverigedemokraterna ser att många varor självklart måste komma från stön-e avstånd men vi 
ser vi att en satsning på härproducerat i den utsträckning det är möjligt gynnar såväl 
arbetstillfållen inom kommunen och närområdet, samt är gynnsamt för miljön i stort, med 
kortare transportsträckor. 

3. Dags att skapa en färskolenämnd 

Att skapa en ny nämnd kan inte göras på det möte där denna budget behandlas, men vi vill här 
ändå presentera vår ide att skapa en fdrskolenämnd, och kan senare återkomma till detta 
genom en motion. Den nya nämnden övertar ansvar för ärenden och mål rörande förskolan. 

När en fårskalenämnd skapas, delas barn och utbildningsnämndens anslag upp så att den nya 
nämnden övertar de medel som nu används för uppgifter gällande förskola. 

I Håbo är invånarna unga och föder många barn. Befolkningen har på tio år ökat med över 
2 000 personer, varav två tredjedelar är bebisar. Med titeln "superkommun", topp lO över 
antal nyfödda och barn i förskoleålder bör vi lämpligen även ligga på topp l O vad det gäller 
förskolans kvalitet varfår en separat nämnd för denna vilctiga verksamhet bör inrättas framför 
att gömmas undan som ett utskott. 

4. Politisk ledning och kommunstyrelsen 

Sverigedemokraterna ser att kommunen spenderar stora pengar på representation, medel som 
behövs inom andra delar av verksamheten. Vi ser därför inte att ett oppositionsråd är värt vad 
det kostar. Dessa resurser behövs på andra ställen i verksamheten och Sverigedemokraterna 
styr därför om dessa medel inom vår budget. 

Sverigedemokratema Håbo l Budget 2016 
E-post haabo@sverigedemokrateroase l Hemsida: www.sdMbo.se 
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Vi anser att kommunens stöd till föreningar och projekt som bar politisk agenda eller 
ställningstaganden bör slopas och de som uppbär stöd fTån kommunen idag bör granskas så att 
deras verksamhet är mer neutral. De kornmunfinansierade kulturen bör främst belysa den 
svenska kulturen och det historiska arvet. 

Sverigedemokraternas arbete inom kommunen tar alltid hänsyn till miljön. 

Som en del i miljöarbetet vill vi på prov genomfåra en saltfl-i vinterväglagsbekämpning inom 
kommunen. Vägsaltet är inte bara skadligt Idr egendom, det skadar tusentals husdjur varje år 
genom torra och spmckna trampdynor. Växt och djurlivet tar skada genom att saltet mättar 
marken runt vägar och vattendrag. Inte minst ökar saltet frigörandet av PM l O partiklar som är 

oerhört skadliga för alla djur och människor som andas in dessa. 

Håbo kommun har nio mycket vackra rondeller som såvälkommunen som innevånarna är 
mycket stolta över. Dock kostar underhållet av dessa kommunen mycket pengar. I Strängnäs 
kommun har man arbetat fram en modell där lokåla företag inot en kostnad fastställd genom 
budgivning får arrendera en rondell i kommunen vilken de sedan har ett ansvar att forvalta 
och utsmycka, självidart då med ett minimikrav motsvarande kommunens åtaganden och 
utsmyckning idag. På detta vis får vi minst lika fma rondeller som idag men troligen ännu 
finare då de olj)(a fåretagen villlyfta fram just sin rondell som den vackraste i kommunen och 
samtidigt profilera det egna fåretaget och samtidigt minskar vi gatukontorets kostnader för 
underhåll av rondeller med 220 tlcr varje år. Ekonomiska medel som istället kan användas 
exempelvis inom skola, v.ård och omsorg. ;_ 

Kommunen skall vid upphandlingar i möjligaste mån gynna lokala fåretagare, satsa på 
"härproducerat" samt se folkbokföring inom kommunen som meiiterande vid kommunala 
anställningar. 

För att säkerställa ungdomars möjlighet att påverka politiken i Håbo bör kommunen ha en 
nära dialog mellan ungdomsråd och kommunalråd. Då ungdomsrådet uppbär ekonomiskt stöd 
från kommunen är det viktigt att det säkerställs att rådet efterlever korrnnunens 
likabehandlingspolicy och att inga ungdomar fryses ut på grund av politisk tillhörighet eller 
åsikt. 

Håbo kommun bör som senast under 2016 ha tagit fram en handlingsplan mot hot och våld 
mot förtroendevalda. 

Sverigedemokraterna Håbo l Budget 2016 
E-post: haabo@sverigedemokraterna.se l Hemsida: www.sdhäbo.se 



5. Barn och utbildningsnämnd 

Rätten till bra mat i skolan är viktig för elevernas utveckling. Vi anset att maten som serveras 
inte skall vara vakuum.:förpackad eller vara återuppvärmd - vår vision är att nytillagad mat på 
farska råvaror och i möjligaste mån vara "härprodcuerad". Kött som inte avlivats i enlighet 
med svensk djurlagsti:ftnlng skå ej serveras inom den kommunala verksamheten. 

PISA-rapportema visar på att 4et ständigt sjunkande resultatet i skolan bygger till stor del på 
undermineringen av lärarens roll och en ständig nedvärdering av själva kunskapsutlärningen. 
Inte heller tillåts lärare upprätthålla ordning och reda i ldassrummet - inga disciplinära 
åtgärder tillåts trots stökiga elever och ordningsstömingår. 
Sverigedemokraterna anser att kommunen ska gå i täten mot problematiken och ge behöriga 
lärare status som tjänstemän enligt det förvaltningsrättsliga begreppet om 
myndighetsutövning. Utöver denna förhöjda status - som ger läraren ett större lagligt skydd 
mot verbala och fysiska angrepp - inför vi möjligheten för lärare att utbildas till 
ordningsvakter och därigenom få begränsade polisiära befogenheter. 

Friskolor som i grund och botten har samma förutsättningar som den kommunala skoloma har 
inte bara en budget i balans utan går som oftast med vinst, detta med bibehållen kvalitet. 
Personal och beslutsfattare inom den kommunala skolan bör göra studiebesök hos dessa 
friskolor för att ta med sig nytt tänk och nya uppslag och eventuellt se över den egna 
organisationen. i, 

Håbos skolor ska vara rök och drogfria. Organisationer så som hälsoäventyret bör fortsätta sin 
verksamhet och kontakt med Håbos skolor. Elever med drogproblem ska erbjudas bättre stöd 
och hjälp. En konsekvens av att Polisen minskat sin lokala verksamhet är att avståndet till 
medborgama ökat. Polisen bör därför bjudas in till skoloma för att informera om sin 
veiksamhet och skapa dialog kring lokala problem. 

Inom skolan har det talats om surfplattor till varje elev. Ett fårslag Sverigedemokraterna i 
grunden stödjer. Däremot fmns det idag fullgoda alternativ till den populära "Apple iPad" och 
vi menar att man kan spara stora belopp på att välja en billigare modell utan att behöva 
kompromissa med varken levalitet eller telmiska möjligheter. Idag finns alternativ baserade på 
plattfonnen Andraid eller Microsoft Windows med fullskaligt Microsoft Office för belopp 
lägre än iPad men med prestanda som vida överstiger det som Apple kan erbjuda i sina 
produkter. 

slutligen minskar vi anslaget till modersmålsverksamheten med l 350 rnlcr, en reform som 
går att göra även under lagens krav p å att tillhandahålla modersmålsundervisning, eftersom 
bam ets behov av denna undervisning måste vägas mot bamets behov av att använda sin tid åt 
andra ärrmen. 

Håbo kommun skall uppmuntra traditionsenliga skolavslutningar i kyrkan. 

Sverigedemokcaterna H åbo l Budget 2016 
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6. Bygg och miljönämnd 

Vid nybyggnation är Sverigedemokraternas vision att de fastigheter som byggs följer den 
befintliga arkitekturen för vår tätort. Besökare och boende i kommunen skall känna att de 
befinner sig i en kommun med ett rikt arv. 

Sverigedemoleratema anser att Håbo behöver ha ett nytt regelverk för hur nybyggnation kan . 
regleras, för att bibehålla det arkitektoniska formspråk som kommunen har. 

7. Vård- och omsorgsnämnden 

Sverigedemokraterna månar om respekten för de äldre och menar att samhället är skyldigt 
dem en trygg ålderdom. stressad personal, rädsla och social isolering för vårdtagare, 
personalbrist och anställda utan rätt utbildning är några av de generella problemen i 
äldrevården. 

Rätten till bra mat är grundläggande för fattsatt bra hälsa på äldre dagar. Den som inte längre 
har ork att laga egen mat ska inte tvingas äta återuppvärmd mat. Sverigedemoleratema ser att 
kommunen genom sin landsbygd, samt grannkommuner kan få fram bra produkter till en 
färsk matglädje för alla som äter inom .kommunens verksamheter. \ l . . _ 

Anhörigvården är ständigt unde1prioriterad i kommunen och Sverigedemokraterna menar att 
ytterligare medel måste skjutas till denna verksamhet samt att man bör utreda möjligheterna 
att öppna upp A-huset på Pornona för denna eller liknande verksamhet inom äldreomsorgen. 
Vi avvaktar just nu en utredning i ärendet och kornmer att återkomma kring detta med en 
separat motion. 

Vi satsar i en kommande motion 500 tler på att trygghetslarmen ska kunna bli avgiftsfria. 

Sverigedemokraterna Håbo l Budget 2016 
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8. Socialnämnd 

Socialnämnden är den nämnd vars verksamhet är svårast att budgetera då förutsättningama 
och behov av hjälp kan änch"as från dag till dag. För att underlätta budgeteringen och komma 
så nära sanningen som möjligt bör de kända fasta och rörliga kostnader som finns samt 
tidigare e1farenheter och statistik dokumenteras på bästa vis. 

Sverigedemokraterna anser därfår att det årligen bör upprättas dels ett socioekonomiskt 
bokslut för att utreda vilka grupper och vilka områden som är i behov av stöd och vilka 
insatser som behövs samt ett migrationsekonomiskt bokslut, ibland benämnt mångkulturellt 
bokslut, får att utreda kostnaden, behov av stöd, behov av insatser samt möjliga besparingar 
för kommunens nuvarande och framtida flylctingmottagande. 

Socialnämndens ekonomi skall uteslutande användas till att hjälpa kommunens invånare och 
ej till personer tillhörande exempelvis andra kommuner, landsting eller länder. 

9. skattesats 

Vi anser att skattesatsen bör ligga kvar på nuvarande nivå om 21:34 per hundralapp med det 
långsiktiga tänket att skattesatsen inte skall höjas. 

Sverigedemokraterna Håbo l Budget 2016 
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l O. Långsiktig vision för Håbo kommun 

Håbo kommun måste förbättra sin ekonomi och det är vår bestämda åsikt att större åtgärder 
och beslut och inte ytterligare upplåning är den enda vägen att gå. Vi har behov av att frigöra 
miljontals leronor vilket Sverigedemoleratema vill använda för att ytterligare öka satsningarna 
inom skolan och äldreomsorgen samt prioritera bostadsbyggandet ytterligare så vi behåller 
ungdomarna och att nya personer flyttar hit. Kommunen skallligga steget fåre med fler 
färdiga och antagna detaljplaner för industri, småfåretag och bostäder. 

Vi måste satsa ytterligare på våra leransorter såsom Skokloster, Krägga och Häggeby med 
bättre vägar, kommunal service, förbättrat Internet, en fårja mellan Skoldoster och Knivsta 
samt en gång och cykelväg mellan Skoldoster och Slottsskogen. Skoklosterspelen bör 
återupptas i sin foma glans . 

Håbo måste skapa meningsfull framtid får Håbos ungdomar och ytterligare uppmuntra 
politiskt engagemang. Vi behöver återupprätta en lokal arbetsförmedling med kännedom om 
den lokala arbetsmarimaden får att fånga upp våra ungdomar innan de väljer att flytta och 
söka anställning på annan ort. 

Håbo kommunen bör verka för fler lokala poliser på gator och torg får att förbättra tryggheten 
i kommunen samt fårbättrade öppettider på vår polisstation som idag skämtsamt benämns 
enbart som en passexpedition. Tillståndsplikt skall infåras fcir ekonomisk insarnling. 

I ett allt mer stillasittande samhälle är det viktigt att skolan bör kunna fungera som en garant 
för att barn och ungdomar får den fysiska exercis som behövs. Därför vänder sig 
Sverigedemoleratema mot de nedskärningar som gjorts på idrottsundervisningen och 
förespråkar tvärtom att den laaftigt utökas. Till stöd har vi bland annat Bunkefloprojektet som 
visade att om barn/ungdomar får röra på sig en timma per dag så påverkar det deras 
studieresultat positivt, inte minst for unga pojkar som ligger efter i dagens skola. Andra 
positiva bieffekter är att koncentration, inlärningsfcirmåga, självförtJoende och social formåga 
ökar samt att det så lda1t är ett led i att bekämpa den ökande barnfetman. 

Håbo kommun har en intressant historia, med såväl vikingalämningar som skickliga författare 
och lokala historier om till exempel Lasse-Maja. Detta bör kommunen väma om, och arbeta 
för att lokal historisk kunskap fårmedlas i skolan, med hjälp av till exempel utflykter runt om 
i kommunen. 

Slutligen anser Sverigedemokra:tema i Håbo att vi måste börja amortera av kommunens 
skulder och detta gör vi enldast genom exempelvis de åtgärder och förslag som beskrivs i 
detta budgetdolrnment. 
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) 3 S~mijede~Micmterruv 
U lly.y_q'lie:l & lit!.~.4t:';~.o/· ,. ...... 

't l. Sverigedemokraternas yrkanden 
(Alla ställningstaganden i relation till Håboalliansens budgetförslagför 2016 daterat 1215 2015) 

Samtliga att-satser nedan skall ses som separata yrkanden varför proposition ställs på var och ett 
framför ett samlat sådant. 

l. Att fullmäktige beslutar öka anslagen till barn och utbildningsnämnden med 5 300 tkr 
för att öka miniroibemanningen i kommunala förskolor från 2, 75 till 3 barnskötare. 

2. Att fulhnäktige beslutar öka anslagen till barn och utbildningsnämnden med l 00 tkr 
för att konununens förskolor skallkunna genomföra studiebesök och utflykter. 

3. Att fullmäktige beslutar avveckla den politiska funktionen "Oppositionsråd" och gör 
en besparing om 708 tkr. 

4. Att fullmäktige beslutar minska anslaget till modersmålsverksamheten med l 350 tkr. 

5. Att fullmälctige antar skrivelser i Sverigedemokraternas budget får 2016 som generellt 
ramverk för ekonainiska prioriteringar inom respelctive nämnd och foiv'altnirig. 

För Sverigedemokraterna i Håbo 2015-05-22 

Michael Rubbestad Bengt Björkman 

Kristian Leinonen Linnea Bjuhr 

Robert Kohlström Pirjo Thornors 

Linnea Hellberg Maria Andersson 
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HÅBO SAMMANTRÄDESPROtOKOLL 

KOMMUN 

Ba.rn- och utbiTdningsnämriden 

BOU§63 

Datum 

2Q15-05-06 

BOU 2015/96 
2015 -05- 2l 

K~nr fl~.fir . 

. ). o\\ l llv~.?(l\ \. j\ '2~ Mål för barn~ och utbildningsnamnden år 2016 

Sammailfattning 
Komm:unfullmäk:tige har gett nätnnder och styrelser i uppdrag att ta fram 
egna måldokument enligt gällande måls~ningsmodell och tidplan 
(§ 15/2015). 

Förya1tnfugen har tagit fram forslag på niåiformuleringar för år 2016 till 
barn- och utbildningsnämnden utifrån kommunfullmäktiges övergripande 
mål. Pet handlar om fyra mål och under varje mål :fi:uns ett antal strategier 
som är framtagna for att nå de rabricerade målet. Mål~n har också koppling 
till de nationella PJ,å:l som anges i forskolans och skolornas läroplaner. 

Und~ va1j e mål finns också forslag på mått och nyckelindikatorer som ska 
visa OD;l målet har uppfYllts eller inte. Inom parentes anges senaste 
publicerade värden. Ak:t!rella nyckelindikatorer tas .sedan fram årligen fdr 
Håbö kommli11 och blir de hlåltal som nämndens verksamheter sty.r mot och 
dessa järnfiks med andra kommuner och med :riket. 

Attraktiva Håbo 

Hå bos kommunala förskolor och skofor ska nå höga resultat. 

strategi 

Verksa:ri:Jheten utformas så att barn och elever når sin högsta potential. 
Dettavisar sig g~p_Q!n höga resultat ochmer:{tvärden. 

Reswtaten i öppn!!, j~mfor((lser skaJigga b~.and de 50 bästa kopnnunema i 
låndet · ' 

Den pedagogiska verks~eten $ka bygga på senaste forsk:rring och 
beprövad e:rfarenhet och teknile 

Nyckelindilcatorer 

• Mått A!!.delen elever som har godkänt på lil.lla delprov i år.Slcurs 3 i de 
na~ionella ,pn:rven är :f"år Ma år 2016 75% (20 l3: 70%) och ror Sv 
75% (2014: 69%) 

o Må:tt Andelen. elever som har gödkänt på ~ila delprov i 'ärskw:s 6 i de 
nationelia_provvti är ffirMa år ?016 95% (2014: 89%), for Sv 9.5% 
(2014: 92%) öchf6rEng95% (2014: 92%) 

• MåttMI;{ritv~den foT. elever som slutar årskurs 9 ·ska nå: 214 
merltpoäng.~:r2016 (2014: 209·p) och i gymnasiet 14 betygspoäng 
(2014! 13"7 p). 

.SIGNATUR 
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r'l1 HÅBO W KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 63 

Forts. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015"05-06 

BOU 2015/96 

Mål för barnw o~h utbildningsnämnden år 2016 

• Mått Andel b.eh{)riga elever till något nationellt ptogratn. på 
gymnasiet är fdr 2016 95% (2014: 93%) 

• Mått Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning inom 
fårskolanska 2016vara 35% (2014: 33%) 

• Mått Andel å,tsatbetare·med peqagqgisk högskoleutbildning inom 
, fritidshem ska 2016 vara 35% (2014: 33%) 

• MåttAndel behörigalär~e in.om grundskola ska2016 vara 84% 
(2014: 82%) och i gymnasieskolan 84% (2014: 81%) 

Hållbara Håbo 

Håb.es kommuria!å förskotor och skolor ska vara trjigga och främja en 
livslång lust att lära. 

strategi 

För att nå dessa resultat lcrävs en saniverkan mellan de kommunala 
verksamheterna som ger synergieffekter. P etta nås genom en genomtänkt 
"röd tråd" från fårskola till vuxenutbildning som visar sig i teori ooh 
praktik. 

En genomg~ende inr.iktning ska vara ai;t barn och elever så långt det är 
möjligt :finns i en inlduderande verksamhet. 

Sam:illga iäroplaner anger att alla verk:samhetf;Jr ska ha. ett miljöperspektiv 
o oh atbeta får en god miljö och hållbarutveckling me.d elev~rna, För att 
visa hur detta arbete sker slca verks;wiheterri:a beskriV~ detta i 
arb,~tsplaner och i ~liga uppfd1jning8;r. 

Alla verksamheter har väl :impl~me:q.terade planer får vätclegrundsarbete 
med mtiner for krätilmnde behandling 

Nyckelindikatorer 

a Mått Den andel av de som erbjudits plats inom 
förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeriligsdahun ska 
få:r.20i 6 vara l 00% 

e Mått Elevers ayn på skolan, och unde:rvisttillgen ur ~tt 
trygghetspe:rspektiv ska 2016 öka. (2014: 82,3%) 

BO KOMMUN 
I;XP.EDIEAAD SIGI~A.TUR uio ~~m!skNill/\bllolilngsnäm!WfMl6.2 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Barn~ och utblidningsnämnden 

BOU § 63 

Forts. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-06 

BOU 2015/96 

Mål för barn- och utt:Ji'ldnJngsnämnden år 2016 

o Mått Föräldrars syn på förskola, skola och fritidshem angående 
trygghet år 2016 ska for fårskolan öka till 97% (2014: 95%) ror 
skolan till88% (2014: 85,8%) ochfritidshem till93% (2014: 91,4%) 

• Mått Andel elever i särskilda undervisningsgrupper ska minska från 
4,1 % till3,5% år 2016. 

Kvalitativa ·och effektiva Hå bo 

Alla barn och elever i Habos kommunala förskolor och skolor .ska minst na 
målen. 

strategi 

Det pedagogiska ledarskapet ska utga från en ingående kunskap om och 
sam.manstäl1:ningar av elevers resultat, .termin~vis, i alla ätmi.en och 
skolår. Ledarskapet utövas såväl på läratnivå, sk:olledanrlvå·och på 
fårvaltningsnivå . .Skolledares ledarskap ska vara ett naturligt inslag i 
vardagsarbetet. 

Ingen elev ska lämna skolår tre utan tlThäcldig läsformåga inför de 
fortsatta skolfu:en. En avstämning ska ske i slutet av skolår två och Vid 
behöv ska nödvändiga insatser ske under skolår tre får att nå detta mål. 

Genom att barn och elyvhälsa arbetar i nära samverkan med 
förSkoleohefer och rektorer ska pedagogiska amilyser tidigt ge und~rlag 
fd~ förebyggande insatser. ' · · 

Konfumetliga arialyser av elevernas resultat ~vänds på såv~ enhet.s
so,m få):yaltpings:qivå får att ta :fram åtgärder f<)r ~tt fOrbättra 
undervisJ;Jing, värdegntndsru.bete och lcunsl,capsresultat 

Nyckelindikatorer 

• Mått Andelen elever i årskuts 9 som når godkänt i samtliga ämnen 
ska for 2016 minst vara 75% (2014: 72,6%) 

e Mått Digital uppföljning ska finnl:\s for samtliga elever i alla 
årskurser och alla ämnen, och när de anges. i årllga ~ppfåljningar sk~ 
c;letta är 2016 uppfyllas till100% . 

EXPEDIERAD SIGNI\TUR 
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HÅBO 
KOMMUN 

Bam~ och utbildningsliämhden 

.BOU§63 

Forts. 

SAMMANTRÄOESPROTOKOLL 
Datum 
2015-05-06 

BOU 2015/96 

Måi för barn- och utbildningsnamnden år 2016 

• Mått Andelen elever som fullföljer .gymnasieutbildningen inom 4 åt 
i kommunen ska 2016 inklusive 1M vara nrinst 74% (2014: 72;~%) 

• Mått Eieverila,s läsfonnåga i slutet av skolår 2 visar sig i DlS~tester. 
Andelen elever med låga staninevärden (1 o()h 2) skall :tninimeras 
efter insats.er under årskurs 3. 

Håbo en kommun met;f sund ekonomj 

Håbos kommunala förskofor och skolorska kännetecknas av en 
• h • • 

resurseffektiv verksamhet. 

strategi 

Bygger verksamheten utifrån beslutade ramar ochjämförelser sker i 
förhållande till rikets vfu'den. Kostnadsmåtten nedan lca:n kompletteras 
med andra relevanta värdett. 

• Mått Kostnad per inskrivet barn i f6rsl$:olan 

• Mått Kostnad pet inskriven eiev i fritidshem 

• M~tt Inskrivna barn p e! årsarbetare i fårskola 

• Mått fusklivn~ elever per årsarbetare i flitidshem 

• Mått Kostnad per elev i ·~dskolan 

e Totalt 

• För underrl.s~g 

· ~ FÖr loJtalet 

• Mått. Kostnad per .elev i gyipha$ieslcolan 

lit För undf.tvisning 

• Föt Jolmler 

• Mått Kostnad per heltic;lsstud~rande irtom Komvux 

o Mått Kostnad per heltidsstudera:åd~ i:p.om SFI 

EXPEDIERAD I?IGNATUR 
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f'l1 HAsa · W I<OMMUN 
Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 63 

Forts. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Dato m 
2015~05-06 

BOU 2015/96 

Må( för barn- och utbildningsnämnden år2016 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 1, 2015-04-2~, BOU2015/96 nr 2015.2278 
Tjänstesloivelse, 2015-04-28, BOU2015/96 m 20LS.1785 
Protokoll från kommunfu11mälctige (§ 15), 2015-03-23, KS2015/64 nr 
2015.1621 . 

Protokoll från kommunstyrelsen(§ 28), 2015-02-02, KS2015/42 nr 
2015.503 

Förslag till beslut pä sammanträdet 
Owe FrÖjd (BåP): Und~r :målet "Håbos kommunala fårskolor och sl~olor ska 
vara trygga och främja en livslång lust att lär.a;' föreslås att :inått far 
nyckelindikator enligt pu:nkt.en 2 ändras till: "Elevers syn på skolan och 
undervisningen ur ett trygghetsperspektiv ska 2016 öka." 

Beslut 

l. B~- och utbildningsnämnden beslutar att anta fyra målområden med 
strategier för år 2016 enligt förvaltningens :ff:irslag. 

2. Under målet ''Håbos kommun.al.a forskolor och skolor ska vara trygga 
och främja ~n livsläng lust att lär@." beslutas att måttfo1· nyckelindikator 
enligt punkten 2 ändras till: "Elevers syn på skolan och undervisningen 
ur ett trygghetsperspektiv ska 2016. öka.". Övriga nyckelindikator~r for 
2016 beslutas i e]flighet med förvaltningens forslag. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
Fötva}tningsohefen 
Förvåltningensledniqgsgrupp 
Bhraqa]lde rektorer och fårslcolecbefer 
B.arn- och utbildningsfcirvaltningen 

EXPEDlERAO 



'tr-Q w HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN§46 

Socialnämndens mål för är 2016 

Sammanfattning 

SAMMA~TRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-04-28 

SN 2015/16 

HÅBO KOMMUN 
I<Ol.M/NSTYRELSENS FORVfll.oTNING 

INKOM 

2015 -05- o 7 
j/.&(lf' RegN 

J_o1 r/l (;,]...t l. ol \--_ ·1 ~ ~'1 

Förslaget till tnål hat arbetats ft·am i en process. mellan socia1nämnden och 
flera av förvaltniuge~ 1j änstemän. Utöver det har nän"}Jldens oi'dtörande 
samt ytterligare en ledamot och förvaltningschef arbetat vidare med 4et som 
framkom under den gemen~arnma arbetshalvdagen 

Enligt förvaltningens mening fu.· det br:a målfårslag som tydligt folcuserarpå 
. de önuåden som bedöms som viktigast får år 2016. Föwaltningen är 
medveten om att det finns en viss mätproblematik, men är av den 
uppfattningen att de fcireslag;na nyckelindikatorerna är fiillt .godtagbara. 

Beslutsunderl~g 

- Tjänsteslaivelse, daterad 2015-04-17) nr SN 201.5.790 
- Social:Qämndens mål :llir 2016, daterad 2015-04-01, m SN 2015.705 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänns forslaget till nämndsmål for 2016. 

Besrut expedieras tHI: 
.Ko:nimnnstyre1sen 

·SI.GNATUR UJDRI\~§BESTYRKNING Nr 291 fi.867 

H,Ar·o SOCI~i-N'M D 
71 ~ ; .;) e.Ar.sr,-
TL:t.!JOhl 01 7·1. · 00 



HÅBO 
KOMMUN 

'Soclalnä mnden 
Sqcialförvaltningen 

Socialnämndens mål för 2016, förslpg 

T JÄNSTESKRlVELSE 

Datum 
2o1 o~Q4-o1 

fi'ullinäktigemål: Kvqlitativa och effektivg 1Idbo 

Genom individuellt anpassade insatser på hemmaplan sira placeringaJ.· 
av barn och 1mga så Iångt som möjligt undvikas. 

Nyckelindlkatorer: 

Antal "nyskapande" åtgärder på henunaplau. 
Antal personer fot vilka placetingen avslutats och man istället erbjudits 
insatser på he1Il!)J.ap1an. 

Fullmäktigemål: Attraktiva Håbo 

Förtroendet för socialtjänstens ve1·ksamhet ska öka. 

Nyckelindikator: 
Attitydu:o.detsölming p~ hemsidan 3 perioder per år. 
Resultatet för ·stöd tilltitsatta petsoner i SCB:s medborganmdersölrning ska 
fårbättras jäJ;nfört med 2015. 
Sa;mtliga besökare erbjuds att besvår~ en et1-k:ät krillg hur man uppievt möl:et. 
Enkäten länulas ut i mars tesp. septe.t;nbet. För .att få ({tt ingångsvärde görs 
mätningen fårsta gången i september 20 i§. 

Fullmäkti'geinål: Attraktiva Håbo 

Vid beslut 9m insat~e~ iuom vuxene:nheteu ska barnp'erspektivet 
beaktas. 

Nyckelindikator: 
25 slumpmässigt 1ltvald:li. aleter ska granskas. i n1qts och september. 
Ba,r.operspclctivet vara be~at i 90 % av de gr&n$\tade $te:n1a. 
För att få ett ingångsvä1~de görs en granskning enligt ovan i september 2015 

Thomas Bran4ell 
Socialchef 

1 (1) 
Vår beteckning 

SN nr 2015.705 

il 
f' 
l 
l 
i 
l 
l 

l 
! 

l 
l 
l 
1 
i 
l 

l 



"HABO C 
o 

- i<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-05-05 HÄB.O KOMMUN - -··~ 

KOht\!UNSTYRELSENS FÖRVAI. TNlHCl 
INKOM Vård- och omsorgsnämnden 

2015 .. 05- 1 2 
VON§58 VON 2015/18 MS ll't ltl!J.rt 

J.o1S""/I L.t -~lo IC21-32. .'.';:1..-.. ..-..~, .... . .. ~ ·.· ....... . _......_. _ __ ~__. 

Vård- och omsorgsnamndans mål för år 2016 

Vid da,gens sammanträde föreligger mål num1ner l och 3 som fårdigarbetade 
-rorslag till inil få:r vård- och omsorgsnämnden år 2016. Må.l nutn!her 2 är vid 
dagens satnmanträde inte fårdig i sin formulering gällande.Izyclcelindikatorer. 

Fullmiiktiget1tål: Kvalitativa och effektiva Håbo 
1. Öka vårdens och o.nisorgens kvalitet och effektivitet genom ai;t 

tillvarata ny telrnil{ och kompetensutvcdda medarbetarna. 
Nyclcelin&1caJorer: · 
o l 00 %av våra v~rksamhotsställen har tradlos uppkoppling 2016. 
o Prova och utvärdera ny tvlrnislc lösning for tillsyn. 

Fttllmäktigemål: Håbo en kommun med sund ekonomi 
2. Öka det förebyggande och reh~bilitcraude arbetssättet 4Iom all 

vård och omsorg. 
Nyclcelindilcatoter: 
o Miust tre åtgärder vidtas 'und e]· 2016 (Förslag är inte formulerat vid 

dagens sammanträde) 

Fullmiikttgemål: Attraktiva Håbo 
· · 3. Öka .det individliefia :förhållningssättet inom all v;M·d och omsorg 

JLlilTERARE 

Nyckelindikatorer: · 
!il. Minst 90 % av brukarna har en indi,viduell plan :inom en månad från 

beslut om insats. 
a Två fortbild:ri:ingstillfållen på ten1at mdividuel1t fårhållningssätt 

genqmfors under 2016. 

Beslutsgång 
Vård- ooh omsorgsnämnden godkänner mål nu:rtJ,tuer 1 och 3 enligt ovan och 
mål nmm1ier 2 fareslår Sjmme Green (BÅP) och Per-Axt;te Öhinan (M) att 
ordforande tar pa delegation, att fbnni.lierare~istiska. nyckelindikatorer och 
därefter överl~mna. delegationsbeslutet till kommunstyrelsen. Na:tnnden 
godkänner försh1.get. . 

Beslutsunderlag 
- TjänstesliTivelse~ daterad2015,..Q4-02~ 1n·VON 201:5.2~8) versionnr 2 

~e~lut 

l. Våt-d- ool1 omsorgsnänu1den beslutar att gödkätuia mål munme1" l och 3 för 
år 2016, 

2. Vård- och omsorgsnäumden beslutax a~t ordfåra11de fåJ.· delegation att i mål 
hll1iuner 2 tydliggöra realistiskE~. nycike1m0llcatorer for år 2016. · · 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR 

U l ~Lt- l 



DELEGAl'IONSBESLUT 
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/ · 
1 (1) 

Dah!TTJ 
2015-05-1 1 

Vår bet~ckning 
VON 2:015/18 Hrdnr 2015.405 

Socialförvaltningen 

VON Ordförandebeslut b~s lut hr 1 

Ordförande:besltit på formulering av nyckelinctikatorer gäilande 
vårda och omsorgsnämndtms måi nummer 2för år 2016 

Sammanfattning 
Våtd- och om.sorgsnämndeJ.l haribeslut 2015-05-05 ~ 5'8 gett ordforande i 
delegation att i mål nummer 2 tydliggÖrarealistiska 11JGk~lindikatorer for år 
2016 och överlämna delegationsbeslutet till lmmmunsty.relsen. 

Mål nummer-2 

Öka det fÖrebyggande oclt rehabiliterande arb~tssattet bwru all vård 
och omsorg. 

Nyckelindikatorer 

Öka andelen upprätta,de vårdplaner for personer som har ~dentifierade risker. 
~ Nuläge: Fastställs oktober 2015 

Målvärde: 90% 

Antaletfallskador på särskilt boende som leder till frakturer ska halveras. 
o Nuläge: 5 stycken 

Målvärde: 2 stycken -:._ 

Personer över 7 5 år och bOende i otclinält boende ska vjd ;forsta kontal<;ten 
med v~rd och omsorg fåin:f;'ormation om fa.llpteventiva åtgärder och el'bjudas 
falhiskbed,ömning. 

NU:Ufge: För~komm.er ba.t;a, ~ ell$t~ka fåll iti:;tg. 
:M:ålvä,rd~: 100% · 

BesJ.utsu:nde_rla.g 
- TjänsteskriveiseJ da tetad 2015-05-11 nr VON 2015.288, version 3 

Be$~ Ut 
L Vå;t'd- och.ömsorgsnämndens ordftirande Lisbeth Bolin (C) b®slutar att 

_ godkfuma mål nr 2 och övei'lä'plilar 1?.1:1s-lutet till kom:t:nunstytelsen. 

Besrut expedieras till: 
I~ommtm~tyr(')lsen 

l-rabokommuri 
Vaxel 0171-525 oo 
-Telefax: 0171-!i63 33 
www.habo.se . 

... .. 



HAs · 
KOMMUN 

Bygg, och miljönämnden 

BMN § 65 

KS unr R~.nr .::.,.~ -

o /b/; ?4· t~ ()j [i' . :fJ .. 

$AMMANTRÄDESPROTOKOLL 
O a tum 

2015,0.5~05 

BMN 2015/39 

Bygg .. och miljönämndeils mål för 2016 

Sammanfattning 
För innevarap_de år 2015 :finns ett antal näTillldmål antagna U,tiD:ån de tte mål 
som antagits i Ico:mml.Jllfullmäktig(} och hat gällt i några år. Föl' perioden 
2016-2018 har lcommunfu1111läktige1 2015~03-23- § 15, fattat beslut om fYra 
målområden med tillhörande strategier. Pe mål som bygg- och 
miljönämnden vill lyfta upp som prioriterade inför verksamhet~året 2al6 
ska då ha dessa fyramålområden SÖPJ, utgångspunkt. 

De fyra målområdena s.er ut som följer: 

Attraktiva Håbo 
K valitåtiva och effektiva Håbö 
Hållbara Håbo 

- Håbo en ko.:mrilun med sund ekonomi 

V ruj~ :rfäJilild har i uppdrag att arbeta. fram egna mål dokument, som ska 
innehålla nämndens egna prioriter;~de mål och åtgärder för att bidra till att 
nå kommunfu11mäk:tiges prioriterade målområden och strategier. 

Avsilct~n är att samtliga nämnders mål inför verkså:i:rihetsåret 2016 ska 
behandlas samtidigt s_om lronmnmfullmäk:tige filttar beslut om kommunens 
budgettarnar den 15 jruii 2015. 

Bygg- och roiljöfårva;ltningen här tagit fram förslag till :lnru får 2016. Detta 
har gjort. dels p:u~d utgångspunld.från årets mål dels med beaktande av de 
fyr;:t nya målområdena som .l1,:ommunfu1Imäktige lagt fast. All personai har 
vad t delaktiga i att Menti:fie:r:a :inom vilka områden 'rorvalti:liligen i nuläget 
bäst kan bidra-:inom de fYra Övyrgripande målområ:dena. Förslaget till 
nämndmål här odcså tagits fram i nära samarbete med ordförande. 

Det finns inål fuotn tt:e ~Y komlri.U:ri.fuilmäktiges målområden. Vad gäller 
niålet om sund ekpnomi sätter bygg- 09hmi1jönämnde'l;t mget eget 
liäti14d.m{tl Förslagetism helhet framgår av bilaga. Däl' återfinns o oks~ 
kommunfullmäktiges fym fr)1\lot;nråden med tillhörande strategier. Till 
·ljäil.steskriv'elsen bifoga$ även den modell för målstynring SOliJ. gäller i Håbo 
kommun, datetad 2012-09.-21. 

Samtliga fåtslag till. mål kan fdtvaltillngen arbeta med .inom rrunen .får 
fåtvalttringens kommande budgetram. Det fttms dO"Ck c:<n aktivitet itto1n 
ramen for mål 5; "stödja e:n effektiv och balru1serad förvaltning' av natnr
ocli v~ttenresms~r"3 som är beroende av ö1c?4 budgetram. Det handlar om, 
aktiviteten att öka tillsynstaleten gällande enskilda avlopp, som är kopplat 
till att det samticligt i budget ge.s möjlighet till en ny tjänst for att bedJ.iva 
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HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och milJönämnden 

BMN§65 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLl 
Datum 

2015-05-05 

BMN 2015/&9 

tillsyn inom enskilda avlöpp. om· inte det .ekonomiska ub:yinmet ges kan 
inte heller aktiviteten genomföras. Det :finns dock andra aktiYiteter som låter 
sig göras inom samma mål. 

Bygg- och miljöforvaltningen gör bedömningen att förslaget till mål fCir 
verlcsan)hetsåret 2016 är väl underbyggt och beaktar hur nämnden på bästa 
sättkan bidra tiJJmälupp:f}rllelse för ko:mmun:fullm.äktiges mål. Mot den 
bakgtl.ll;).den foreslårförvaltningen bygg- ocP, miljönämnden att godkäJnla 
förslaget till mål får verksamhetsåret 2016. 

Beslutsunderlag 

Iförslag till mål för bygg- och miljöuämnden under verksamhetsåret 
2016 
Modell förmålstyrning 2012-09-21 
Tjänsteslaivelse 2{)15-05-05 

Beslut 

l. By~g~ och miljönämhden beslutat godkänna fOrs-lag till mål för 
verksamb.e~såtet 2016 i enlighet med bilaga. 

aes.luts~.xpedi e ring 
Korumunstyrelsen · 
F örvalblingschef 
Bygg- ochmiljöförvaltningen 
Ekonomichef 
FörvEJ,l1ningsekonom 

UTDRAG$1lESlYRKNINi;l' Nr 2015.319 
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HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljöförvaltningen 
Anna-Karin Bergvall 
Förvartningschef 

Datum 
2015-05-05 

MÅL 2016 för bygg- och miljönämnden 

Attraktiva Håbo 
H åbo komm,tm är en unik och attraktiv pia:ts i Mälard4len medgoda föntf
sättningar för tillväxt. Bra kommunal service och insatsel' i samverkan med 
andra aktörer stärker kän8lan av Håbo kommun som en bra p/atp for bo
end eJ arbete och besök. 
För att bli attraktiva Håho ska vi 

• Skapa fårutsättningar för fler bostäder pch ett varierat näringsliv. 
• Stimulera möjligheter till meningsfull fi:itjd for alla. 

Öka samarbetet med olika aktörer för förbättrad infrastruktur och 
kollektivtrafik. 

• Förbättra tillgängligheten till mötesplatser och upplevelser. 

Bygg-och miljönämndens mål2016 

1 Bidra till en god:bebyggd miljö som värnm· om och uppmärk.j 
sammar kulturvärden. 

Nyckelindilt:ator 
Kontrollera genom sticlqJrov att besluten om bygglov J 

förhandsbesked och remissvar eftersträvat goda ~st etiska 
ocharkitektoniska miljöer samt beaktar kiliturvärden. 
Antal genomfd:tda aktiviteter utifrän kultuo;niljöpro~ 
.grammet. 

POSTADRESS 
746 !JO BÅLSTA 
QESÖI<S~D~E!;O,~ 

TEl Ei'QJ>I V,.\)(EL l 
·o171-52!> oo 
TELEfAX 

ORG:i'lR 
21ed00-0241 

HJ':MSIDA 
www.habo.se 

~ltal2016 
100% 
Dvs i alla ären- · 
den 
3 st 

E-POST 
kommun@habo.se 

7. 



HÅBO 
KOMMUN 

K'Valitativa och effeJctiva )!åbo 

Datum 
2015-04-28 

Vi ska utveckla våra tjänster utifrån håbabornas behqv. Kraven på innehåll 
och kvalite på tjänster och :;ervice ökar samtidigt som resurserna är be
griinsac!e. Vi måste eftersträva ett effektiV( resursutnyttjande där ständiga 
förbättringar är en led.§tjärna i alla våra verks.amheter. 
·För att bli kvalitativa och effektiva Håbo ska vi 

~ Utvecida vår medhargardialog får ökad dvlaktighet och kunskap om 
kommunens verksamheter. 

• Tillvarata och uppmuntra medarbetamas kompetens och engage
mapg. 

• Följa upp all<J. verksamheter med kvalitets- och effektivitetsmått och 
tortydliga arbetet med ständiga forbättringar. 

• Förbättra våra resultat genom att j ärofåra oss med andra kortun 'Ull er 
och verksamheter får att identifiera förbättringsområden. 

Bygg-och u-:~i'jj~rJ~mn1ens mål2016 

2 Trivsam och ejf(Jktiv arbetsplat(! alit medarhetar~Q a:iJetar i 
god dialog tillsammans och gentemot invånare och företagare. 

Nyckelindikator M:åltal2016 
Me$ibetama trivs ooh.kan·rekominendera andra att ar~ 100% 
beta i verksamheten. (Mätning görs genom medarbetar-
enkät). 
Andel inkomna· ansölmingar via e-: tjänsten Mitt Bygge. 25% 
Anta.]. kartlagda processer med åtfålja.nde digital ärende- 4st 
handläggning inom bygglov. 

·, 

' 3 Nöjda nyttjare av bygg- och mi{jöjö.J·valtningens verksant/zet. 

Nycln~lindikator Måltal2016 
Nöjd-Kund-index (NKI~enkät genomfors) 67 

NKI-index 
Rättssäker haudiäggning. (Alla heslut slQthålla vid 100% 
pröVUing). 
ÖppetEns på bygglov 4 
Utveckla kontaktcenters stqd inötn rorvaltnbigeils .an- 4 
svatso:mråclen. Höja kunskapen. Utbildningstillfållen 
Andel genomförda aktiviteter gällande ·rorvaltnlngens 100% 

· del i bandl.it!_g_splanen får F öreruda Helt Enkelt. 

L..--if/.. 
J J· 

' 

Vår befec 



rr4 HÅBO W KOMMUN 

Hållbära Håbo 

Datum 
2016-04-28 

Vår verksamhet o.ch titlviitt sk<Z vara ekonomiskt och ekologislet hållbar. 
Kommande genet,ationer ska ha bättre förutsättningar att fo'rvalta och ut
veckla kommunen. 
För ~tt bli hällbar~ Håbo ska vi 

• Minska de egna verksamheternas miljö- och ldimatpåy~rkart. 
• Skapa fOrtttsättnlngar for att invånare o oh näringsliv aktivt ska kunn~ 

bidra till att minska .kon1munens pilljö- och Idimatpåverkan. 
• 'fätna kommunens grönområden och biologiska mångfald. 

Bygg-och miljönämndens :mål2016 

4 Stödja en effektiv och balanserad förvaltning av natur- och 
vattenresurser i kommunen. 

Nyckelindikator 
,., 

Må{tal2016 
Ökad 1mmpetens fuom :uatur- och vattelivårdsfrågör. (Fem '5 st 
st deltar i i.ttbildningstillfållen). 
Andel genomförda aktiviteter gällande förvaltningens del 100% 
i handlingsplanen får komullmens mi)jöstrat~. 
Antal nya "godkända" enskilda avloppsanläggningar. 50 st 

5 Främja en bättre inomhu$miljö inom förskole- och !ikollokar 
ler genom. ökadsamordning ilt.ellan byggl()v och milj8. 

'. 
Nyckelindii{ator Målta120i6 
Stötta, verksamheter och fastighetsägare med att upprätta ·s 
plan fQr egenkontroll enligt öriljöbalken. (Utbildningsin- Alltalnya p1a:J;ler 
satser behövs.) . for e&enkohh~oll 
Inför tillsyn enligtmiljöbalkel:i 1n01tl energiområdet 100% 
kopplat till energie:ffelctivisering. Ska. med i till~yiispla:.. · t\1ed i -p1anen. 
·ne1120l6. 

'' 

6 Öka kunskapen om r.adoJthalten i inomltusmiljön. 

Nyckelindilcat~r l\1åltål2016 
Antal hushåll som antat erbjudandet oih ä.tt'mäta, rri4on- 2'0 st 
haltert tilhabatterat pris där dokumentationen delges för~ 
vaftniJ,Igen.; vilket ger ökad ldlnskap. 

7 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2015-04-28 

llabo en lmmmun m.ed sund ekonomi 
H åbo kommuns verksamhet präglas av god ekonomisk hushdlln:ing. Skatten 
ska inte. hb'jas och böt vara i nivå med jämfärbara kommtm.er i }lfälardalen. 

• K.omm'Unens resultat ska över perioden uppgå till minst två procent 
av skattep.ettot. 

• Kc0mmunens investe.Pngarl exklusive explo~teringsrelaterade 1tost
nader, ska vara vgenfinansierade. 
Överskott ochintäkter av engångsk:aiaktär ska i forstahand använ
das till att minska kommunens skuldsättnings grad. 
E;xploateringsverlcsan:iheten skall totalt sett ge ettekoti.om:islct ö-ver
skott till kommun,en. 

Bygg~och miljönämndens mål 2016 

Bygg'" ochmiljönämnden sätter inget mål. inom målområdet mot bakgrund 
av att Icommurrfullmå.1ctiges mål främst handlar om övergripande elcorio:mi. 
För nämnden är det redan självkla1t att bidra.nied att tills-e att lagd budget 
kan innehåilas. Förper~Soiialen är det också sjähtldarl. att vara ekonomislet 
medveten. Inom ramen for. nämndmålen inom kvalitativa och t;iffektiva 
Håbo ~s även ekonomiska a~p~k:ter. 

4(4) 
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HÅBO SAMMANTRJ\DESPROTOKOLL 

KOMMUN 

Barn- och utbildningsn~mnden 

BOU §63 

Datum 
2015-05-06 

BOU 2015/96 

M-id för barn- och utbildningsnämnden år 2016 

Sammanfattning 
Kommunfulhnäktige har gett nämnder och styrelser i uppdrag att ta fram 
egna måldokuin.eJJ..t enligt gällande mälstyrningsmode.Jl och tidplan 
(§ 15/2015). 

2015 -:05- 2 2. 

Foryal1ninge11 har tagit fram förslag på.målfotmulering~ för år 2016 tili 
barn- och utbildningsnämnden utifrån kommllllf'4J4näktiges övergripande 
måL Dethandlar om fYra m.ål och under v-aljemål finns ett antal str_ategier 
som är framtagna för att nå de rubricerade målet. Målen har också koppling 
till de nationella må1 som anges i fOrskolans och slcolor:tlaS läroplaner. 

"l) n dervarje mål finns också fårslag på mått och nyckelindikatorer som ska 
visa om målet har-uppfyllts eller inte. Inom parentes anges senaste 
publicerade värden . .Akt!lella nyckelindikatorer tas sedan fram årlig~J;J. fdr 
Håbo kommun och blir- de måltal som nämndens verksamheter styr mot och 
dessa järnfors ;med andra komnumer och med riket. 

Attraktiva Håbo 

Håbos kommunala förskolor och skolorska nå höga resl)itat. 

strategi 

Verksämhetlm utfo.rm.as så att batn o oh elever når sin bögsta potential. 
Detta visar sig geno.Dl, höga resultat och meritvärden. 

Resl,l].ta,t~n i öppna jämforelser ska ligga, bland de -50 bästa kommunerna i 
lånd~t. • 

Den pedagogi~lca verksamheten ska bygga på senaste forslmmg och 
beprÖvad erfarenhet och teknik. 

Nyckelindikatorer 

~ Mått A:o.delen elever sötn har godkänt på alla delprov -l. årskur$ 3 i de 
;t~,ationeilaprovenärfor :Ma år 2016 75% (2013: 70%) och for Sv 
75% (20_14: 69%) 

& Mått Andelen elever som har godkänt på a;lla delprov i fu:Slqu:!'l :6 i 9-e 
nationella proven är for Ma år 20-16 95% (2014: 89% ), for Sy 9$% 
(2014: 92%) oohforEng 95% (2014: 92%) 

o Mått Meritvården ror elever-som slutar årskurs 9 ·ska nå.214 
m.~ritpoäng år20 16 (20 14: 209 p) o6h i gy.nJ+lasiet 14 betygspoäng 
(2,014: 13,7 p). 

SIGNATUR 

l 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § .63 

Forts. 

Datum 
2015-05-0!3 

BOU 2015i96 

Mål fÖr baJ:n" _och utbildningsnämnden år 2016 

• Mått Andel behoriga .elever till något nationellt program på 
gyttu1asietär for2016 95% (2014: 93%) 

• Mått Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning mom 
forskolanska 2016vara 35% (2014: 33%) 

• Mått Andvl årsarbetare m(id pedagogisk högskoleutbfldtrillg :inom 
fritidshem ska.2016vara 35% (2014: 33%) 

• Matt Andel behöriga lärare :inom gnmdskola ska 2016 vara 84% 
(2014: 82%) och i gymnasieskolan 84% (2014: 81%) 

i-iålibara Håbo 

Hå bos. kommunala förskolor och skolor ska vara trygga ach fdimja en 
livslång tu~t att lära. 

strategi 

F öt att nå dessa resultat krävs en samverkan meliru;r de kommunala 
verksamheterna som .ger synergieffekter. Oetta nås genom en genomtänkt 
"röd tråd" från fårskola till vuxenutbildning som visar sig i teori och 
praktik. 

En genomgående inr.iktning ska vara att barn och elever så långt det är 
möjligt :fin,ns i en inkluder1ln.de 've.tk~a..niliet. 

Samtliga läroplaner anger att alla verksamheter. ska ha ett miljöperspektiv 
ooh arbeta fÖr en god miljö och hållhar utveclding med eleverna, För ati: 
vi så hi.lr detta at bete sker ska verksmnb.eterna beskriva detta i 
arb.ets_planer oc.\1 i årliga uppfoljningar. 

Alla ver~amheter har väl irn_pl~menterade planer for värdegiundsarbete 
med n~tiner för kränkande behandling 

Nyckelindikatorer 

~ Matt Den andel av de som (:}tbj'udlts plats inom 
försk9leverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum ska 
fo:r-2016 vara 100% 

~ Mått Elevers syti på slcqlari. och undervisningen ut ett 
trygghetspetspektiv ska 2016 ö1ca. (2014: 82~3%) 

BO KOMMUN 
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HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbJidningsnämnd~n 

BOU § G3 

Forts. 

SAMMANTRÄOESPROTOKOLL 
natum 
2015-05·06 

i30U 2019/96 

Mål för barn- och utbildningsnämnden år 2016 

o Mått Föräldrars syn på forskolaj skola och fritidshem angående 
trygghet åt 2016 ska ror förskolan öka ti1197% (2014: 95%) fOJ; 
skolan till8.8% (2014: 85,8%) och friti.d.shetn til193% (2014: 91,4%) 

• 1\.fått Andel elever i särskilda. undervisningsgrupper ska mins~a fråri 
4,1% till3,5% år2016. 

Kvalitativa och effektiva Håbo 

AHa barn och elever i Häbos kommunala förskolor och skoior ska minst nä 
målen. 

strategi 

Detpedagogiska ledarskapet ska·utgå från en ingående kunskap om och 
sammanställtringar av elevers resultat, temrlnms, i alla äri:nien ooh 
skolår. Ledarskapet utövas såväl på läxarnivå, slcoUedarnivå och på 
forvaltningsnivå. Skolledares ledårskap ska vara ett naturligt inslag i 
vardagsarhetet. 

Ingen elev ska lämna skolår tre utan tJ.Thäcldig läsfchmåga inför de 
fortsatta skolåren. En avstämning ska ske i slutet av skolår två och vid 
behov ska nödvändiga :insatser sice under skolår tre for att nå detta mål. 

Genom att barn och elevhälsa arbetar i nära samverkan med 
förskalechefer öch tektoret _ska pedagogiska ana1yseJ; tidigt ge Tjtlderlag 
for förebyggande insatser. · 

Kof!_ti.nuerliga analys~r av elevernas result~t används på såväl enhet$
sqm förvaLtnin~nivå får att ta fram åtgärder for a:t;t fOrbättra 
undervisning, värdegrundsarbete och lCI.Ul_slqtpsresult~t 

Nyckelindikat~rer 

o Mått Andelen elever i årskurs 9 som :~;!år godkänt i samtliga ämnen 
ska for 2016 minst vara 7 5% (20 14: 72,6%) 

o Mått Digital uppfoljning ska firmas for samtliga elever i alla 
åtskur!)er·och alla ämnen, och nä1.- .de anges i, ärliga uppfoljni1igm: ska 
detta år 2016 uppfylla~;. till100% 

HABOKOMMUN 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 201&.05-06 

Bam- och utbildningsnämnden 

BOU§ 63 BOU 2015/96 

Forts. 

Mål för barn- och utbildningsnämnden år 2016 

• Mått Andelen el_ever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 4 år 
i kommunenska 2016 inldusive IM vara nrinst 74% (2014: 72,5%) 

• Mått E1evetnas l~sförmåga i slutet av skolår 2 visar sig i DLS-tester. 
Andelen elever med låga staninevärden (1 och 2) s-kall minimeras 
efter insatser under årskurs 3. 

Håbo en kommun med sund ~konomi 

Håbos kommunala förskolor och skolor ska kännetecknas av-en 
tesurseffektiv verksamhet. 

strategi 

Bygger verksamheten utifrån beslutade ramar ochjämfdrelser sker i 
förhållande tili 1i.kets värden. 'r<ostnads:tnåtten nedan kan kompletteras 
med andra relevanta värdeh. 

• Mått Kostnad per inskrivet barn i fors~olan 

• Mått I(ostnad per inskriven elev i fritidshem 

• Mått Inskrivna barn per årsw:betate i förskola 

• Mått I:nsk:tivnq_ elever per årsarbetare 1 fritidshem 

• Må~ Kostnad per elev i grundskolan 

• Totalt 

~ F ö~· undervisning 

" För }Qkal~r 

• Mått Kostnad p~r .elev i gymna~i~kolan 

1'1 För undervisning 

• ;Fur loJ~ale:r 

e Mått Kostnåd per h~ltidsstuderande i:t;lom Komvux 

~ Må~ Kostnad per heltidsstude;ra:tide inom SFI 

um · FffiD'8I;m~bildn1ngsnärrft'I'B.~n·262 EXPEDII'RAO. SIGNATUR 
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HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-05-06 

Barn- och utbHdningsnämnden 

CL .. 

BOU §.63 BOU 2015/96 

Forts. 

Mål för barn- ocn utbildningsnämnde.n år 2016 

Beslufsunderlag 
Föredragningslista ärende 7, 2015-04-28, BOU2015/96 nr 2015,2278 
Tjänsteslaivelse, 2015-04-28, BOU2015/96 nr 2015:1785 
Protalcoli ftå:ti kommunfulhnäk:tige (§ 15), 2015-03-:-23, KS2015/64m 
2015.1621 
Protokoll från komm®styrelsen (§ 28)~ 2015:-02-02, KS2015/42 m 
2015.503 . 

Föndag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (BåP): Under mälet "Håbos kommnnala forskolor oyh skölo:r ska 
vara trygga och främja en livslåilg lust att lära" fareslås att ma:tt f.or 
nyckelindikator enligtpunkten 2 ändras till: "Elevers syn på skolan och 
undervisningen m etttrygghetsperSIJektiv ska2016 öka." 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta :lyra målområden med 
sf:rategier ror år 2016 enligt forvaltnfug~ forslag. 

2. Under måiet ''Håbos kommun~a forskolor och skolor ska vara trygga 
och främja ~n livslång lust att lär~" beslutas att mått for nyckelindikator 
enligt punkten 2 ändias till: "Elevers syn på skolan och 1maervjsningen 
ur ett trygghetsperspeJctiv ska 2016 öka.". Övriga nyckelindilc~torer får 
2016 besintas i enlighet medforvaltningen,s forslag. 

Beslutsexpediering 
KommutrfoJ.lmäktige 
Förvaltningschefen 
Förvaltning~ns leditingsgiupp 
Bitrada).lde re1ctoter och forskolechefel" 
Barn- oqh utbildningsforVattningen 

EXPEDIERAD 

J l (Jj, 
SIGNI\TUR 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 97 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-25 

KS 2015/156 

Beslut om mål för kommunstyrelsen år 2016 

Sammanfattning 
Vid kommunfullmäktige den 23 mars 2015 antogs nya mål för :fulJmäktige 
får perioden 2016-2018. Kommunstyrelsen har utifrån dessa nya mål och 
strategier tagit fram sju mål och ett antal nyckelindikatorer för år 2016. De 
nya målen för kommunstyrelsen är kopplade till fullm.äktiges mål enligt 
nedan: 

Attraktiva Håbo 
8 Planberedskap får nya fåretagsetableringar och bostäder ska ligga i fas 

med identifierade behov. 
• Alla i Håbo skall ges goda förutsättningar att må bra och utvecklas. 

Kvalitativa och effektiva Håbo 
8 Håbo kommun är en attraktiv arbetsgivare 
• Öka effektiviteten och kvaliteten inom samtliga kommunstyrelsens 

verksamheter genom ständiga förbättringar. 

Hållbara Håbo 
• Håbo kommun värnar om och inspirerar till god matkultur med 

näringsriktiga och lustfyllda-måltider i en lugn och rofylld miljö. 
• Öka energieffektiviseringen i kornmunens fastigheter och verksamheter. 

Håbo en kommun med sund ekonomi 
Ii Exploateringsverksamheten skall totalt sett ge ett ekonomiskt överskott. 

Process för framtagande av nya mål för kommunstyrelsen 
Samtliga chefer inom kommunstyrelsens förvaltning har haft möjlighet att 
föreslå mål och nyckelindikatorer for år 2016. En politisk arbetsgrupp 
bestående av ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen har utifrån ijänste
männens input arbetat fram det slutgiltiga fårslaget som föreligger för 
beslut. Flera nyckelindikatorer saknar värde för nuläge ochfeller målvärde 
och dessa kommer att kompletteras under höstens arbete. 

Nästa steg och tidplan 
Kommunfullmäktige fattar beslut om budget för drift och investeringar med 
nämndsmål, skattesats och budgetstyrptinciper den 15 juni. Därefter 
påbötj as verksamhetsplanetingen med detaljbudget och målnedbrytning 
med definition och värden får nyckelindikatorer. Nämnders och bolags 
budget och mål ska vara ldara i Stratsys den 26 oktober. 

l rd l 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §97 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-25 

KS 2015/156 

- Kommunstyrelsens mål får 2016 (KS2015/156 m 2015.2632) 
- Tjänsteslaivelse 2015-05-04 
- Arbetsutskottets fårslag till beslut 2015-05-12 § 62. 

Utskottet tillstyrker förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att får år 2016 anta sju (7) nya mål och 24 
nyckelindikatorer enligt "Kommunstyrelsens mål får 20 16" 
(KS2015/156 nr 2015.2632). 

2. Styrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen att under hösten 
komplettera nyckelindikatorerna med nuläge och mål värde. Komplett 
underlag får beslut som en del av återrapp01iering av detaljbudget får år 
2016 på kommunstyrelsens sammanträde 23 november 2015. 

Beslutsexpediering 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Kvalitetssamordnare 

IJ l 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 103 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-25 

), 

KS 2015/159 

Förslag till remissvar till Landstinget i Uppsala län angående 
regionbildning · 

Sammanfattning 
Landstinget i Uppsala län avser att den 30 september 2015 ansöka till 
regeringen om att den l januari 2017 överta det regionala 
utvecldingsansvaret enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län 
(SFS 201 0:630) och därmed också att det i Uppsala län bildas en region med 
ett direktvalt regionfullmäktige 2017. Förfarandet med bilda en region 
innebär att Regionförbundet i Uppsala län och Landstinget i Uppsala län 
organisatoriskt går samman. 

Landstinget ställer nu, via remissförfarande, frågan till kommunerna i 
Uppsala län- och då även till Håbo kommun- huruvida man tillstyrker -
förslaget. Remisstiden är fastställd till30 juni 2015. · 

Ett eventuellt tillstyrkande av landstingets förslag innebär inte att Håbo 
kommun har fårbundit sig att i framtiden tillhöra den föreslagna regionen. 

. Håbo kommun äger i framtiden rätten att till regeringen ansöka om läns byte. 

Yttrande 
Regionfrågan handlar om vilka organ som ska handha och driva den 
regionala utveckling({n i Sverige. Det är en ftåga som aktualiserades i och , 
med det svenska BU-medlemskapet i mitten på 1990-talet och som i 
praktiken har debatteras och utretts ända sedan dess. I Sverige bildades 
formellt de tre fårsta regionerna 2011. Den l januari 2015 bildades sju nya 
regioner i Sverige, vilket innebär att det idag finns tre olika organ i Sverige 
som hanterar regional utveclding; landsting, länsstyrelser och kommunala 
regionfårbund. Skillnaden dem emellan är att länsstyrelserna är statliga 
·myndigheter som styrs utav statliga regler:illgsbrev och direktiv medan 
landstingen är direkt folkvalda, och kommunfårbunden indirekt folkvalda, -
organ. 

Ett troligt framtida scenario är att endast två organ kommer tillåtas vara 
ansvariga får den regionala utvecldingen: landstingen eller länsstyrelserna. 

Landstingets fårslag innebär att Regionfårbundet i Uppsala och Landstinget 
i Uppsala län går samman och bildar en regionkommun. Konkret innebär 
detta att det lagstadgade ansvar får regional utveclding som idag fullgörs av 
regionförbundet föreslås hanteras av denna fi·amtida regionkommun. Likaså 
föreslås att de övriga statliga uppdrag som idag handahas av 
regionfårbundet hanteras av regionen. Vad som kommer att hända med de 
m({dlemsuppdrag som kommunerna i Uppsala län idag uppdragit till 
regionfårbundet framgår inte av remissen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRI<NlNG Nr 2015.3092 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 103 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-25 

KS 2015/159 

F ör Håbo kommun- och resterande kommuner i länet- innebär förslaget 
att möjligheten att direkt påverka och utöva inflytande över den regionala 
utvecklingen minskar. Detta faktum påpekas i remissen och dfu.· framhålls 
kommunernas fortsatta inflytande över de regionala utvecldingsfrågoma i 
den kommande regionen som en utav hörnstenarna i det fortsatta arbetet. 
Det framhålls även att överenskommelser om regionens uppdrag, 
framtagandet av en regional utvecldingsstrategi (RUS) och utformningen av 
den :fiamtida tjänstemannaorganisationen hör till uppgifter som ska lösas 
gemensamt mellan landstinget och kommunerna. Dock presenteras inget 
:förslag till potentiell lösning på dessa :fi:ågor i remissen. 

I grunden anser Håbo kommun att ett det regionala utvecklingsuppdraget 
bäst hanteras av folkvalda regionala organ. Eftersom det förefaller sannolikt 
att det regionala utvecklitigsuppdraget i framtiden kommer att hanteras av 
antingen länsstyrelser eller landsting, så anser Håbo kommun att 
landstingets förslag representerar det bästa alternativet for länet sett som en 
helhet · 

För Håbo kommuns vidkommande innebär dock landstingets förslag 
minskad möjlighet till inflytande och påverkan, och i sak har kommunen att 
ta ställning till ett förslag utan klara besked om hur kommunens möjligheter 
till påverkan kommer tillgodoses framgent. Kommunen ombeds även göra 
detta'stäp:hingstagande under en relativt stor tidpress. Det är Håb,o kommun 
bestämda uppfattning att detta inte är ett tillfredställande tillvägagångssätt 
:for att hantera sådana, for länet och kommunerna, viktiga och komplexa 
frågor. Därfor vill Håbo kommun understyrka vikten av att kommunernas 
framtida möjlighet till påverkan och delaktighet i den regionala 
utvecklingsprocessen verkligen hanteras med den noggrannhet och 
hansperens som anstår en sådan strategiskt viktig fråga. 

Mot bakgrund av detta tillstyrker Håbo kommun landstingets förfrågan. 

Beslutsunderlag 

Remiss från Landstinget i Uppsala län 

- Arbetsutskottets behandling av ärendet 2015-05-15 § 78. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att tillstyrka att landstinget i Uppsala län ansöker 
hos regeringen om att den l januari 2017 få överta det regionala 
utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecldingsansvar i vissa 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.3092 
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2015-05-25 
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län (SFS 201 0:630) och därmed också att det i Uppsala län bildas en 
region med direktvalt regionfullmäktige 2017. 
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/.--

~J l 
EXPEDIERAD o . SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.3092 



Personuppgifter 
skyddas i enlighet 
med Pul

Personuppgifter skyddas i 
enlighet med PulPersonuppgift

er skyddas i 
enlighet med 
Pul

Personuppgifter 
skyddas i enlighet med 
Pul

Personuppgifter skyddas i enlighet med 
Pul



bildniugsprocesse.nhar ändå fortsatt inom nuvarande geograficr. Möjligheten att bilda 
stön'e regioner öppnades av regeringen i slutet av mars 2015. Dem.ta remiss behandlar 
inte d.en senare frågan. 

Det aktuella läget 
De första regienema bildades 2011. Det var Region Skåne, Västragötalandsregionen, 
Region Gotland och Region Halland. För Region Skåne, Västragötalandsregionen och 
Region Gotland handlade det om en permanentning av en försöksverksamhet som star
iade 1997. Den l januari 2015 bildades Region Östergötland, Region Jönköpings län, 
Region Kronoberg, Region Örebro Hin, Region Gävleborg och Region Jämtland-Härje
dalen. 

I sju län - Uppsala, Sörmland, Kalmar, BLekinge, Värmland, Dalruna och Västerbotten
ligger det regionala utvecklingsansvaret på regionförbund. I Stockholms, Västmanlands, 
Västemmrlands och Norrbottens länhar länsstyrelserna det regionala utvecklingsansva.
ret. Landstingen i Västmanland, Västemonland och Norrbottens län har fömyat de an
sökningar so ro. lämnae:les in under förra mandatperioden men som inte godkändes. 
Ett troligt scenario är att det enbart kommer att finnas två alternativ för vilka organ som 
kan vara regionalt utvecklingsansvariga n·.o.m. 2019: landstingen eller länsstyrelserna, 

Vad är en region? 
RegioneJlna regiexas i Lagen om regionalt utvecKlingsansvar i vissa län (SFS 2010:630). 
I lagen :finus bestämmelsc.:x om regionalt tillväXtarbete och om länsplru'ier för regional 
transportinfrastt'tdctur i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Gotlands, Skå.ne, Hal
lands, Västra Götalands~ Örebro, Gävleborgs och Jämtlands Jän. Landstingsfullmäktige 
och landstingsstyrelse far betecknas regionfullmäktige och regionstyrelse. 

Att bilda "Region Uppsala" innebär att Landstinget i Uppsala län och RegiontOrbundet 
Uppsala län går samman. 

De nya lagfästa uppgifterna för landstinget/regionen blir att utarbeta och fastställa en 
sb·ategi för länets utveckling (''regional utvecklingsstrategi", "R.US") och samordna 
insatser för genomförandet av denna samt att upprätta och fastställa länsplaner för reg
ional transportinfi:astruktur, d.v.s. samma uppgifter .somregionföibunde11 har. 
Regionerna får -liksom regio.uförbtu1den - också besluta om anyänd.nin,gen av vissa 
statliga medel för regionalt tillväxtarbete och ska följa upp, låta utvärdera och årligen 
till regeJiugen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet. Regionerna får 
slutligen utföra uppgilter inom ramen :fOr EU:s struktarfondsptogt·am. 

Utöver de statliga, lagfästa uppgifterna, l1ar staten genom åren lagt ytterligare uppgiftet 
på regionc1na/regionförbunden. Det är till exempel kompetensplattformar och jämställd 
tillväxt. Sl'utligen har regiontorbundet uppdrag från medlemmm11a, d.v.s. de åtta 
kommunerna i länet och landstinget. Hithör exempelvis FotJ-stöd inom socialtjänsten 
och angränsande hälso- och sjukvård, näringslivsfrågo;r, inklusive besöksnäringen samt 
verksamhetsstöd till företagsfrämjande organisationer, 1'egionala strategiska 
folkhälsofrågor och BU-frågor. 
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Varför region? 
Det finns flera skäl till att låta regionförbundet och landstinget gå samman i en region
kommun. Det viktigaste är att stärka och utveckla Uppsala län utifrån tydliga politiska 
mål. Ett direktvalt organ stärker den demokratiska legitimiteten fOr de regionala ut
vecklingsfrågoma. Egen beskattningsrätt ger större ekonomiska muskler än en 
medlemsavgift. Att ha ett i stället för två politiskt styrda regionala organ innebär en ef
fektivisering och underlättar för medborgarna. Hälso- och sjukvården som drivkraft för 
regional utveckling kan bli ännu tydligare med en koppling till ett bredare regionalt 
uppdrag- sambanden mellan välfärd och tillväxt stärks. Förutsättningarna att ta ett hel
hetsgrepp om regionala utvecklingsfrågor som i dag finns både i landstinget och på 
regionförbundet blir bättre. Hit hör t ex kollektivtrafik- infrastruktur. Det blir en upp
gift i den fortsatta processen att ta tillvara möjliga synergier mellan nuvarande lands
tingsuppgifter och det regionala utvecklingsuppdraget 

Med utgångspunkt i det ovanstående är det angeläget att tidigt precisera en verksam
hetside för den nya regionen. Något nytt ska åstadkommas som ger mervärde till länets 
invånare. Parallellt med regionbildning startar revideringen av den regionala utveckl~ 
ingsstrategin (RUS:en) Uppländsk Drivkraft som ska antas av regionförbundets full
mäktige i december 2016. Den nya RUS:en kommer att bli den programförklaring som 
:ilirdjupar verksamhetsiden fOr regionen. 

Kommunernas roll 
RegionfOrbundet Uppsala län är ett kommunalförbund med länets åtta kommuner och 
landstinget som medlemmar. I dag har kommunerna således ett direkt inflytande över de 
regionala utvecklingsfrågoma. Samtlig~ kommunstyrelseordförande och ledande oppo
sitionspolitiker sitter i fårbundets styrelse: Att kommunerna får ett fortsatt inflytande 
över de regionala utvecklingsfrågorna även i den kommande regionen är därmed en av 
hörnstenruna i den fortsatta processen. 

Kommunema har involverats i processen med att bilda "Region Uppsala" sedan upp
takten i januari. Att komrna överens om regionens uppdrag (utöver landstingets nuva~ 
rande), att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi som regionens programfi:irldaring 
och att forma såväl den politiska som tjäristemannaorganisationen hör till de uppgifter 
som ska lösas gemensamt mellan landstinget och kommunerna. 

Den fortsatta processen mot Region Uppsala 2017 
Regionförbundets styrelse har efter förslag fi:ån landstinget utsett regionforbundets ar~ 
hetsutskott fårstärkt med landstingsstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande till 
styrgrupp rör regionbildningen. Förbundsstyrelsen utgör politisk referensgrupp. Lands
tingsdirektören och regiondirektören är projektledare med övriga medlemmar i kom~ 
mun- och landstingsdirektörsgruppen som projektgrupp. 

Bildandet av en region innehåller två delprocesser. I ett första steg fårbereds landsting
ets ansökan till regeringen. I ett andra steg genomförs - under förutsättning av att 
riksdagen fattar ett positivt beslut- regionbildningen. Förberedelserna för genomföran
det av regionen startru· i praktiken parallellt med att ansökan lämnas in. 

3 (4) 
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LANDSTINGET I UPPSALA LÄN PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Landstingsstyrelsen 2015-05-05 

Dm CK 2015-0090 

§ 95 

Regionkommunbildning i Uppsala län 

Förslag till beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar 

Slda 

6 (37) 

att skicka remiss till kommllllema angående ställningstagande i frågan om bildande av 
regionkommun i Uppsala län, med ett sista svarsdatum den 30 juni 2015, 

att godkänna projektplan för projekt Region Uppsala 2017. 

Ärendet 
Landstinget i Uppsala län avser att ansöka hos regeringen om att den l januari 2017 överta det 
regionala utvecklingsansvaret enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 
2010:630) och att det i Uppsala län dänned bildas en region med direktvalt fullmäktige. 
Kommunernas inflytande är en hörnsten i en kommande region. Därför är det ett krav från 
regeringen att kommunerna bereds tillfälle attyttra sig innan landstingsfullmäktige beslutar 
om att ansöka om att bilda region. Ansökan måste beslutas om senast den 3 O september för att 
riksdagen ska kllllna fatta beslut före sommaren 2016, vilket är en förutsättning fOr att 
regionen ska kunna bildas den l januari 2017. Landstingsstyrelsen förväntas den l juni 
besluta om ytterligare en remiss till kommunerna, för att förbereda genomförandet av 
regionbildningen. 

Regionförbundets styrelse beslutade den 19 mars - efter förslag från landstingsstyrelsen den 3 
mars - att förbundsstyrelsens arbetsutskott i Regionförbundet Uppsala län, förstärkt med 
landstingsstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande, ska utgöra politisk styrgmpp för 
regionbildningen i Uppsala län och att förbundsstyrelsen utgör politisk referensgmpp. 
Landstingsstyrelsen uppdrog den 3 mars tilllandstingsdirektören att tillsammans med 
regiondirektören vid regionförbundet vara projektledare för regionbildningen med ett första 
uppdrag att tilllandstingsstyrelsen den 5 maj 2015 utarbeta ett remissunderlag tilllänets 
kornrmmer samt en detaljerad projektplan för regionbildningen. 
Styrgruppen har berett förslaget till remiss samt projektplan. Projektplanen kommer att 
kompletteras löpande. 

_ Landstingsdirektören föreslår landstingsstyrelsen besluta enligt ovanstående förslag. 

Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

~ cM· 



Personuppgifter skyddas i 
enlighet med Pul



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 101 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-25 

KS 2015/63 

Förslag till uppdragsbeskrivning för kommunalråd, 
oppositionsråd och gruppledare i Håbo kommun 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15, § 76, att uppdra till 
kommunstyrelsen att får fullmäktige redovisa forslag på arbetsbeskrivning 
får kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare i Håbo kommun. 

Ett fårslag till arbetsbeskrivning arbetades fram. och remitterades av 
kommunstyrelsens arbetsutskott till samtliga partier som. finns 
representerade i kommunfullmäktige. 

Svar på remissen har inkommit från Socialdemokraterna och 
Sverigedemokratema. 

Förvaltningen överlänmar rorslagen till arbetsutskottet utan eget fårslag till 
beslut: 

Arbetsutskottet överlämnar 2015-05-12, § 69, fårslag till beskriVIring till 
kommunstyrelsenutan eget forslagtill beslut. Vissajusteringar och tillägg 
noteras. 

Beslutsunderlag . 

Arbetsbeskrivning får kommunalråd, oppositionsråa och gruppledare i 
Håbo kommun, hid.nr 2015.513 

Socialdemokraternas forslag, hid.nr 2015.2115 

Sverigedemokraternas forslag, hid.nr 2015.2114 

Tjänsteskrivelse 2015-05-04. 

Arbetsutskottets behandling av ärendet 2015-05-12 § 69 

Förslag till uppdragsbeskriv:hing får komm.unah·åd, oppositionsråd och 
gruppledare, KS hidnr 2015.3047. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Noteras en redaktionell ändring och att tredje paragrafens punkt d utgår från 
utskottets forslag. Förslaget benämns fortsättningsvis "Uppdrags
beslcrivning ... ". 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

72. 
Nr 2016.3086 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 101 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-25 

KS 2015/63 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att anta förslag till uppdragsbeslaivn:ing för 
kommunalrå~ oppositionsråd och gruppledare KS hid m 2015.3047. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.3086 
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REGLEMENTE 2 ~HÅBO 
_,KOMMUN 

Datum 

2015-05-25 
Vår beteckning 

KS nr 2015.3047 

l§ Sammanfattning: 

l Hå bo kommun finns ett kommunalråd och ett oppositionsråd samt 
gruppledare för respektive parti där kommunalråd och oppositionsråd 
även fullgör gruppledarens uppgifter för den egna partigruppen. 

Kommunalrådet företräder den politiska ledningen. Kommunalrådet är 
kommunstyrelsen ordförande och skallleda och samordna 
kommunstyrelsen verksamhet. 

Oppositionsrådet företräder den politiska oppositionen, och skall vara 
·demokratins kvalitetssäkring genom att säkerställa att de regerande 
följer de demokratiska spelreglerna. 

Vid representation skall den förtroendevalde i sin roll förespråka den 
politiska linje och värdegrund som fastställts av kommunfullmäktige. 

Kommunalråd och oppositionsråd väljs för en tid motsvarande hela 
mandatperioden eller tills rådet väljer att avsäga sig sitt uppdrag. 

Gruppledare utses av det egna partiet för en tid som varje parti 
fastställer inom sig eller tills gruppledaren väljer att avsäga sig sitt 
uppdrag. 

Kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare skall ·aktivt arbeta för 
kommunens bästa, säkerställa att demokratin efterlevs och för alla 
partier och representanters lika värde. 

2 §Kommunalråd: 

a) Kommunalråd, tillika kommunstyrelsens ordförande, svarar för ledning 
och samordning av kommunstyrelsens verksamhet. l uppdraget ingår 
beredning och föredragning av ärenden som faller inom ansvarsområdet, 
beslutsfattande enligt fastställd delegationsordning samt representation 
av Håbo kommun i officiella sammanhang. 



REGLEMENTE 3 ~HÅBO te' I<OMMUN 
Datum 

2015-05-25 
Vår beteckning 

KS nr 2015.3047 

b) Kommunalrådet företräder i första hand Håbo kommun, i andra hand 
den styrande majoriteten och i tredje hand det egna partiet. 

c) l händelse av frånvaro eller avsaknad av möjlighet att företräda 
kommunen vid ett specifikt tillfälle skall ansvaret i första hand delegeras 
oppositionsrådet, i andra hand kommunstyrelsens vice ordförande, i 
tredje hand gruppledare inom majoriteten och i fjärde hand gruppledare 
inom oppositionen. 

3 § Oppositionsråd: 

a) Oppositions råd, tillika ledamot av kommunstyrelsen svarar tillsammans 
med KSO för samordningen av kontakterna mellan majoriteten och 
oppositionspartierna och beredning av ärenden inför kommunstyrelsens 
sammanträden. 

b) Vid sammanträden i styrelser och nämnder där partier i opposition 
saknar representation eller insyn svarar oppositionsrådet för att 
vidarebefordra relevant information till berörda gruppledare. 

c) Oppositionsrådet företräder i första hand Håbo kommun, i andra hand 
samtliga partier i opposition och i tredje hand det egna partiet eller 
eventuell politisk samverkan. 

d) Oppositionsrådet har till uppgift att kalla till gruppledarmöte med 
oppositionen inför fullmäktigesammanträden, där så erfordras, för att 
informera i frågor där inte alla gruppledare har samma information. 



REGLEMENTE 4 f'l1 HÅBO W KOMMUN 
Datum 

2015-05-25 
Vår beteckning 

KS nr 2015.3047 

4 §Gruppledare: 

a) Gruppledare utses för varje parti representerat" i fullmäktige med 
undantag för de partier som utsett antingen kommunalråd eller 
oppositionsråd. 

b) Gruppledare ansvarar för att hålla sig allmänt informerade om den 
kommunala verksamheten, inklusive de kommunala bolagen, och 
ansvarar'för att informationen vidarebefordras till egna representanter i 
nämnder och styrelser samt den egna partiorganisationen. 

c) Gruppledare ansvarar för att leda den egna partigruppen i fullmäktige. l 
det ingår vissa administrativa åtaganden såsom att vidarebefordra viktig 
information till partigruppen samt tillse, såvitt detta är möjligt, att 
tjänstgörande ersättare finns på plats vid ordinarie ledamots frånvaro. 

d) Det åligger gruppledarna att efter beslut delta i vissa beredningsgrupper, 
kommitteer samt andra styrgrupper och samarbetsformer. Kommunalråd 
och oppositionsråd fullgör dessa uppgifter för den egna partigruppen. 

e) Det åligger gruppledare att delta i påkallade gruppledarträffar. · . 
Kommunstyrelsens ordförande är sammankallande vid dessa träffar då 
alla gruppledare är kallade. 

f) Vid gruppledarens frånvaro övergår ansvaret tillfälligt till annan av 
partiet utsedd ledamot representerad i fullmäktige. 

71 



REGLEMENTE 5 rril HÅBO W I<OMMUN 
Datum 

2015-05-25 
Vår beteclming 

KS nr 2015.3047 

5 § Närvarorätt: 

a) Kommunalråd och oppositionsråd äger rätt att närvara vid sammanträde 
med beredning, nämnd/styrelse eller för särskild arbetsuppgift tillsatt 
kommitte med undantag för ärenden som utgör myndighetsutövning. 

1!! 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §87 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-25 

KS 2014/172 

Förslag tiiiiT~policy, riktlinjer för styrning av tT-verksamhet 
samt riktlinjer för informationssäkerhet i Häbo kommun 

Sammanfattning 
Håbo kommun salenar övergripande styrdokument inom IT -området. 

F ör att få en sammanhängande och effektiv styrning av IT-verksamheten i 
kommunen behövs ett gemensamt ramverk som fortydligar hur 
verksamheten ska bedrivas. 

Mot bakgrund av detta har kommunstyrelsens forvaltning arbetat fram ett 
forslag innehållande tre (3) st dokument med tillhörande bilagor: 

IT -policy för Håbo kommun som är det övergripande dokumentet. 
Policyn anger hur kommunen ska forhålla sig till och använda IT for att 
stödja och utveckla verksamheterna i deras arbete med att uppnå uppsatta 
mål. 

Riktlinjer för informationssäl{erhet. 
Reglerar hur informationssäkerheten ska hanteras av förvaltning och 
användare. 

Riktlinjer för styrning av IT -verksamhet. 
Klargör roller och ansvarsorirråden. 

Förslagen har varit på remiss bland.kommunens nämnder. Svar har 
inkommit från barn- och utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden 
och dåvarande tillståndsnämnden. 'Samtliga nämnder tillstyrker förslaget. 

Kommunstyrelsens fårvaltning föreslår att fullmäktige beslutar att anta IT
policy for Håbo kommun samt att kommunstyrelsen beslutar att anta dels 
riktlin j er för informationssäkerheten samt dels riktlin j er for styrning av IT
verksamhet, under förutsättning att fullmäktige beslutar att anta det 
övergripande policydokumentet 

Beslutsunderlag 

IT-policyför Håbo kommun, h.id. 2014.3671 

- Riktlinjer for informationssäkerhet, h.id. 2014.3673 

Riktlinjer för IT-verksamhet, h.id. 2014.3672 

Yttrande VON 2015-04-07, § 45 

Yttrande BOU 2015-02-25, § 33 

Yttrande TSTN 2014-11-03, § 100 

Tjänsteskrivelse 2015-03-23 

Arbetsutskottets beslut 2015-05-12 § 75. 

7f14tJI 
EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.2972 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §87 

Utskottets tillstyrker forslaget 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-25 

KS 2014/172 

l. Styrelsen beslutar att anta riktlin j er ror informationssäkerhet, under 
förutsättning att fullmäktige beslutar att anta det att anta IT -policy får 
Håbokommun 

2. Styrelsen beslutar att anta riktlinjer for IT -verksamhet, under 
forutsättning att fullmäktige beslutar att anta IT -policy for Håbo 
kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. F1illmäk:tige beslutar anta IT -policy för Håbo kommun. 

Beslutsexpediering 
IT-chef 

. } , . '· 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.297.2 
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!!J 
HÅBO 

POLICY 2 

KOMMUN 

IT -Policy för Håbo kommun 

1 Inledning 

Datum 
2014-12-05 

Vår beteckning 

KS2014/172 nr 2014.3671 

!T-Policy f6r H åbo kommun är kommunens övergripande styrdokument inom IT -området 
Policyn anger hur kommunen ska forhålla sig till och använda IT får att stödja och utveclda 
verksamheterna i deras arbete med att uppnå uppsatta mål. 
IT -policyn omfattar alla verksamheter och forvaltrungar inom Håbo kommun. 
Dokumentet !T-Policy för H åbo kommun fastställs av kommunfullmäktige och förvaltas av 
kommunstyrelsen. 
Vid utformningen av !T-verksamheten inom Håbo kommun ska de aktuella nationella e-strategierna 
antagna av Regering och SKL samt regionala strategier som 
Digital agenda for Uppsala län vara vägledande. 

2 Syftet med H åbo kommuns IT -verksamhet är att: 

• Håbo kommun ska erbjuda e-tjänster som är till nytta for användarna, är av hög kvalite, är 
lätta att använda och har hög tillgänglighet. 

• Håbo kornmuns IT-1jänster ska ha hög säkerhet som skyddar såväl medborgamas 
personliga integritet som kommunens information och verksamhetssystem. 

• - Att kommunens service och kontalet med rp.edborgare och fortroendevalda sker via 
digitala tjänster i möjligaste mån. 

• Kommunens IT -tjänster ska underlätta service och dialog med medborgarna. 

• Håbo kommun ska i samverkan med övriga kommuner i regionen, landsting och 
leverantörer samt utforare erbjuda setvice som utgår från medborgarens livssituation. 

• Minska miljöpåverkan genom att ta vara på möjligheterna som IT ger inom olika 
områden. 

• Håbo kommun skall ha en sammanhållen och därmed kostnadseffelctiv IT-veticsamhet 
som präglas av helhetssyn. 

3 Roller och ansvarsområden 

3.1 Kommunfullmäktige 

• Kommunfullmälctige beslutar om IT -policy for Håbo kommun. 

3.2 Kommunstyrelsen 

e Fastställer Riktlinjer för informationssäkerhet. 

a Fastställer Riktlinjerför styrning av !T-verksamhet. 

sz. 



!() 
POLICY 3 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2014-12-05 

Vår beteckning 
KS2014/172 nr 2014.3671 

3.3 Kommunstyrelsen ansvarar för att: 

• IT-verksamheten beillivs enligt konununens IT-policy. 

• Kommunens gemensamma behov av IT tillgodoses med rätt krav på säkerhet och skydd 
av personlig integritet. 

• Besluta om vilken information och vilka IT -system som skall vara gemensamma får 
kommunen. 

• Samordna och vidareutveckla kommunens IT -verksamhet. 



HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDE$PROTÖ.KOLL 
Datum 
2014"11-03 

TiflsU!ndsnämnden 
HAou l\UI'' JfVIUN 

KOMilUNSTYRElSENS FÖRVALTNING 
INKOM . 

JUSTERJ\RE 

2014 ~u- t o 
rsrN § 1oo TSTN 2014/51 Reg.nr 

L,;.o t '( • 3<? r. ., 
------ ~· ),L. 

Yttrande över försJag till IT -policy, .riktlinjer fÖr styrning av IT
verksamhet samt riktlinjer för inforn1aUonssäkerhet i Håbo 
kommun 

samnianfattning 
Tillståndsnäinnden har erhållit :framtaget förslag till IT -policy for Håbo 
kommun samt riktlinjer för styming av kommunens lT-verksamhet får 
yttt~.nde, Des&utom har riktlinjer för infonnationssäkerhet i Håbo kommu.n 
tagits fram som -samtidigt ges tillfålle till respons. 

IT -policyn kommer att utgöra ett övergripande styrdokument för allt IT
arbete .:inom Håbo kommun. 

Bygg- och milj Öföntaltnbigen har tagit del. av dessa förslag, och lämnar 
några. ko:rnmentare.r, men föreslår att tillståndsnämt:tden tillstyrker de tre 
mbricerade forslf;l.getL 

Ärendet 
Tillståndsnällll').den har från kommunstyrelsens IT -enhet erhållit 1:re 
dökument for ytl:i:ande. Det är förslag till !T-Policy för H4bo koimi).un, 
rilctlinJer fru· styrningavIT-verksamhet samt riktlinjer får 
informationssäkerhet i Håbo komm:rm. 

IT ~Policyn t1tgör ett av komm1mens övergripande styrdokument inom IT
onirådet, och ska ange hur komm1men ska fårhålla sig till och använda IT 
för att stödja och utveckla verksamheterna.. Av policyn framgår bland annat 
syftet med kol:n.munens IT -vetksattlhet där hög ~äke.rhet, sammanhållen och 
Icos.tnadseffek:tiv IT-verksamhet lyfts fram. Dessutom pekas på, vikte Ii av att 
underlätta service och dialog med medborgama bland annat genom digitala 
tjänster. IT -Policyn avses fastställas i kommunfullmäktige. 

I forslaget till liktlinjer för styrning av !T~ verksamhet dok~enteras Hte mer 
på en d~talJniyå vad som ·ska gälla avseende en rad aspekter, Bl~.nd annat 
beskrivs vacl som gällyr fortroendevaldas användning av IT. Dessutom 
tydligg&rs vilket ansy~ som ligger på kommunstyrelsen respektive nämnd. 
Nämnden ansv~ar for att IT- policyn, Rilctii11]er för scyrni.Iig -;:tV IT
verksamhet samt Rilct1:lnjer för informationssäkerhet efterföljs~ och att den 
egn,a verks~a'Qlheten& lokalariktlinj~r ochhandlingsplaner anpassas till .den 
overgripande policyn. 

Mn l Cul 
i=XPiiDlERI\~ r;, SIGNA.T.UR Uf!JRJI~SBES.TYiJ.KNING . 1;•. 



r"l1 w HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄOESPROTOKOLL 
Da W m 
2014-11-03 

Tillståndsnämnden 

J(JSTEiiARE 

TSTN §100 TSTN 2014/51 

Av rikuinjema får styrning framgår att resp~ktive nän'ind vidare ansvarar ror 
att: 

IT -verksamheten inom nämnden bedrivs m~d rätt krav på ,så1cerhet, 
skydd av personlig integritet od1 rortrQimde ho.s allmänheten. 
Ha.ntering av persomJ.ppgifter sker i enligh~t med offentllghe~- och 
sekretesslagen samt personuppgiftslagen. 
Nämnden utser en for varje ägt verksamhetssystem en systemforvaltare 
med ersättare. 
Org~sationen genom systemforvaltaren och dennes. ersättare har 
kunskap om ägda system. 
Information som rör egen verksamhet i gemensamma system ~ korre;lct. 
IT -verks~mheten inom nämndens verksamhetsonu;åde effektivt 
tillgodoser såväl korpmunens gemensamma som de e~lda 
vexksatnb.etemas behov. 
De regler och riktlinjer som utfardas ska spridas och impleme.p:teras 
inom verksamheten. 
Förvaltningen deltar i det samarbett:: som bedrivs i gemensa:ro:n+a IT
frågor. 
All berörd personal har tillräcklig utbildning och tydliga instruktioner 
för att genomfora sina arbetsuppgifter i sam.b~d med användning av IT 
på ett effektivt och så1cert sätt. 
Det sker en kontinuerlig uppfoljning av att foreslcriv:na regler tillämpas 
av .alla anställda ino).TI. verksamheten. 
Det.sk;er e;n kontipuerlig uppföljning av att fcireslaiyna regler tilHi:tnpas 
f9r de av fårvaltDingen ägda verksarnhetssystemep.. 

Det tredje dokumentet med RiktUnjet får infoimationssi.ilcerhet i Håbo 
koimllun har sin 11tgångspunkt i rekommendationer och anvisningar fi:än 
Myndigheten for ~am.hällsskydd ooh hetedskap. I d~ssa riktlinjer fokuseras 
på att IT -systemen ska ha en hög tillfårlitligh~t, hög tillgänglighet oöh 
uppfylla sdaetessla:av. Sp~cifika mål f'cir infom1ationssäkerhetsarbetet tas 
upp liksom otganisation, roller och ansvar. En tad säkerhetsinstruktioner tas 
upp dels vänt till fOrvaltuing dels vänt till använd~a. 

Bygg- och miljöförilaftningens ·wnpunkter 
Bygg- och miljöfcilvalt11ingenhat ·tagit del av 1T,Policyn och de tv'å nya 
rlktlinj.erna får styrning av lT -verksamhet och infonnatl.on,s~äkerJJ.et. 
Bed.ömn.fttgen ät att de tillsammans täclc~r in de :f]:å:gor som är aktuella inom 
IT -området. Förvaltningsöh&fen har d~ssutom deltagit i visst faxarbete :inför 
framtagandet av do10.unenten. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Tillständsnämnden 

TSTN § 1QO 

SAMMANTRÄOESPRÖTOKOLL 
Datum 

2014-11~03 

TSTN 2014/51 

Förvaltningen ser det som angeläget att det på detta vis tydliggörs ya,d som 
ska gälla inom iT -området, som ju är grundläggande för allas vår 
verksan;lhetsutövning. Tryggt, säkert och korreld känns som tedord som 
genomsyrar dokumenten på ett bra sätt. 

Inte minst det som bidrar till tydliggörande av roller och ansvar är värdefullt 
ror tillståndsnämnden :framöver i sitt fortsatta kvalitetsarbete. 

En framgångsfaktor för framtida förvaltning och drift blir hur policyn och 
riktlinjerna faktiskt efterlevs, och där blir implementeringen av reglerna och 
fdrhållningssättet viktigt särskilt gentemot samtliga användare. Bygg- o oh 
miljöförvaltningen önskar att det tas ett samlat grepp om att tydliggöra 
främst det innehåll som vänc).er sig mot användarna. Det kan göras genom 
att {a fram ett pedagogiskt kortfattat material soni satb.manfattar de många 
sidorna. Detta fårtar inte vikten av att respektive förv-altning också arbetar 
smru.i med implementeringen. 

I Riktlinjerna for styrning av IT-verksamhet poängteras -vikten av effektivt 
resursutnytijande utifrån bland annat gemensam infrastruktur, pkt 3,2. I 
uppräkningen finns ärendehanteringssystem som ett exempel dar gemensam 
itifras~tr vore önskvärd. Det vill säga ett gemensamt 
ärendehanteringsprograni··som täcker samtliga verksamheters behov. Där 
kan bygg- och milj ö förvaltningen konstatera att det för närvarande :inte 
synes finnas något sådant program, som ld~ar det uppdraget. Mot den 
bakgrunden har verksamheterna inom nrlljö, bygg och bo~tadsanpassn;ing 
sedan länge verksamhetsspecifika ärendehanteringsprograni. Eftersom de 
progra1nroep. stödjer verksamheten ooh underlättar for verksamheten är 
avsikten ått fortsätta med deJ'lsa tiil dess. det i så fall utarbetas ett nytt 
ät'endehanteringsprogralli som ldara att täcka samtliga verksamheters behov. 

Bygg- oc.h miljöförvaltningens bedömning 
Dim samniantagna bedörriningen av de tre dokumenten är .att de är väl 
genomarbetade och på ett bra sätt tydliggör vad som ska gälla inom 
owådet. . 

Bygg- och :miljöförvaltningen föreslår Tillståndsn~i:nnden att tillstyrka rned 
beaktande f:l.V förvaltningens synpunkter, bessutom :foresl~s ett uppdrag till 
forvaltningen att göra en översyn och anpassa förvaltningens interna 
dokumentationkring IT -systemen och ldatgöra roller, samordning, 
Bäkerhets<lspekter, utvecklingsof,ihov och liknande utifrån de tre nya. 
dokumenten. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-03 

Tillståndsnämnden 

jUSTERARE 

TSTN § 100 TSTN 2014/51 

Beslutsunderlag 
IT -Policy får Håbo kommllll 
R;ilctlinj er for styrning avIT-verksamhet 
Rilctlinjer för :inforrnationssäkerhet i Håbo komm11D. 
T j änsteslaivelse, daterad 2014-10-15 

Beslut 

l. TillståndSilämnden tillstyrker rorslagen tillIT-Pol~cy för E:åbo kommun 
och Riktlinjer fOr styrning av IT -verksamhet samt Riktlin j er får 
informationssäkerhet i Håbo konunun med beaktande av bygg- a·ch 
miljöförvaltningens sy.npunker enligt ovan. 

2. Tillståndsnämnden uppdrag till Bygg- och miljöförvaltningen attmQt 
bakgrund av dessanyariktlinjer ochlT-policyunder 2015 göra en 
översyn och anpassa forvaltningens dokumentation kring IT -systemen 
och klargöra roller, samordning, säkerhetsaspelcter, utvecklingsbehov 
och liknande. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsens IT.,.enhet (Håkan Tapani) 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02~25 ...__.. __ ''"'"-:"·\ ... -...... . -- - ·· 

Barn~ och utblldntngsnämnden 
HAöu K.u,·.,.ii·r1uN 

KOMWNSTYRELSENS FORVALlNING 
l N KOM 

JUSTERARE 

Q 

2015 -03- 1 o 
I<S'J;lr RB;JJV" 

-~~!-~/!.'+:L_hlol f. f S'l! 

BOU § 33 sou 2015/17 

Yttrande över forslag till it-policyJ riktltnjer för styrning av it~ 
verksamhet och riktlinjer föt Informationssäkerhet 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har av kommunstyJ;else:nS ka:risli, den 5 
december 2014, ombetts ·att yttJ.:a sig över forslag tU1 it.:..policy, riktlinjer ror 
styrning ~vit-verksamhet och riktlli;J.jer för infonnationssäk:erhet. 

Yttrande över förslag .till it-poficy 
Policyn beslaiver syftet och målsätfu.ing samt roller och ansva:r för 
konimunens it:-verksamhet 

Förvaltningen ailser att policyn väl motsvarar kraven på ett övergripande 
styrdokument inom it-området. 

Yttrande över förslag till riktlinjer för styrning av ii-verksamhet 
R.i.ktlinjer för styrning av it-vei-ksanlliet beskriver kommunens gemensamma 
infrastruktur. 

Förvaltningen delatriktlinjemas fårslag om att informationsansvaret ska 
li,gga på den förvaltning där informationen skapas. Förv.altningen delar 
också fårslaget om att it-relaterade projekt ska varamöjliga a,tt styra ovh att 
projektets uppdragsgivare ska vara. represe:ntera4 i projektet styrgrupp. !t
tjänster bör, i enlighet med förslaget, anpassas· till en gemensam platt~orm 
för att vara tillgängliga till övriga system och där framtida anskaf:fuing 
fungerar med befintlig och planerad infrastwktu.L 

Yttrande över förslag tf/l riktlinjer för styrning av informationssäkerhet 
F,fåbq l~ommllp.s rjktli:tUer får inf9~ti.onssäkerhet utgör det övergripande 
dokumen,tet får hur informationssäkerheten ska. regleras m om Håbo 
kommun. säkerhetsarbetet har' sin utgångspunkt i rekom:tnendationer och 
anvisningar från M-yndigheten för samhmJ.sskydd. och beredskap, 

Forvaltningen anser att de :fi:amtagna rilctlinje.1J1!l för informatfonssälcerh~t i 
Håbo kommun get en heltiickande bild, där förvaltningen framför allt dela~ 
riktlinjemas krav på att fdivaltQ:ingeps vetksamhetsk:titigka system skall ha 
en hög tillförlitlighet, högtillgänglighet och uppfYlla sekretes~hav. 
Förvaltningen delar också riktlinjemas syn på att det. fdr dessa system är 
systemägaren scim ansvarar foT att systemsälterhetsplaneruppiättas. De två 
informationssäkerh,etsinstr,uk;tioner som ingår som bilagor till rilctlinjema 
täcl~er-val in de· hav som kan. ställas på kommunens forvaltDingar och 
användare, 

~PEDIERAD S)GNATUR 

l 

/() . 

t 
l' l; 
i. 
l 
1: 

f: 

1: 

! 
l 
l, ,, 
i~ ,. 
t· 

' 

l 
)' 
l· 
! 

r 
l 
l 
i 
! 

i 
!. 



h_- _ 
r 

~- HÅBO W KOMMUN 
Bai!J- och utbildnlngsnämnden 

BOU § 3a 

forts. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
D_atum 

2015-02-25 

BOU 2015/17 

Yttrande över förslag tm it-policy, riktlinjer för styrning av it· 
verksamhet och riktlinjer för informationssäkerhet · 

Beslutsun.derrag 
- Tjänsteskrivelse, 2015-02-05, BOU2015/17 nt 2015.563 

Förslag till !T-policy för Håbo konmiun, 2014-12-05, K:S2014/172 nr 
2014.3671 . . 

- Förslag til11ililihjer får i:oformationssäkerhet i Håbo kommun, 2014-04-
30, KS2014/172 m 2014.3673 

- Förslag till riktlinjer får styrning av IT-verksamh({t, 2014-02:-09, 
KS2014/172 nr 2014.3672 

Försrag till be~li.Jt på sammanträdet 
Ordföranden: B;:~;m- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med · .\ . 
förvaltningens förslag. . · 

Seslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden be.slutar att bifalla fårslag till it;.policy. 

2. Barn- q ch utbildningsnämnden beslutar att bifalla fotslag till riktlin j er 
får styrning av it.:.verksamhet. 

3; Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla fårslag till riktlinjer 
för in:forriiationssäkerhet. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 

f'"U\(30 !<OM MUN 
"' ' .. 

·~-~ 
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HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOlL 

KOMMUN 
Datum 

2015-04-28 
...... .,....._ . .. . ~.........,._ ___ ....,. ___ ..,. __ __ _ 

HAuu 1\LiiYiMUN -.. 
kOM\IUNSTYREtSENS FORVALTNING 

INKOM 

Socialnämnden 

SN§44 SN 2015/20 2ms -,os- o 7 
KB Ort Rej'Jl{ 

2:?!."1/! /J-~.Uol ) , l '+)b 

IT-poiicyj riktlinjer för -styrning av ITaverksamhet samt riktlinje-r 
för informationssäkerhet for yttrande 

Sammanfattning 
Komnmnstyrelsens kontor har arbetat fram ett fårslag tiU rlktlinj et för 
styrning av IT-verksa:rilheten, riktlinjer föri1rl'o1mationssäkerhet i Håbo 
kommun och IT -policy for H åbo kommu;n F örslaget till.riktJ..ilijer och policy 
hal' nu remitterats t11l konnnunens nänmder. Förvaltningen ClliSe:r rilctlinjerna 
och policyn vara bra och fareslår vård- och omsorgsnämnden att man 
tillstyrker dessa. 

Ärendebeskrivning 
RUctlinjer pir.styrning av IT-verlcsaJ'!'lhet 

Syftet med;cilct1injema är bland annat att Håbo ~mmmun ska ha en 
sammanhållen och kostnadseffektiv IT -verksamhet som präglas av 
helhetssyn, har en hög säkerhet och uriderlättar serviceoch dialogmed 
medborgarna. 

I riktliQ.jerna ty-dliggörs viket ansvar som åvilar kommunstyrelsen och vilket 
ansvar so-m de olika nämnderna har. 

Förvaltningen8 uppfattning är att ~iktlinjema lyfter fram ett vålbehövligt 
behov av gränsdragumg och syfte med IT -verksamheten. 

!T-policy for Håbo kommun 

I policyn redogörs på ett överglipand~ plan för hur kommunen ska forhålla 
sig t111 och användalT fOr att stödja o oh utveclda verksamheterna 1 deras 
arbete for att nå uppsatta mål. Enligt förvaltningen är policyn bra som ett 
överglipande dokument mvn behöver kompletteras med riktlinjer för att få 
en praktisk betydelse. 

Rilrtlinje:rj(it iliformati(JiJssäkerhet i Ffåho kommun 

De f'(h·eslagna dlctlinjema är mycket omfattande ooh tar upp omt4den som 
organisation, roller, ansvar säkerhet, kontinuitet ooh drift. Stöue delen av 
dokumentet består av bilagor som töl' infonnationssälcethetsa~·betet på dels 
förvaltningsnivå och dels användarnivå. Förvaltrring~ns uppf~ttning å1· att 
det m· ett h:ra och instq1lctivt dolmll;lent SOni kan vara ett bra stöd i 
vw.·@.gsat.b~tet. Sp~ciellt avser det de mycket tydliga bilagorna som ger 
god.a fdrqtsättningar Hh'e en bä.de säkrare, effektivare och. mer ekonomisk 
hantering av våra IT-fi·ågor. 

ro. l 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKO~L 
Datum 
2015-04-28 

Socialnämnden 

JUSTEMRE 

SN§44 SN 2015/20 

Beslutsunderlag . 
Tjänsteskrivelse, daterad 2015..-04-f-2, nr SN 2015.825 
IT~policyforHåbokommun, res 2014/112 nr 2014.3671 

~ Ril(tlinjer for styrning av IT-verksämhet, KS 2014/172 nr 2014.3672 
Riktlin j er för informationssäkerhet i Håbo kommu11., KS20 14/172 nr 
20)4.3673 

Beslutsgång 
Socialnämnden godkänner förvaltningens yttrande i tjänsteslaivelse, daterad 
2015-03-23~ Dock föreslår ordförande Liselotte drahn Elg (M), att i likhet 
medvåtd-och omsorgsnärnnden, betona vikten avimplementerbJ.g oGh 
utbildning. Ordforand~ föreslår också att ett IT -pass införs på introduktions
dagama för nyanställda och att förvaltningen återkommer till nämnden med 
en rapport på hur riktlinjerna fungerat· i praktiken. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att godkänna förslaget till IT -policy för Håbo 
lcomm.~ torslaget till riktlinjer for styrning av IT -verksa:mhet samt 
förslaget till liktlinj-er for informationssäkyr'het i Håbo konitnun. 

2. Socialnämnden for~sHh· att ett IT -pass irUårs p~ introdi.J.lctionsd~garna for 
nyanställda. 

3, S~wi~lnämnde.n beslutar att socialförvaltningens chefer återl<;ommer med 
en rappott till nänmden på hur r:il.ctlinjema fungerar i praktiken. 

Besl-ut expedieras till: 
Kommun,sty.relsen 

SIGt-lATUR 

Jyt Il-D l 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 106 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015~05-25 

KS 2014/143 

L 

Förslag om riktlinjer för ärendehantering i H åbo kommun 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2010-06-10, § 92, att en översyn av det 
styrdokument får nämndadministration, som varit gällande sedan 2004, 
skulle genomfåras av fårvaltningsövergripande arbetsgt.upp. n. 

Det gamla styrdokumentet reglerade vissa rutiner, skrivmallar med mera får 
nämndemas administration som till exempel ärenderegistrering, utformning 
av beslutsunderlag och protokoll med mera, men riktade sig i p1incip till de 
tjänstemän som enkom hanterade det nämndadministrativa arbetet. 

I samband med upphandlingen av ett nytt dokument- och 
ärendehanteringssystem så har kommunstyrelsens kansli, i samarbete med 
samtliga nämndsekreterare i kommunen, omarbetat och reviderat detta 
styrdokument Resultatet är ett mer heltäckande dokument - benämnt 
riktlinjer får ärendehantering i Hå bo kommun- vilket få reslås ersätta det 
tidigare styrdokumentet 

De föreslagna riktlinjerna är mer omfattande och beskriver kommunens 
ärendehantering som en process och fårtydligar därmed de roller och 
funktioner som kommunens anställda respektive fårtroendevalda har att 
utföra. Den ärriru;tr äyen att på ett övergripande ~siitt fårklara hur och varfår 
ärendehanteringsprocessen ser ut som den. gör, samt att verka som ett stöd 
får kommunens handläggare och fårtroendevalda i frågor som rör 
registrering, offentlighet- och sekretess, personuppgiftslagen och offentlig 
rätt med mera. 

I 1ilctlinjema fårslås även att kommunens nuvarande mallar for 
tjänsteslaivelser ochprotokoll uppdateras. Uppdateringenhandlar dels om 
att fårslaget till beslut, samt beslutet i protokoll, flyttas högst upp i 
skrivelsen samt dels om att vissa nya rubriker- avseende ekonomiska 
konsekvenser och finansiering samt uppfåljning - fareslås som 
obligatoriska i samtliga tjänsteskrivelser. Denna förändring fåreslås både får 
att höja kvaliteten i beslutsunderlagen, och dänned i fårlängningen i 
besluten, samt får att modernisera och öka tillgängligheten i 
tjänstesla:ivelseutseendet får att passa en tid där merparten av 
informationsutbytet sker elektroniskt. · 

Förvaltningen föreslår att de nya mallarna ska infåras från och med att 
kommunens nya ärendehanteringssystem Ciceron driftsätts under hösten 
2015, men att riktlinj ema i övrigt ska gälla omgående. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kom m unstyreisen 

KS § 106 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-25 

KS 2014/143 

Riktlinjer får ärendehantering i Håbo kommun 
Tjänsteslaivelse 2015-04-30 

Arbetsutskottets fårslag till beslut 2015-05-12 § 74. 

Utskottet tillstyrker förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att anta riktlin j er får ärendehantering i Håbo 
kommun samt att dessa ersätter styrdokument får nämndadministration 

2. Fullmäktige beslutar att det nya mallarna för protokoll och 
1j änsteskrivelser ska inforas i samband med att kommunens nya 
ärendehanteringssystem driftsätts 

·. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §95 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-25 

KS 2011/114 

Förslag till detaljplan för Väppeby 6:21 och 6:52 Lindegård, 
Bålsta tätort ~ antagande 

Sammanfattning . 
Planområdet är beläget inom Bålsta tätort, väster om centrum, c: a l km från 
Stockholmsvägen. 

Planens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i anslutning till Åbergs 
museum. Planfårslaget är flexibelt och medger flera olika bebyggelsetyper 
såsom flerbostadshus, radhus, kedjehus, parhus och friliggande småhus. 
Byggherren avser att uppfåra flerbostadshus med ett 60-tal n:rindre bostäder 
med 1-3 rum och kök. 

Den planerade bostadsbebyggelsen ersätter den byggrätt får skolanläggning 
som gällande detaljplan medger öster om Åbergs museum·. 

Detaljplanen har varit ute på samråden den 30 maj till och med den 12 juli 
2011. Detaljplanen har varit utställd den 29 mars till och med den 8 maj 
2012. Inkomna synpunkter ledde till ett antal redaktionella ändringar. 

Planavdelningen anser att planfårslaget stödjer utvecklingen av Håbo 
kommun enligt kommunens avsjlcter och föreslår att detaljplanen antas 
enligt ·5 kap 29.§ Plan- och byggl~gen (1987:10). 

,, . 

Beslutsunderlag 

Plankarta, upprättad 2013-10-31 

Planbeskrivning, upprättad 2013 -l 0-31 

Genomfårande beskrivning, upprättad 2013-10-31 

- Utlåtande och yttranden, daterad 2013-10-28 

Tjänsteskrivelse 2013-10-31 

- Arbetsutskottets fårslag till beslut 2013-11-12 § 149. 

Utskottet tillstyrker förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att anta detaljplanen enligt 5 kap 29 § plan- och 
bygglagen (1987:10). 

EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNlNG 
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~ HÅBO 
_, KOMMUN NORMAL T PLANFÖRFARANDE 

Detaljplan för 

VÄPPEBY 6:21 och 6:52, m. fl. 

LINDEGARD 

Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING 

PLANBESKRIVNING 

HANDLINGAR 

PLANENS SYFTE 
OCH HUVUDDRAG 

PLANHANDLINGAR 
Plankarta med bestämmelser och grundkarta 
Planbeskrivning 
Genomförandebeskrivning 
Utlåtande 
Behovsbedömning 
Fastighetsförteckning 
Trafikbullerutredning 

Planens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i anslutning 
till Å bergs museum. Planförslaget är flexibelt och medger flera 
olika bebyggelsetyper såsom flerbostadshus, radhus, kedjehus, 
parhus och friliggande småhus. Byggherren avser att uppfåra 
flerbostadshus med ett 60-tal mindre lägenheter med 1-3 rum och 
kök. 

Den planerade bostadsbebyggelsen ersätter den byggrätt får 
skolanläggning som gällande detaljplan medger öster om Åbergs 
museum. Planområdet gränsar mot Åbergs museum, Kalmarvägen 
och omgivande jordbrukslandskap i öster "Gröna Dalen". 

FÖRENLIGT MED 3, 4 
OCH 5 KAP MB Bedömningen i detta fall är att planen uppfyller kapitel3 och 4 i 

Miljöbalken, inklusive miljökvalitetsnormema enligt kapitel5. 
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PLANDATA 

Läge 

Areal 

Markägoförhållanden 
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översiktskarta 

Planområdet är beläget inom Bålsta samhälle väster om cenb.um, c:a 
l km från Stockholmsvägen. Planområdet trafikmatas dels från 
Kalmarvägen i söder, dels från Lindegårdsvägen i väster. 

Planområdets areal är c:a 1,6 hektar, varav c:a 0,1 hektar utläggs 
som allmän platsmark. Resten planläggs som kvartersmark för 
bostäder samt markparkering för besökare till Å bergs Museum. 

Planområdet ligger till största delen inom fastigheterna Väppeby 
6:21 och 6:52 som ägs av PEAB samt till en del inom Väppeby 6:2 
som ägs av Lasse Åbergs museum i Bålsta AB och Väppeby 6:1 och 
7:218 som ägs av Hå bo kommun. 

TIDIGARE ST ÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer 

Riksintressen 

Området som omfattas av denna detaljplan ingår i "Fördjupad 
översiktsplan för Bålsta tätort" (F Ö P), som antogs 20 l 0-06-14. 
Planområdet ligger inom Väppeby äng som i den fördjupade 
översiktsplanen utpekas som ett område för kulturmiljövård av 
lokalt intresse. Område gränsar till fårändringsområde 2, Gröna 
dalen. Gröna dalen som mest består av åkennark förmodas, i den 
fördjupade översiktsplanen, bli del av en integrerad stadsdel med 
både boende, park och service. Nuvarande bebyggelse på Väppeby 
äng förväntas bli ännu mer integrerad med Bålsta cenn·um. 
Detaljplanens syfte är i samldang med intentionerna i den 
fördjupade översiktsplanen. 

Planområdet berör ej något riksintresse. 



Biotopsskyddsom råd 
enligt kapitel 7, 
§11 Miljöbalken 

. l 

Program 

Detaljplaner, 
områdes~ 
bestämmelser och 
förordnanden 

Behovsbedömning 
om betydande 
miljöpåverkan 

stenmurar i jordbruksmark omfattas av biotopskydd enligt 7 kap. 
11 § milj ö balken och 5 § fårordningen om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. bilaga l, punkt 6. Enligt 7 kap 11 § andra stycket 
miljöbalken får inom ett biotopskyddsområde inte bedrivas 
verksamhet eller vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön. 

3(11) 

Om det fmns särskilda skäl får dispens ges i det enskilda fallet. Vid 
prövning av frågor om områdesskydd ska enligt 7 kap 25 § 
miljöbalken hänsyn tas även till enskilda intressen. Dispens får 
enligt 7 kap 26 § ges endast om det är fårenligt med fårbudets syfte. 
Dispens får enligt 16 kap 2 § fårenas med villkor. Dispens får enligt 
16 kap 9 §förenas med skyldighet att utföra särskilda åtgärder för 
att kompensera det intrång i allmänna intressen som verksamheten 
medför. 

Inom den nu gällande detaljplanen finns en stenmur inom område 
som är avsatt får kulturskola. Åkern intill stenmuren är planerad för 
bebyggelse. Ä ven i den nu aktuella detaljplanen är åkern intill 
stenmuren avsatt får bebyggelse och stenmuren kommer att hamna i 
en lokalgata när planen genomfors. 

Peab Bostad AB har ansökt om att få ta bort stenmuren. 
Länsstyrelsen medger dispens. Länsstyrelsens bedömning är att det 
allmänna intresset att genomfåra den nya detaljplanen i detta fall 
väger tyngre än det allmänna intresset i att behålla den aktuella 
stenmuren och detta är ett särskilt skäl som gör att dispens kan 
medges. För dispensen gäller följande villkor: Alla stenar i muren 
läggs upp i åkerkanten i östra delen av planområdet i form av en 
mur med naturvårdsfunktion. Villkoren i beslutet gör att de 
förlorade naturvärdena ersätts. Den nya mur~n eller röset kommer 
att skyddas av biotopslcyddslagstiftningen. 

Detaljplanen har stöd i kommunens fårdjupade översiktsplan, varför 
särskilt program för detaljplanen ej upprättas. 

Planområdet är idag detaljplanelagt och ligger inom "Detaljplan för 
Väppeby Lindegårdgård (plan 372), Håbo kommun, Uppsala län". 
Planen vann laga kraft 2008-06-05. Planens genomfårandetid är l O 
år och har alltså inte gått ut. 

Detaljplaneforslaget innehåller områden för bostäder samt ett 
område för parkering för Åbergs museum. Bostäderna nås från 
Kalmarvägen samt via en lokalgata från Lindegårdsvägen. 
Parkeringen nås från Kalmarvägen. 

Enligt svensk lag ska konsekvenserna av en detaljplan beskrivas när 
de kan leda till betydande påverkan på miljön (5 kap 18 §plan- och 
bygglagen). Miljökonsekvensbeskrivningen används för att få en 
helhetssyn av den påverkan en plan kan få på miljön, hälsan och 
hushållningen av resurser. 

En behovsbedömning syftar till att bedöma om det fums behov av 



Kommunala beslut i 
övrigt 

att en detaljplan ska miljöbedömas och en miljökonsekvens
beskrivning upprättas. En behovsbedörrming av detaljplanen har 
gjorts. 

I detta fall bedöms planen inte medfåra betydande påverkan på 
miljön. Planen stämmer i huvudsak överens med den fårdjupade 
översiktsplanen och innebär små förändringar från gällande 
detaljplan. 

Eftersom planen inte anses medföra betydande miljöpåverkan 
upprättas ingen miljökonsekvens beskrivning. Sist i 
planbeskrivningen under avsnittet "konsekvenser av planens 
genomfårande" beskrivs vilka konsekvenser ett genomfårande av 
planen kan tänkas medföra 

Miljö och tekniknämnden beslutade 20 l 0-06-14 § 56 att uppdra åt 
miljö- och tekriikfårvaltningen att ta fram ett fårslag till detaljplan 
får området. 
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En behovsbedömning får detaljplanen har genomförts. 
Behovsbedömningen avser fastslå om detaljplanen innebär en sådan 
betydande påverkan som ovan nämnts och därmed måste 
miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. 
Förslag till beslut om behovsbedömning, huruvida planen måste 
miljöbedömas med miljökonsekvensbeskrivning har upprättas, 
enligt tjänsteskrivelse Dnr M'IN 2010/58 Rid 2010.2207.Samråd 
med länsstyrelsen om behovsbedömning har genomförts enligt 
yttrande 2010-12-29, Dnr 402-5167-10. Behovsbedömningen 
fastställdes genom delegationsbeslut den 4 januari 2011, Miljö och 
tekniknärrmden Dnr MTN 20 l 0/5 8 Hi d 2011.25. 

Enligt fårslag till beslut kan genomfårandet av planen inte anses 
medfåra betydande miljöpåverkan med fcHjande motivering: 

Detaljplanen berör inte något natura 2000- område. Detaljplanen 
anger inga fårutsättningar får kommande tillstånd får sådana 
verksamheter som anges i :MK.B-fårordningens bilaga l eller 
bilaga 3. Detaljplanen bedöms inte medfOra betydande 

miljöpåverkan då bedömningskriteriema i MKB-fårordningens 
fjärde bilaga beaktas. Detaljplanen berörs av 5 kap 18§ plan- och 
bygglagen och kan antas medföra en betydande miljöpåverkan då 
planfårslaget innehåller en sammanhållen bebyggelse. I detta fall 
bedöms planen dock ej medföra en betydande miljöpåverkan då den 
varken till användning, utformning eller omfattning medger några 
betydande fårändringar från gällande plan och översiktsplan. 
Eftersom ett genomfårande av planen inte anses medföra betydande 
miljöpåverkan upprättas ingen miljökonselevens beskrivning. 
Sist i planbeskrivningen under avsnitt om konsekvenser av planens 
genomfårande redogörs för vilka konselevenser ett genomförande av 
planen kan tänkas medfåra. 
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FÖRUTSÄ TTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR & KONSEKVENSER 

Natur Mark oc~ ve9CJ-'--ta'-t_io_n _____ _ _ ___ _____ _ ----. 

Lindegården med omgivande fornminnesområde. 

Planområdet utgörs av brukad åkermark utan värdefull vegetation. 
Väster om planområdet ligger Väppeby Gård. Mangårdsbyggnad, 
loge, stall och lider nyttjas för närvarande för museiverksamhet 
(Åbergs Museum). Dessa byggnader och museiverksamheten utgör 
en stor tillgång får närområdet. I öster gränsar området mot 
jordbruksland. I norr finns ett fornminnesområde i en karaktärs
skapande skogbevuxen höjd. 

Geotekniska f6rhålfanden 
En översiktlig grundundersökning upprättades av Bjerking 
Ingenjörsbyrå AB 1990-02-20. Av denna framgår att marken 
huvudsakligen utgörs av lera. Lättare byggnader bedöms kunna 
uppföras med ytlig grundläggning, medan pålning kan e1fordras för 

- tyngre byggnader. Geotelmisk undersökning kommer att föreligga 
vid kommande byggsamråd. 
Ett PM Geoteknik är framtaget av Peab Bostad AB i samband med 
att den nu gällande detaljplanen togs fram. Ä ven detta PM är 
upprättat av Bjerking Ingenjörsbyrå AB och daterat 2008-06-09. 
I detta PM utreds grundförutsättningama för den då planerade 
skolbyggnaden. 

Risk f6r skred l höga vattenstånd 
Det bedöms inte föreligga någon risk for slaed inom området. 
Planområdet ligger ovanfår +7,0 meter i Rikets höjdsystem 1900 
(RHOO). Rekommendationerna i klimat- och sårbarhetsutredningen 
är att ny bebyggelse inte bör ligga under +2,3 meter. Området 
bedöms därför inte riskera översvämning vid höga vattenstånd. 

F6rorenad mark 
Marken bedöms inte innehålla några föroreningar. 

Radon 
Planområdet ligger troligen i ett lågriskområde när det gäller 
halterna av radon. Halterna kontrolleras dock i samband med 
byggamnälan. 

!!J!). 

/Z 



Bebyggelseområden 

Fornlämningar 
Planområdet gränsar till en moränbacke med femminnesområde 
RAÄ l O vilket skyddas gällande plan. Lokalgata med vändplan i 
norr inkräktar något i det område som anges som fomlämnings-
onu·åde i gällande plan. · 

nlustration till planförslaget som visar ett område medflerbostadshus 
och ett område för villafastigheter. 

Bostäder 
Planfårslaget medger såväl flerbostadshus som radhus, kedjehus, 
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~. parhus och friliggande småhus. Inom hela planområd~t är det även 
möjligt att uppfåra bebyggelse får skoländamåL Större delen av 
planområdet är svagt sluttande mot sydöst. Fastigheten norr om 
lokalgatan är marken något mer kuperad. Denna fastighet arrgränsar 
till ett fornminnesområde. A v sikten med skoländamålet är i forsta 
hand att inom planområdet uppfåra en rorsko la. 

Arbetsplatser, övrig bebyggelse 
Åbergs Museum visar en serie- och konstsamling samt en förnämlig 
samling av Disneyfåremål. Museet har också en avdelning för barn 
samt butik och restaurang. 

Kommersiell service 
Planområdet har i dag tillgång till kommersiell service i Bålsta 
centrum, men även viss service vid Åbergs Museum. 

Offentlig service 
01mådets behov av offentlig service tillgodoses i Bålsta centrum. 

Tillgänglighet 
De nya bostädema planeras så att de uppfyller tillgänglighetskraven. 

/uJ. 

j~. 



skyddsrum 

Friytor 
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Byggnadskultur och gestaltning 

Den ursprungliga jordbruksfastigheten med sina bevarade 
byggnader har varit en inspirationskälla vid val av bebyggelse
karaktär och fasadmaterial i den illustrerade bebyggelsen- faluröda 
träfasader och röda tegeltak. På detta sätt kan även stötTe 
husvolymer underordna sig landskapsbilden. 

nzustration av planerad bebyggelse 

Angränsande bebyggelse 

Nordväst om området planeras 30 enfamiljshus som kedjehus och 
parhus. Detta bostadsområde gränsar i norr till ett bostadsområde 
som är under uppförande (Åkervägen) och i väster till befintligt 
bostadso~åde på västra sidan om Lindegårdsvägen. 

Området ingår inte i någon skyddsrumsort. 

Lek och rekreation 

L o ,' • , 

7-: .=; ,. 

. -~ ~ .. ' 

Sldss till kommunal lekplats. 

En kommunallekplats har 
fårdigställts i anslutning till 
planmmådet. Lekplatsens 
layout är genomarbetad och 
varierad. Ä ven delar av det 
intilliggande vagnslidret 
erbjuder spännande 
lekmöjligheter under tak. 
Den yttre miljön runt 
befintligt museum har ett 
stort rekreationsvärde. 

Inom kvartersmarken för bostäder finns utrymme för små 
närlekplatser mellan husen. 

/!}l 

(Z, 



Gator och trafik 

Barnkonventionen 

Störningar 
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Naturmiljö 

Omgivande natu1mark utgör naturliga lek- och rekreationsområden. 
Ä ven befintligt fommim1esområde kan användas får rekreation och 
den obebyggda åkermarken i Gröna dalen planeras får ett framtida 
rekreationsområde. 

Gatunät 
Befintliga Lindegårdsvägen (lokalgata) i nordsydlig riktning 
ansluter i söder till Kalmarvägen (huvudgata). Trafiktillfart till 
bostadsområdet sker från Lindegårdsvägen och Kalmarvägen via 
lokalgator. 

Gång- och cykeltrafik 
Lokalgatan Lindegårdsvägen har ett 12 m brett vägområde med sex 
meter bred körbana samt plats för ett tre meter brett gång- och 
cykelstråk på ena sidan och en tre meter bred planteringsyta på den 
andra sidan. Gång- och cykelstråket står i förbindelse med Bålsta 
centrum. 

Kollektivtrafik 
Vid Kalmarvägen finns busshållsplatsen "Fältvägen" där buss 302 
trafikeras av Bålsta Tätortstrafik. Det är den buss, som går mellan 
Hagviken och pendeltågsstationen. 

Parkering, varurnottag och utfarter 
Bostädetna får cirka 65 p-platser fördelade på· sju grupper med 8-16 . 
p-platser. Parkeringsområdet för Åbergs Museum rymmer c:a 70 
bilar och 4 bussar. Denna parkeringsyta utformas så att markytan 
möjliggör infiltration av dagvatten. 

Planområdet har goda förutsättningar att bli en god miljö får barn. 
Inom bostadskvatteret för flerbostadshus flnns körbara gångvägar. ' 
Dessa utformas på ett sådant sätt att biltrafiken sker på de gåendes 
villkor. Utrymme för närlek finns på kvmtersmark mellan 
bostadshusen. Bostadsområdets utformning ger, tillsammans med 
planerat gång- och cykelstråk som helhet goda förutsättningar för 
lek och utevistelse och trygga och säkra kontakter med närområden. 

Planområdet utsätts för trafikbuller från Kalmarvägen. 
En trafikbullerutredning sammanställd av Bjerking arkitekter och 
ingenjörer i december 2010 redovisar beräknade bullemivåer på 
fastighetema. 
För Kalmarvägen gäller följande fömtsättningar: 
4.000 fordonsrörelser /dygn, 50 km/tim och 5% tung trafik. 
Detta bygger på en trafikprognos för år 2015. 

/03 



Teknisk försörjning 
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Riktvärden for vägtrafikbuller är 55 dB(A) ekvivalentnivå vid fasad 
och 70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad. 
Ekvivalent ljudnivå motsvarar ett medelvärde över ett dygn och 
maximalnivå innebär en högsta ljudnivå över ett dygn. 

Trafikbullerutredningens slutsats är att ovanstående riktvärden kan 
uppfyllas om husen placeras minst 25 m från vägkant. 
Med rätt val av fonster, uteluftsdon och fasadkonstruktioner 
uppfylls också gällande riktvärden avseende trafikbuller inomhus. 

För att i detaljplanen säkerställa god ljudmiljö föreslås följande 
planbestämmelser: 

Planerad bostadsbebyggelse utfmmas så att: 
- Samtliga boningsrum i varje lägenhet får högst 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå (frifåltsvärde) utanfår fånster. 

-Minst en balkong/uteplats till varje bostad eller en gemensam 
uteplats i anslutning till bostäderna ska utfaras eller placeras så att 
de utsätts for högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå och högst 70 
dB(A) maximalljudnivå (frifåltsvärde). 

- Ekvivalent ljudnivå i boningsrum inte överstiger 30 dB(A) och 
maximalljudnivå inte överstiger 45 dB(A) mellan 22.00-06.00 

Vatten och avlopp 
Området ansluts till det kommunala VA-nätet och de byggnader 
som uppfors kopplas på det befmtliga systemet. 

Dagvatten 
Dagvatten omhändertas lokalt. Lokalt omhändertagande av dagvatten 
används som samlande benämning på olika åtgärder för att minska 
eller fordröja dagvattenavrinningen från privat mark innan vattnet 
tillförs det allmänna dagvattensystemet 

Parkeringsområdet får Åbergs Museum utformas så att markytan 
möjliggör infiltration av dagvatten. En planbestämmelse med denna 
innebörd har forts in på plankartan. 

Ä ven inom det område i detaljplanen där illustrationen visar 
bebyggelse med flerbostadshus och villor ska dagvattnet 
orohändelias lokalt. F ör flerbostadshusen finns parkeringsytor for 
totalt ca 65 bilar. Parkeringsytorna är uppdelade i mindre grupper 
för 8-14 p-platser. Ä ven denna parkering kan utföras så att markytan 
kan infiltrera dagvattnet. 

Mellan flerbostadshusen visar illustrationen gröna ytor får rek och 
relcreation. Dessa ytor kan infiltrera dagvatten från takytor. 

Planområdet sluttar ner mot det sydöstra hörnet. Här kan, om så 



Administrativa frågor 

Inverkan på miljön 

erfordras, ett fördröjningsmagasin för dagvattnet anordnas. 

En dagvattenutredning ska genomföras i samband med att 
bebyggelsen projekteras. 

Värme 
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Håbo kommuns energi- och ldimatstrategi: Fossilbränslefri kommun 
2050 innebär bl a att: 
l. Uppvärmning med direkte! får endast ske om särskilda skäl 
föreligger. 
2. Fömybara energikällor ska användas framför fossila, där fjärr
värme ej är möjligt eller kostnadseffektivt. 
3. Uppvärmning med jord-/ berg- eller sjövärmepump rekommende
ras där så är lämpligt och kostnadseffektivt. Värmepumpen bör upp
fylla Nuteks laav för ldassning som eleffektiv. 
4. Vid användning av kaminer, pellets- eller vedpannor för primär 
uppvätmning, med ett vattenburet system, bör ackumulatortank in
stalleras. Vid nyinstallation av kaminer, pellets- eller vedpannor får 
primär uppvärmning, med ett vattenburet system skall ackumulator
tanlc installeras. 

Den nya bebyggelsen kan anslutas till det befmtliga fjän-värmenätet 
som ägs av Eon AB. 

Närmaste fjärrvärmeledning finns nedlagd utmed Kalmarvägen. 

El 
E-område får nätstation har säkerställts i angränsande detaljplan. 
-Nätstation på detta område kan dimensioneras även får planerade 
bostäder inom denna detaljplan. Ansvariga får elnätet är Eon AB. 

Tele och data 
Planområdet ska anslutas till det befintliga tele och datanätet. 
Slcanova har luftledningar förbi nybyggnadsområdet efter 
Kalmarvägen samt inom berört område. Ledningar inom berört 
område kan behöva flyttas helt eller delvis. 

Avfall 
Ny bebyggelse skall ha utrymme för källsortering av hushållsavfall. 
Avfall ska hanteras enligt Håbo kommuns Renhållningsordning. 

Genomfårandetiden är l O år från den dag planen vinner laga kraft. 

Bebyggelsen i närområdet innehåller många olika hustyper. 
Detaljplaneförslaget är utformat så att området kan bebyggas med 
såväl mindre flerfamiljshus som enbostadshus av olika slag. 
Ä ven lokaler för förskola kan inrymmas i områden för 
bostadsanvändning. Planbestämmelsema gör det möjligt att 
utveckla området under genomförandetiden och anpassa 
bebyggelsen till samhällsutveclding och efterfrågan. 
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~ HÅBO 
., KOMMUN NORMALT PLANFÖRFARANDE 

Detaljplan för 

VÄPPEBY 6:21 OCH 6:52 m fl. 
LINDEGÅRD 

Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

ORGANISA TORISKA 
FRÅGOR 

Planförfarande 

Tidplan 

Genomförandetid 

Ansvarsfördelning l 
huvudmannaskap 

Avtal 

Detaljplanen handläggs med normalt planfårfarande, enligt äldre 
plan- och bygglagen (1987:10). 

Samråd sommar 2011 
Utställning våren 2012 
Antagande hösten 2013 

Genomfårandetiden är l O år från den dag planen vinner laga kraft. 
Efter genomfårandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla tills 
den ändras eller upphävs. 

Exploatören PEAB Bostad AB ansvarar får planens genomfårande 
och får utbyggnad av lokalgata. 

Kommunen övertar huvudmannaskap får lokalgata, vändplan och be
lysning när planen är genomfård. 

En uppgörelse skall träffas mellan exploatören (PEAB Bostad AB) 
och Lasse Åbergs Museum i Bålsta AB angående anläggning av par
kering får museet. Fastighetsreglering skall ske enligt överenskom
melse. 

Exploateringsavtal har tidigare tecknats, år 2008, mellan exploatören 
(PEAB Bostad AB) och Håbo kommun avseende exploatering av 
Väppeby Lindegård, DPL 372. Ett nytt exploateringsavtal skall teck
nas för den nya detaljplanen DPL 407. 
Avtalen reglerar partemas åtagande samt ersättning på ömse håll med 
anledning av marköverlåtelse och exploatering. 
Tidigare exploateringsavtal skall fortsätta gälla för DPL 372 med un
dantag får det område där den nya detaljplanen DPL 407 skallligga 
och där det nya exploateringsavtalet skall gälla. 

En förutsättning får att det nya avtalet får DPL 407 skall gälla är att 
detaljplanen antas av fullmäktige och vinner laga kraft. 

Exploatören skall, enligt PBL 6 kap 4 §,utan ersättning avstå från 
mark som skall utgöra allmän platsmark som kommunen skall vara 

l~ 



Genomförande 

FASTIGHETSRÄ TTS 
LIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning, 
gemensamhetsan
läggning 

huvudman får . 

Exploatören bekostar lokalgata och vändplan med belysning. Dessa 
skall utfåras enligt kommunal standard. Efter godkänd slutbesiktning 
övertar Håbo kommun huvudmannaskapet för lokalgata, vändplan 
och belysning. 

Exploatören bekostar VA-anläggningar och erforderlig utbyggnad av 
dagvattennätet inom kvmtersmark. Detta rekommenderas att utföras 
enligt kommunal standard. En slutbesiktning skall göras och godkän
nas. 

2(3) 

Kommunen skall utföra och bekosta den VA-ledning som kommer att 
ligga på kommunens mark, både inom och utom planområdet, och 
som kommunen skall söka ledningsrätt får. 

Exploatören ansöker om och bekostar erforderliga fastighetsbild
ningsåtgärder med undantag för den ledningsrätt som kommunen 
skall ansöka om och bekosta. Ledningsrätten avser den VA-ledning 
som krävs får att förse den nya bebyggelsen, inom kvartersmark, med 
fårbindelsepunkter. 

Illustration av markägoförhållanden 

/()t 

(::J Plangrans 

~ Anvandnlngsgrans 

D VÄPPEBY 6:1 

U VÅPPEBY 6:21 

D VÄPPEBY 6:2 

D VÅPPEBY 6:52 

D VÄPPEBY 7:218 
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UTLÅTANDE 
HÅBO Datum 

KOMMUN 2013·10-28 

Förslag till detaljplan för Väppeby 6:21 och 6:52, Lindegård 

1 (2) 

Vår beteckning 

KS 2011/114 nr 2013.3120 

H åbo kommun, Uppsala län, upprättat i maj 2011, reviderad i februari 2012. 

UTLÅTANDE 

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden29mars till och med den 8 maj 2012. 
Planförslaget har funnits tillgängligt i kommunhuset och på biblioteket. 

Inkomna yttranden redovisas i sin helhet i originaltext i bilaga. 

Kommentarer till inkomna skrivelser: 

1. Länsstyrelsen (Bilaga nr 6) 

Inga synpunkter. 

2. Vattenfall (Bilaga nr 2) 

Inga synpunkter. 

3. Polismyndigheten (Bilaga nr 1) 

Inga synpunkter. 

4. Naturskyddsföreningen (Bilaga nr 3) 

Svar: Länsstyrelsen har enligt beslut 2013-05-16 medgett dispens med stöd av 7 kap. 11 § 
andra stycket miljöbalk en (1998:808) att ta bort stenmuren inom detaljplanelagt område 
på fastigheterna Väppeby 6:21 och 6:52, Håbo kommun. För dispensen gäller att alla 
stenar i muren läggs upp i åkerkanten i östra delen av planområdet i form av en mur med 
naturvårdsfunktion. Villkoren i beslutet gör att de förlorade naturvärdena ersätts. Den nya 
muren eller röset kommer att skyddas av biotopskyddslagstiftningen. Synpunkten leder 
till komplettering av planbeskrivningen gällande länsstyrelsens beslut om dispens från 
biotopskyddet 

BBR:s nya regler vad gäller energihushållning och byggnader hanteras i bygglovsskedet 
Kommunernas möjlighet att ställa speciella energihushållningskrav utreds för närvarande 
av regeringen. 

Synpunkten gällande installation av avloppslevamar är inte en detaljplanefråga. 

j/() 



HÅBO 
2(2) 

KOMMUN 2013-10-28 KS 2011/114 nr2013.3120 

' 

5. Friluftsfrämjandet (Bilaga nr 4) 

Inga synpunkter. 

6. Trafikverket (Bilaga nr 5) 

Inga synpunkter. 

7. Lantmäteriet (Bilaga nr 7) 

Lantmäteriets synpunkter gällande karta med markägare samt huvudmannaskap beaktas. 
Planhandlingarna uppdateras med en karta som illustrerar hur markägandet kommer art 
förändras i samband med planens genomfårande och en administrativ bestämmelse om 
kommunalt huvudmannaskap. 

Synpunkt angående stö1ningsskydd bevakas i samband med bygglovsprövning. 

Grundkaiian uppdateras enligt lantmäteriets synpunkter. 

B. Eon E/nät stockho/m (Bilaga B) 

Inga synpunkter. 

9. Svenska kraftnät (Bilaga 9) 

Inga synpunkter. 

Sammanfattande kommentar 

Inkomna synpunkter under utställningstiden leder till följande ändringar av detaljplanen: 
Komplettering av planbeskrivning gällande den stenmur som finns inom 
detaljplaneområdet på fastigheterna Väppeby 6:21 och 6:52. 
Komplettering av planhandlingar med administrativ bestämmelse om kommunalt 
huvudmannaskap .. 
Komplettering av genomfårandebeskrivningen med en illustration av 
markägarfårhållanden. 
Grundkartan uppdateras. 

Detaljplanen överlämnas till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 29 §Plan- och 
bygglagen. 

Bålsta 28 oktober 2013 

Paulina Cifuentes Vargas 
Planarkitekt 

Bilaga: Inkomna yttranden 
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·HÅBO 

DELEGATIONSBESLUT 1 {1) l 

KOMMUN 
Datum 

2011~01-04 

Vår beteckning 

MTN2010/58 nr 2011.25 

Miljö- och teknikförvaltningen 
Plan, GIS och MBK avdelningen 
Lina Wallenius, Planchef 
0171-528 35 
lina. wallenius@habo.se 

MTN beslut nr 

Detaljplan för Väppeby 6:21 och 6;52J Lindegård -
behovsbedömning ·av miljöbedömning 

Sammanfattning . 
Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheten att ändra användningen på 
fastigheterna från kultur/skola till bostäder. Bostäderna föreslås.varamindre 
flerfamiljshus. 

En behovsbedömning har gjorts av kommunen får detaljplanen utifrån 
gällande lagstiftning. Länsstyrelsen har granskat översända handlingar och i 
likhet med kommtmen funnit att detaljplanens genomförande utifrån en 
sammanvägd bedömning av kriterierna i aktuella bilagor till.i'vfKB
förordningen inte kan antas medföra betydande milj ö påverkan. 
Länsstyrelsen b.edömer, med beaktande av kriterierna i bilaga·4 till . · 
fårordningen om miljökonsekvensbeslaivningar, att rubricerad detaJjplan 
inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan scim avses f 6 kap 
11 § milj öbalken. 

Beslutsunderlag 
Handlingar till behovsbedömning 

- Länsstyrelsens yttrande 

Beslut 

1. Deta~plan för Väppeby 6:21 och 6:52 skainte miljöbedömas och :ingen 
särskild miljökonsekvensbeskrivning (MI<B) behöver således upprättas 
eftersom deta~planens genomfårande inte bedöms medfåra betydande 
miljöpåverkan. 

l 
/ 
i-··--

Lina W allenius 
Planchef 

Håbokommun 
VäXel 0171-52500 
Telefax: 0171-563 33 
YIWW.habo.se 

EXPEDIERAD SIGNATUR UT.DRAGS8ES1YRKNING 
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Arkitekter Ingenjörer 

Tabell 2. Högsta tiltatna ljudnivåer inomhus från trafikbuller 
Utrymme avsett Ljudklass C 
för Ekvivalentnivå Maximalnivå 
Sömn, vila och 30 dBA 45 dBA 
daglig samvaro 
Matlagning och 35 dBA 
hygien 

An m. Maximalnivån får överskridas högst 5 gånger per natt kl. 22 - 06. 

Tabell 3. Högsta ti/1/itna ljudnivåer utanför fönster och på uteplats 
Utrymme Högsta trafikbullernivå 

Uppdrag nr. 54671 
Sida 2 (4) 

Ekvivalentnivå Maximalnivå 

Utanför minst hälften av 
utrymmena för sömn, vila 
och daglig samvaro 
Utanför övriga fönster 

På uteplats2 

55 dBA 

551 dBA 

55 dBA 70 dBA 

1
l l undantagsfall kan avsteg från kravet accepteras, exempelvis då bostäder i städers 

centrala lägen eller andra lägen med god kollektivtrafik av tekniska eller ekonomiska 
orsaker inte kan utformas så att kravet uppfylls. Då avsteg från kravet accepteras bör 
krav enligt första eller tredje raden skärpas med 1 O dB. 
2
l Med uteplats avses en iordningställd begränsad yta i anslutning till bostaden. Uteplats 

kan vara balkong, terass eller yta i marknivå i bostadens närhet. En uteplats kan vara 
enskild eller gemensam för flera lägenheter. 

Boverkets vägledning 

l "Buller i planeringen, A llmänna råd 2008:1", sägs bland annat: 

"Förutsättningar för att kunna göra avsteg från huvudregeln 

l vissa fall kan det vara motiverat att göra avsteg från huvudregeln i dessa allmänna råd . 
Avvägningar mellan kraven på ljudmiljön och andra intressen bör kunna övervägas: 

i centrala delar av städer och större tätorter med bebyggelse av stadskaraktär, ti.ll 
exempel ordnad kvartersstruktur. 

Avsteg kan också motiveras vid komplettering: 

av befintlig tät bebyggelse längs kollektivstråk i större städer 

med ny tätare bebyggelse, till exempel ordnad kvartersstruktur, längs 
kollektivstråk i större städer" 

"Följande principer bör gälla vid avsteg från huvudregeln då awägningar ska göras mot 
andra allmänna intressen. 

55-60 dBA 

Nya bostäder bör kunna medges där den ekvivalenta ljudnivån vid fasad uppgår till 55-60 
dBA, under förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida (högst 45 dB vid fasad) 
eller i vart fall en ljuddämpad sida (45-50 dBA vid fasad). Minst hälften av 
bostadsrummen, liksom uteplats, bör vara vänd mot tyst eller ljuddämpad sida. 

Bjerking AB 

/ 2!? 



Arkitekter Ingenjörer 

60-65 dBA 

Uppdrag nr. 54671 
Sida 3 (4) 

Nya bostäder bör endast i vissa fall medges där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad 
överstiger 60 dBA, under förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida (högst 45 
dB vid fasad) eller i vart fall en ljuddämpad sida (45-50 dBA vid fasad). Minst hälften av 
bostadsrummen, liksom uteplats, bör vara vänd mot tyst eller ljuddämpad sida. 

Det bör alltid vara en strävan att lj udnivåerna på den ljuddämpade sidan 1:\r lägre än 50 
dBA Där det inte är tekniskt möjligt att klara 50 dBA utmed samtliga våningsplan på 
ljuddämpad sida bör det accepteras upp till 55 dBA vid fasad, normalt för lägenheter i de 
övre våningsplanen. 50 dBA bör dock alltid uppfyllas för flertalet lägenheter samt vid 
uteplatser och gårdsytor. 

Huvudregeln i "Buller i planeringen" överensstämmer med riksdagsbeslut 1996/97:53 och 
ljudkrav i BBR. 

Bedömningsgrunder 

Bedömningen av möjligheterna till bostadsbebyggelse sker i denna rapport utgående 
från: 

Möjligheten att uppfylla målet högst 50 dBA utanför minst hälften av 

bostadsrummen i varje lägenhet (bullerdämpad sida). 

Möjligheten att erhålla en uteplats med högst 45 dBA ekvivalent och 70 dBA 

maximal ljudnivå 

Förutsättningar 

Vägtrafik 

Trafikflöden har erhållits från Håbo kommun och avser prognos för år 2015. 

Tabe/14. Följande trafikdata har använts vid beräkningarna. 

Väg Trafikflöde Andel tung frafik Skylfad hastighet 

Kalmarvägen 4.000 f/d 5% 50 km/h 

Beräknade nivåer 

Beräkningar av trafikbullernivåer har utförts i enlighet med Nordisk beräkningsmodell för 
vägtrafikbuller, rapport 4653. Resultaten redovisas i bilaga 1 & 2. 

Måluppfyllnad 

Om husen orienteras så att de placeras parallellt med vägen och minst hälften av 
bostadsrummen placeras på norra sidan av husen uppfylls målet om högst 45 dBA 
ekvivalent ljudnivå utanför minst hälften av bostadsrummen för samtliga bostäder. 

Bjerking AB 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 107 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-25 

KS 2015/150 

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet 
Uppsala län - verksamhetsåret 2014 

Sammanfattning 
Fullmäktige beslöt 2008-06-16, § 77 att tillsammans med länets övriga 
kommuner, landstinget, Arbetsformedlingen samt Försäkringskassan ingå i 
förbundet. 

Föreligger årsredovisning och revisionsberättelse for forbundets verksamhet 
under år 2014. Av revisionsberättelsen framgår bl. a. följande: "Enligt vår 
uppfattning har styrelsen i Samordningsforblllldet Uppsala län bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synplllllct 
tillfredsställande sätt. Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt fu· 
rättvisande, att den interna kontrollen, med liDdantag för vad som angivits 
här ovan, har varit tillräcklig, att resultatet enligt årstedavisningen är 
forenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda 
enligt förbundsordning och verksamhetsplanen samt att årsredovisningen 
har upprättats i enlighet med god redovisningssed och tillämpliga delar av 
lagen om kommunal redovisning." 

Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet for 
verksamhetsåret 2014. 

t l f ' 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning med verksamhetsberättelse for 2014 

Tjänsteskrivelse 2015-04-24 

Arbetsutskottets forslag till beslut 2015-05-12 § 71. 

Utskottet tillstyrker ansvarsfrihet. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommllllstyrelsens forslag till komm~lmälctige 

l. Fullmäktige beslutar att for Håbo kommuns del, bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet for verksamheten under år 2014. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRI<NING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 109 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-25 

r-

~lfl&WJL / '1, = 

KS 2014/99 

Redovisning av beredd motion: O-vision-Ingen ung utan arbete, 
motionärer: Lisbeth Bolin {C), Göran Eriksson {C) och Nihad 
Hodzic (C) 

Sammanfattning 
Av motionen framgår bland annat följande: Ungain-Ungas väg till arbete 
är ett metodutvecklingsprojekt, drivet av Arbetsfårmedlingen i samarbete 
med Europeiska socialfonden och kommuner, som vänder sig till unga 16-
24 år som inte arbetar, studerar eller har någon känd planering. 

I Håbo kommun har vi ca l 00 ungdomar 16-19 som inte fullfölj er studier 
eller arbetar. 

I Håbo skulle både elever på Kämpe och elever i gymnasiet som riskerar att 
ej få godkända slutbetyg erbjudas att delta. Uppsökande verksamhet skulle 
ingå. Sådan finns redan idag på Kämpeenheten men skulle också kunna 
kompletteras med Arbetsfårmedlingens insatser. 

Arbetsfårmedlingen kommer att ansöka om medel får Unga In 2.0 i 
programperioden ESF 2014-2020. Kommunenhar då möjlighet att anmäla 
sitt intresse att delta. 

Motionärerna yrkar: -. . 

ait Håbo kommun uttalar sig få~ en O-vision Ingen ung utan arbete 

att ekonomiska och praktiska fårutsättningar skapas får att uppnå O
visionen. 

Beredning 
Motionen har remitterats till socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden får yttrande. A v nämndemas yttrande framgår att det 
idag finns ett förvaltnings- och nämndsövergripande samarbete riktat mot 
elever i grundskolan som påvisat positiva resultat. I övrigt har 

. socialförvaltningen deltagit i en ESF-finansierad förstudie, tillsammans med 
andra offentliga aktörer, med syfte att kartlägga vilka hinder och svårigheter 
som finns får att nå arbetsmarknaden i Uppsala län. En prioriterad grupp i 
den studien har varit ungdomar. Under våren 2015 kommer det att finnas 
möjlighet till att söka ytterligare finansiering får lokala projekt inom 
området. 

Socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen arbetar 
tillsammans får att ta fram en projektansökan får ett gemensamt projekt med 
syfte att motverka skolavhopp och social utslagning. 

("11 .• l 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 109 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-25 

KS 2014/99 

Nämnderna framhåller att fullmäktigemålen och nämndsmålen inrymmer 
den nödvändiga :inriktn:ing som behövs får att arbetet ska anses som 
prioriterat. Därav fareligger inga behov om ytterligare mål eller visioner. 

Nämnderna fareslår att motionen ska anses fårdigbehandlad med hänvisning 
till det som framkommit under beredningen. 

Kommunstyrelsens fårvaltning konstaterar att den fråga som motionärerna 
lyfter fram redan idag hanteras som del av den ordinarie verksamheten i 
både barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden samt i samarbetet 
nämnderna emellan. Förvaltningen konstaterar också att det finns relativt 
långtgående planer på att utöka det samarbetet i lin j e med det som 
motionärerna efterfrågar. 

Motbakgrund av detta fareslår kommunstyrelsens farvaltning, i likhet med 
barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden, att motionen ska anses 
fårdigbehandlad med hänvisning till det som framkommit under 
beredningen 

Beslutsunderlag 

SN 2015-02-25, § 20 

BOD 2015-02-25, § 25 

Motion daterad 2014-06-04 

Tjänsteskrivesle 2015-04-15 

Arbetsskottets fårslag till beslut 2015-05-12 § 76. 

Utskottet tillstyrker att motionen ska anses fårdigbehandlad med 
hänvisningen till ärendets beredning. 

Kommunstyrelsens behanclling av ärendet: 

Föreslås att motionen ska avslås. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att motionen avslås. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.3112 
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.f'll HÅBO 
_,KOMMUN 

SAIVIMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
201"5-02-25 

Sociarnäinnden 
Hl<\ ÖU K(.)iYj '"1 u N - - -~ 

KOM~!UNS7YREJ.8ENS FÖRVALTNING 
INKoM · 

SN§20 SN 2014/43 20.15· ~03- os 
KSIJIK' RegJII' 

J-oil.f /q~ J~olf lYt? 

Yttrande över motion a att Håbo kommun uttalar en O-vision a 

Ingen un~r utan arbete 

Sammanfattning 
Socialnänmden har fått i uppdrag från kolilniunstyrelse:n att yttra sig .angå
ende motion o.: vision- Ingen· ung utan arbete - fran Centerparti.~t i Håbo. 
Motionärer; Lisheth Boli1i (C), Göran Eiilts$on (C) och.Nihacl Hodzic (C). 

Ärendebes~rivning 
I Håbo kommön finns det cirka l 00 ungdomar i åldi'ama 16-19. år som 
varken arbetar eller studerar. Det ·är en relativt bög andel i jäi;IIfårelse med 
andra kommU!i.er i Uppsala Hin. Endast 65 %av ko:n;:ununens 20 åringar har 
en fullfåljd gymnasietutbildning. i länet bedöms :fuJ.lffiljd gymnasieutbild
ning vara 7 4 %. Andelen ungdomar som avslutar grUndskolan och har 
behörighet alt söka till "gymnasieskolan är att Jämföra med länet, · ~ . 

Utbildning är i många avseenden. en förutsättning för att nå arbetamarlc-
naden:. Ungdom8arbetslösh.eten i kommunen är hög och ett tydligt samband 
fi1111S mellan utblldningsniyå och arbetslöshet. 

Håpo konun:qn har under år 1014 deltagit i fårstu;dien "För en inlduderande 
mbetsmarknad i Uppsala län''. Förstudien har finansierats med hjälp äv 
medel från Emopeiska socialfonden (ESF). Regionförblllldet i Uppsala har 
lett forstudien med de1a1ctighet från Försälcringskassan, .Arbetsform~dlingen~ 
S-amorcbiing$f6rbundet i .Uppsala län samt lä.nets kommuner. Förstudien 
syftar till att kEn.tlägga vilka hinder ocl;t svårigheter som finns att nå 
arbetsmarlmaden i Uppsala län. Prioriterade målgrupper hår vmit unga, 
nyanlända flyktingar, langtidsarbetslösa och låhgtidssjuiesk:rNna. 
Från ocli med våren 2015 koliimer det. finilas möjligb.et att a:.il~öka om 
pl'ojeictmedel fråh socialfonden får .att genonlför.a lokala projekt. Ett 
pdoritera~ område är unga .sow v~rlcen studerar eller arbetar och avslutar 
gymnasiet. 1,1tan fUllständig utbildning. 

Förvaltningens bedömning 
Utifrån motionijrelnas redogötelse om and~len ungdomar som varken 
a;rbetat eller studerar samt komnnmens relativt höga nivå av ungdomar som 
avsl:utar gymnasiet utan fullständiga betyg fuiris det ett uttalatbehov av att 
fler ungdomar fortsätter i utbildning ooh/eller hår Sysselsättbing. 

Genom att ansöka om proj ektriledel ESF kan det ges goda. ·rorutsättningår att 
bech.iva projekt'lokå.lt:i samverkan nielian bam- och Utblldn..ing~rqtvalt-
1rilJ.gen o9h socialfötvaltp.iugeM vet1csamheter for målglUppen. 

~USTERARE l ~f l 
:~ J.fl 

EXPEQIERAO SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNI~G Nr2Q15.439 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-0Z-25 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 20 $N 2014/43 

Föntaltnjngama ~am verkat redan nu genom ol:ilta insatser, bland allilat 
geno.tn eJevsöciala team. i grundskolan ~rl)ku:rs 7-9. Tea1Jlen arbetar ]fied, 
uppsöl~anlfe verksamhet för att nå de ungcf_mnar som riskerar att inte fullfölja 
grundskolan. Resultatet av de elevsociala teatnens arbete kan påvisas i den 
höga andel behöriga -elever i årskurs 9 inför gymnasiestadier. Dialog' mellan 
for-Valtningarna hat: förts i avseendy att få en helhetsbild av rådande situation 
. gällå4J,d~· ll11ga som avslutar gyhlllasiet i fort~d. 

' Båbq ko.mtnun$ övergripande mål: Bcmt och ungq i Habo ~ka ges [Jästa 
mojliga förutsattningar for personlig utveckling 'Qch lär,ande 

Och socjalförvaltningens mål: Genom samverkan mellmt skola) 
socialgänst och andra aleNirer ska stå'det till barn och unga utvecklas 

Ger tydliga direktiv om ett fdrbätlrat sarriarbete mella:ri socialförvaltningen 
och bam- och utbildningsförvaltningens verlcsamhetområden. 

B am:- och utbildningsforvaltnip,gen kommer att yttra sig uti~·ån deras 
uppdr~g. 

Besi~,Jtsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2015-01-14, nr SN 2015.100 
- Motion_, datera_d2014-06-03 SN 2(}14/43 nr 2014.3201 

Beslut 

l. Socialnämnden anser motionen fårdigbehandlad med hänvisning till de 
falcta som f6rvaltnb.1gen inhämtat gällande motionen O-vision- Ingen 
ung utan arbete - och ö vetlånmar svaret till konim11ilfullmälcti~e. 

Beslu.t expegieras till.~ 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD_ SJGNATUR UTDRAGSBES'fYRI<NING 

~1/{ll l 

Nr2015.439 
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r'l1 HÅBO 
_,KOMMUN 
Barn- och utbildningsnämndEm 

BÖU §·28 

SAMMANTRÄDI;SPROTOKOLL 
Da~um 

2015-02-25 

BOU 2Q15/1.2 

p . (' ·- - ..• ~..,. .... = .. ·~·-·-. ·· 

Hhuv K<JjVjiViUN 
KOMMU•;s·v~~SENS FöRVALlNING 
. "·.-<OM . 

KS Lnr IG!9.nr 

-~o ·lltjq 9 l .1o1LC IS"~/ 

Yttrande över motion O-vision -Ingen ung utan arbete, 
motionärer; U$beth Bolin (C), .Göran Eriks~on (C) och Nihad 
Hodzic (C) 

Sammanfattning 
Socialnämnden h~l' ~tt i uppdrag :från kt>:inm.unstyrelse_n att yttra sig 

. angåendemotion O-vision -ingen ung utan, arbete SN2014/43 nr 2Öl4-~201 
ft·ån Cente:rpartiet i H åbo. Motionärer; Lisbeth Bolin (C), Göran Eriksson. (C 
och Nihad Hodzic (C). 

Barn- och utbildningsrorvaltningenhar av socialförvaltningen blivit ombedd 
·att inkomma med synpunkter på yttrandet, med anledning av att 
aktivitetsan~varet får Ul;lga upp till20 år ligger inom barn- och 
utbildningsnämndens ansvarsom:tåde. 

Barn.- och utbildningsfdrvaltning~n har un4er 2014 tillsammans med 
socialforvaltningen och arbetsfårmedlingen samarbetat iJ+om ramen for 
uppföljnings~ och aktivitetsansvaret Vilctigthar varit att ta fram en 
gemensam bild av ap.talet. berörda ungdomar, deras. olilm behov och vilka 
insatset. som sker från olika forvaltningar och royndigheter. Genom att söka 
etf?tenheter :fi·ån andra kommuner har olika organisationsmodeller 
diskuterats. Dessutt>m har praktikplatser för uilgdomar tagits fram. Det 
grundläggande motivet är att fårsöka hitta vägar så att ungdomar återgår till 
studier. Som anges i socialförvaitnin.gens liV~ har också samarbete skett 
avseende elevsociala team i grundsl~o1an åk 7-9. 

Tillsammans arbetar de båda förvaltningarna får att ta fram en 
projektansökan inom Etrropeiska Socialfondens sökområde rör att motverka 
skolavhopp och utsl~gning. Barn- och utbildningsförvaltningen avser att. 
anställa en ~levcoaqh och att EFS~medel ansÖks för 9-tt. stötta denna person i 
nätverksbyggande och angående kompeten~utve9Itl:ing. Det är öqk:så viktigt 
att arbeta förebyggande. mot grundskolans senare skolår och mot · 
gymnasieskolans Iri.troduktiqnsprogram. 

Barn- och titbildhlngsfåt'valt.tringen ställer sig med dessa· förtydliganden 
bakom sooialfd:rvaltni:J;lge:q.s svar på :tnoti.ohen. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse~ 2015-02~19, BOU2015/12 m 2015.817 

- Socialförvaltningens fårslag till yttrande över motion O-vision - Iugen 
ungutan arbete~ SN 2014/43:tir 2014.3201 

·~ 

.EXPEDIERAD SIGNATUR 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPR.OTOKO.LL 
Datum 

2016-02-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

... ... . 

BOU §28 BOU 2015/12 

Forts. 

Yttranqe C;;v~r motion O-vision - Ingen ung utan arbete, 
motionärer; Lisbeth Bolin (C), Göran Eriksson (C) och Nihad 
Hodzfc{C) 

Förslag till beslut på samma_nträdet 
Onlroranden~ Bam- och utbildnillgsn,ämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag. 

Beslut 

1. Bmu- ocb. utbildnil;lgsnämnden fqreslåt att kommunfullmäktige anser 
motionen fårdigbehandlad, med hänvisning till_ de omsta_ndigheter(fakta 
som forvaltirin~en lämnat i sitt yttrande. 

Bes r utsexpediering 
Kommun:fullm:äktige 
Socialnämnden 

EXPEDIERÅD 

1:36. 

l ; 



1(2) ~HÅBO W KOMMUN 

Förslc:tg (illl,leslut 
J;latum 

2015-01-14 
Vår beteckn!ng 

SN2014/43 nr 2015.100 

Socialnämnden 
Soc!alförvåltningen 
Hanna El.meskog, Närvårdskoordinator 
0171-46 8417 
hanna.eimeskog@habo.se 

Yttrande över motion OMvision .. Ingen ung utan arbete 

Förslag till besrut. 

L Sacfalnämnden anser· motionen. :fårdigbehandlad med hänvisning till de 
omständighetcr/f:ttlcta som forvaltningen inhämtat gällande motionen O
vision- Ing~n ung utan. arbefe och överlämnar svaret till 
komm\:mfullmäktige. 

SammanfattnJng 
Socialriämnde.l). har :fatt· i uppdrag från Kommunstyrelsen att yttra sig 
El.llgå:ende motion O-vision - ingen ling 'utan arbete från Centerpartiet i Håbo. 
Motionärer; Lisbeth Bolin (C)? Göran Eriksson (C) öch Nihad Rodzic (C). 

Ärend~beskrivning .. _ . 
I Habo kohtmun finns det cirka l 00 ungdomar i åldrarna 16-19 år som 
varken arbetaT eller studerar. Det är eri. relativt hÖg andel i jämforelse myd 
andra komtnuner i Uppsala iäll. Endast 65 % av konununen.s 20 åringar har 
en fullföljd gymnasietutbild:p.ing. I länet bedöms motsvarigh~ten vara 74 %. 
Andelen ungdowar som :;J.vslutar grundskolan och har behöi'ighet att söka till 
g)'In!J,asieskolan är att järnfora med länet. 

Utbildning är i manga q.vseenden en fårutsättning for att nå 
atbetsmarknaden. Ungdomsarbetslösheten i kom:niulien är hög och ett. 
tydligt samband :firins mellan utb.!ldnlngsniva och arbetslöshet.: 

Håbo kommun hat under åt. 2014 deltagit i fåtstudien "För en, :inkluderande 
arbetsmarl~ad i Uppsala Iarr'. Fotstudienhar finansierat$ med hjälp av 
medel från Europeiska socialfond~n (ESF). Regj.on:ffitbundet i Uppsala har 
lett forsf:tldien med deJaktighet fi"å:n Försäkriilgslcassan, Arbetsfdtmedliugen, 
Samordningsforbundet i Uppsala län samt ·länets- ko.mmi:mer. Förstudien 
syftar till att kaltlägga vilka hind el' och svårighete-r so:n1 ftnns :;ttt nå 
arbetsmarimaden i Upp~ala lät;J.. Prioriterade .tp.ålgrupper har valit; unga, 
tl.yaiJ.lända flylcfinga,r, l~gtLdsarbetslösa och långtidssjukskrivna, 
Från och med våren 20.15 kommer det fiimas möJlighet att ansöka om 
projektmedel från socialfonden for att. genömf'ora lokala projekt. Et!; 
piioriterat område är tinga som varken studerar eller ~rbetat och av~lutar 
gymnasiet utan ftillständig utbi}dping. 

Förvaltn(ngens. bedömning 
Utifi·åu motionärernas redogörelse om andelen ungdomar .s~m v:adte;n 
arbetar eller stUdexar samt lcommup.ens relativt höga pivå av ungdomar ·s.Qm 
avslutat gyinnasiyt 1.1tan fullständiga betyg finns det ett qttalat behov av att 
flet-tmgdomar fortsätter i utbildning och/eller når sysselsättning. Genom att 
ansöka om projektmedel ESF kan det ges goda fotutsättrdng;ar att bedriva 



HÅBO Förslag till beslut 
Datum 

2'(2) 

Vår bete.clmlng. 

KOMMUN 2015-01-14 SN2014/43 nr 2015.~ 00 

projektlokalt i samverkan mellart b~rn- och utbil~gsforvaltningen och 
social:föivaltningens verksamheter för målgruppen; 
Förvaltningarna samverkar genomolika insatser; bland aDl).at genom 
· elevsociala team i grundsleolan årskurs T-9. Teal:nen arbetar med 
uppsökande verksamhetfor att n~ de ungdomar som risleerar att inte fullfölja 
grundskolan, Resultatet av de elevs.ocial~ teamens arbete kan påvisas i den 
höga andel behöriga elever :i årskurs 9 infor gymnasiestudier. t~ialog rp.ellau 
f6rvaltningaiua har forts i avseende att få en helhetsbild av rådande situation 
gäUande unga som avsli1tar gymnasiet i fdrtid. 

}.:rå bo kommuns övergripande mål: 

e 
7"Bam och unga i Håbo ska ges bästa möjliga tömtsättningar fdr 

personlig utveolding och lärande'• 

Öch socialfdrvaltningens mål: 

• "Genom samverkan mellan skola, socialtJänst ocl.l andra aktörer 
ska stödet till barn och unga utvecldas" 

Ger"tydliga direktiv om ett forbättrat samarbete mellan socialförvaltningen 
och bam- och uthildpingsfcirvaltningens verlcsamh~tområden. 

Barn- och utbildningsförvaltningen lcon:uner att yttra sig utifr'ån deras_ 
uppdrag. 

Beslutsunderlag 
Motiön 0-vi,sion- fugen ung utan arbete daterat 2014-06-03 SN2014!43 
nr 2014.3201 

Beslut expedieras till 
Koniniunfulimäktige 

~~·: .~/.1___~----
Hani).a. Elnleskog 
N{irvå:rd~lcoordillator 

l' 
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CENTERPARTIET 

Motion: O-vision- Ingen ung utan arbete 

Ungain-Ungas väg till arbete är ett metodutvecldingsprojekt, drivet av Arbetsfårmedlingen 
i samarbete med Europeiska socialfonden och kommuner, som vänder sig till unga 16-24 år 
som inte arbetar, studerar eller har någon känd planering. 
En rapport redovisades på slutkonferensen den 27 maj 2014. Den visar att av 1008 ungdomar 
har 23 %gått till arbete, 35% till studier, 27% till annan känd orsak ex vård och 15% har 
avbrutet kontakten. 
En ungdom som inte kommer i arbete kommer dels att :fa en egen mycket inhuman 
livssituation dels orsaka stora kostnader i samhället. 
I Håbo kommun har vi ca l 00 ungdomar 16-19 som inte fullföljer studier eller arbetar. 
Unga In har ett multikompetent (arbetsfårmedlare, socialkonsulent, psykolog, SIUS, unga 
marlmadsfårare, behandlingsassistent från kommunen m fl) arbetslag som snabbar upp 

,;,Qrocessema och ger en individuell planering. Det ingår..._äyen uppsökande verksamhet. 
På konferensen redogjorde flera unga om hur de fått tilltro till samhället och :fatt tilltro till sin 
egen formåga och dä1igenom lyckats få jobb eller fortsätta med studier. 
I Skellefteå sker rekrytering av deltagare bland annat på skolan genom att man skapat en 
mötesplats. 

I Håbo skulle både elever på Kämpe och elever i gymnasiet som riskerar att ej få godlcända 
\slutbetyg erbjudas att delta. Uppsökande verksamhet skune ingå. Sådan finns redan idag på 
Kämpeenheten men skulle också kunna kompletteras med Arbetsfårmedlingens insatser. 
Arbetsfårmedlingen kommer att ansöka om medel får Unga In 2.0 i programperioden ESF 
2014-2020. Kommunen har då möjlighet att anmäla sitt intresse att delta. 

Centerpartiet yrkar 
att Håbo kommun uttalar sig får en O-vision Ingen ung utan arbete 
att ekonomiska och pralctiska fårutsättningar skapas får att uppnå O-visionen. 

2014-06-03 

Lisbeth Bolin 
Centerpartiet i Håbo 

Göran Eriksson 
Centerpartiet i Håbo 

Nihad Hodzic 
Centerpartiet i Håbo 
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