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5. Redovisning av berett medborgarförslag om att ordna en strandpromenad mellan 
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6. Redovisning av berett medborgarförslag avseende trafilcforhållanden på Enkö
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 74 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-13 

KS 2013/93 

Redovisning av berett medborgarförslag om att ordna en 
fortsättning på gång~ och cykelleden från Söderskogen norra till 
Viksjö, Skokloster 

Sammanfattning 
Det har inkommit ett medborgarförslag med önskemål om att bygga en 
fortsättning på gång- och cykelleden från söderskogen nona till Viksjö. 
Förslagsställaren påpekar att trafiken på slottsskogsleden ökar hela tiden i 

· talet med att befolkningen i Skokloster ökar. För att skydda cyklister och 
gåynde behövs en fortsättning på gång- och cykelleden från Söderskogen 
norra till Viksjö. 

Gatu- och parkenheten instämmer i fårslagsställarens analys av 
trafiksituationen och håller med om att det finns behov av att forbättra 
trafiksäkerheten får gående och cyklister. För att kunna genomfora fårslaget 
krävs dock en utredning om markägoförhållandena och en eventuell 
markinlösen innan en byggnation kan genomföras. En sådan utredning 
ligger inte inom gatu- och parkenhetens ansvarsområde men frågan skulle 
kunna hanteras i samband med en revidering av kommunens översiktsplan. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, bi~ 2013.2252 

Beslut MTN § 1:15/2014 

Tjänsteskrivelse, bidnr 2015.1130 

Tekniska utskottets fårslag till beslut 2015-03-24 § 6. 

Utskottet föreslåT att medborgarförslaget ska avslås. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fulhnäktige beslutar att avslå medborgarförslaget 

/ 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2015.2110 



HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-24 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

JUSTERARE 

TEKU § 6 KS 2013/93 

Medborgariörslag om att ordna en fortsättning på gång~ och 
cykelleden från Söderskogen norra till Viksjö, Skokloster 

Sammanfattning 
Det har inkommit ett medborgarfårslag med önskemål om att bygga en 
fortsättning på gång- och cykelleden från Söderskogen nona till Viksjö. 
Förslagsställaren påpekar att trafiken på slottsskogsleden ökar hela tiden i 
takt med att befallmingen i Sicoldaster ökar. För att skydda cyldister och 
gående behövs en fortsättning på gång- och cykelleden från Söderskogen 
nona till Viksjö. 

Gatu- och parkenheten instämmer i fårslagsställarens analys av 
trafiksituationen och håller med om att det fmns behov av att fårbättra 
trafiksäkerheten får gående och cyldister. För att kunna genomfåra fårslaget 
laävs dock en utredning om markägofårhållandena och en eventuell 
markinlösen innan en byggnation kan genomfåras. En sådan utredning 
ligger inte inom gatu- och parkenhetens ansvarsområde men frågan skulle 
kunna hanteras i samband med en revidering av kommunens översiktsplan. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarfårslag, hidnr 2013.2252 

- Beslut MTN § 115/2014 

- Tjänsteslaivelse, hidnr 2015.1130 

Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens fårslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att avslå medborgarfårslaget. 

Beslutsexpediering efter beslut i fullmäktige 
Gatu- och parkenheten 
Plan- och utvecldingsavdelningen 
Förslagsställaren 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1735 



Namn, adressuppgifter mm 
Förnamn 

Efternamn 

Folkbokföringsadress 

Postnt~mmer 

Ort 

Telefon 

E-postadress 

Fo//kboldörd f Håbo 

Fler förslagsställare 

Förslag 
Formulera forslaget 

Gång~ och cykelväg 

Ja 

Nej 

Blankettnamn 
kS ;LDr~. 2252 
ch1-r Jo 13/C, 3 

l takt med att befolkningen har ökat i Sl~okloster så har även trafiken på slottsskogsleden ökat. 

Redan vid infarten mot Slotts- och söderskogen vid Viksjö l Häggeby startar fordonsracet. 

Raksträckan från Bonnkroken uppför Måttabacken är rena accelerationssträckan och sedan är bil~ 

och motorcykelracet igång genom kuNorna på Slottsskogsleden. För att skydda de som vågar sig ut 

och gå eller cykla på den vägen behövs en fortsättn ing på gång- och cykelleden från Söderskogen 

norra till Viksjö. 

Mitt medborgarförslag: En fortsättning på gång- och cykelleden från Söderskogen norra till Viksjö. 

Certifikat 
Certifikatutgivare 

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar 

får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och · 

rättelser. 

Blanketten är elektroniskt signerad 

Personuppgifter skyddas enligt PuL



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS§ 75 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-13 

KS 2013/92 

Redovisning av berett medborgarförslag om att göra en 
strandpromenad mellan Måttan i Häggeby och Skokloster slott 

Sammanfattning 
Det har inkommit ett medborgarforslag med önskemål om att göra en 
strandpromenad av Upplandsledens sträclming mellan Måttan i Häggeby till 
slottet i Skokloster. Förslagsställaren anser att det talas mycket om hur 
många mil stränder det finns i Håbo kommun men att det inte finns några 
strandpromenader som gör dessa stränder tillgängliga. Strandpromenaderna 
skulle vara iordningställda så att det lamde gå att promenera och cykla där. 
De skulle också vara utrustade med bänkar, papperskorgar, toaletter och ett 
antal bivacker. 

Upplandsleden fårvaltas av Upplandsstiftelsen och det är de som beslutar 
om vilka åtgärder som ska vidtas på leden. Den sträcka som 
fårslagsställaren vill ska omvandlas till strandpromenad går till största delen 
över mark som inte ägs av Håbo kommun. Upplandsstiftelsen har avtal med 
dessa markägare om att få forlägga Upplandsleden som en enkel 
vandringsled på deras marker. För en omvandling krävs också dessa 
markägaxes tillstånd eller en eventuell inlösen av marlc. Tekniska 
avdelningens bedömning är därfår att medborgarforslaget bör avslås. 

' .·· . .. Tekniska utskottet fareslår att medborgarförslaget avsJ.ås. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, bidnr 2013 .2251 

BeslutMTN § 117/2014 

Tjänsteskrivelse, bidnr 2015.1138 

Tekniska utskottets beslut 2015-03-24 § 7. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr2015.2112 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-24 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

JUSTERARE 

TEKU § 7 KS 2013/92 

Medborgarförslag om att ordna en strandpromenad mellan 
Måttan i Häggeby och Skokloster slott 

Sammanfattning 
Det har inkommit ett medborgarförslag med önskemål om att göra en 
strandpromenad av Upplandsledens sträckning mellan Måttan i Häggeby till 
slottet i Skokloster. Förslagsställaren anser att det talas mycket om hur 
många mil stränder det fmns i Håbo kommun men att det inte finns några 
strandpromenader som gör dessa stränder tillgängliga. Strandpromenaderna 
skulle vara iordningställda så att det kunde gå att promenera och cylda där. 
De skulle också vara utrustade med bänkar, papperskorgar, toaletter och ett 
antal bivacker. 

Upplandsleden forvaltas av Upplandsstiftelsen och det är de som beslutar 
om vilka åtgärder som ska vidtas på leden. Den sträcka som 
forslagsställaren vill ska omvandlas till strandpromenad går till största delen 
över mark som inte ägs av Håbo kommun. Upplandsstiftelsen har avtal med 
dessa markägare om att få forlägga Upplandsleden som en enkel 
vandringsled på deras marker. För en omvandling krävs också dessa 
markägares tillstånd eller en eventuell inlösen av mark Tekniska 
avdelningens bedömning är därfor att medborgarförslaget bör avslås. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarforslag, hidnr 2013 .2251 

- BeslutMTN § 117/2014 

- Tjänsteskrivelse, hidnr 2015.113 8 

Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens forslag tilllco':rnmunfullmälctige 

Kommunfullmälctiges beslut 

l. Fullmälctige beslutar att avslå medborgarförslaget 

Beslutsexpediering efter beslut i fullmäktige 
Gatu- och parkenheten 
F orslagsställaren 

EXPEDIERAD 

fi 
SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

.,_ 

Nr 2015.1736 



HÅBO 
KOMMUN 

Nanli'IJ adres.-ruppglffer mm 
FömaHJfJ 
EfJemamn 
Fo/kb(Jkförlngsadress 
Postn{//71mer 
Ort 

TekJfon 
E-postadress 
Fo//kbok!Ord l Håbo 
Fler törslagsställare 

Förslag 
Formulera lötslaget 

Var finns strandpromenaderna? 

Ja 
Nej 

Blankettnamn 

Det talas och skrivs så mycl<et om hur många mil stränrler det finns i Håbo kommurt.. Men var är 

strandpromenaderna? Det finns ingen strandproment~d med bankar, papperskol'gar ocli toaletter. 

Varför? l Skoldoster, som är l<ärnat1 l. kommunen sommartid, finns delar av Uppfandsleden. TänK om 

sträckningen mellan Måttan l Häggeby och slottet l Skokloster kunde iordt)lngställas så att dat går 

aU promenera och cyl<la där. Ati det placeras ut bankar, papperskorgar, toaletter ·och el t par 
bivacker längs stral')den. Fn·mer fngen Vits mod att nämna hur många mil stränder det finns i 
l<omml.men om da inta går att l~omma ner till vattnet och la njuta av delar av alla mil stränder. 

Mlti rnedborg~rförslag: Gör t:ln strandpromenad av Upplandslodens sträckning mellan Måttan i 
Häggeby tm slottet i Skokloster. Att det placeras ut bänkar, papperskorgar, toaletter och e(l par 

bivacl<er längs stranden. 

certlfft'ust 
Certifikatutgivare 

Personuppgifter l ansökan behandlas i enlighet med PUL Du medger att Informationen du lämAar 

Får lagras och bearbetas i reglster av förvaltning/nämnd. Du har rätt au begära utdrag och 

rättelser. 

Bfahketten är elektroniskt signerad 

h. 

Personuppgifter skyddas enligt PuL



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §76 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-13 

KS 2013/104 

Redovisning av berett medborgarförslag avseende 
trafikförhållanden på Enköpingsvägen1 mellan väg 146 ~ 
korsning Ekillabadet 

Sammanfattning 
I september 2013 (2013-09-05) inkom de boende på med en 
skrivelse avseende trafikförhållanden på Enköpingsvägen (väg 545) från 
korsning 146 på E 18 och fram till korsning Ekillabadet. Skrivelsen är ställd 
till Länsstyrelsen i Uppsala län, Trafikverket, Polisen i Uppsala län och 
Håbo kommun. 

I denna skrivelse påpekas att boende i området under en längre tid försökt få 
till stånd åtgärder för att öka trafiksäkerheten på denna sträcka. skrivelsen 
innehåller ett antal yrkanden; sänkt hastighet :fi.·ån nuvarande 70 krn/tim till 
60 Jan/tim eller lägre, åtgärder för att underlätta för korsande 
gångtrafikanter till busshållplatserna vid Grans gård och Yttergrans kyrka, 
asfaltering avbefmtlig gång- Qch cykelväg, hastighetskameror'och en 
:intensifierad trafikövervakning. 

Eftersom shivelsen är ställd till ett antal olika myndigheter så vill man 
påpeka vikten av att de olika myndigheterna samverkar kring de boendes 
begäran, trots att beslut om frågorna fattas av olika myndighetsutövare. 
Begäran om hastighetssänkning :d_K:f:as till Länsstyrelsen och Trafikverket, 
begäran om uppsättning av hastighetskameror riktas till Trafikverket och 
begäran om intensifierad trafikövervakning riktas till polismyndigheten. 

Gentemot Håbo kommun riktas en begäran om att kommunen ska hantera 
och åtgärda de frågor som berör kommunen samt att kommunen ska vara 
sammanhållande i hela frågeställningen. Man vill också att hela skrivelsen 
ska ses som ett medborgarförslag som handlar bland annat om trafiksäkerhet 
för kommuninvånama och trafiksäker skolväg. 

Miljö- och telmiknämnden yttrade sig till kommunstyrelsen 2014-03-17 
(MTN § 35, MTN 2013/91 ). I yttrandet besvaras de frågor som kan hanteras 
:inom miljö- och teknilrnämndens ansvarsområde. Nämnden föreslår att 
asfaltera gång- och cykelvägen under förutsättning att kommunfullmäktige 
beslutar om investeringsmedel för ändamålet. Nämnden anser vidare att 
Trafikverket i egenskap av väghållare bör vara den sammanhållande parten i 
frågan. 

Efter kommunstyrelsens beredning av ärendet åtelremitteras 
medborgarförslaget till miljö- och tekniknämnden med motiveringen att det 
inte redovisats en berälming av vad en asfaltering av gång- och cykelvägen 
skulle kosta samt en förfrågan om asfalteringen finns med i nämndens 
budgetprocess för 2015 . 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

'· 

Nr 2.015.2145 

Personuppgifter 
skyddas enligt PuL



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 76 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-04-13 

KS 2013/104 

Kommunstyrelsen anser också ai:t nämnden bör fårtydliga hur kommunen 
bör agera gentemot Trafikverket får att eventuellt få till stånd en lösning i 
frågan. Ärendet återremitteras till miljö-och teknilmämnden får 
kompletterande information. 

Förvaltningens beredning 
Miljö- och tekniknämnden har på kommunstyrelsens begäran tagit fram en 
kostnadsberäkning för asfaltering av den befintliga gång-och cykelvägen 
som löper parallellt med väg 545 fi·ån Grans gård till Ekillabadet. Den 
aktuella sträckan är 1,4km lång. Kostnaden uppskattas till ca 1,5 Miamed 
reservation får att det saknas kunskap om väglaoppens uppbyggnad. Denna 
kankomma att behöva förstärkas och då ökar.kostnaden med ca 500 tlcr. 
Kommun:fullmäktige har i budgetbeslut för 2015 prioriterat underhåll och 
avstått från satsningar på nybeläggningar, vilket skulle vara aktuellt i det här 
fallet. 

Kommunstyrelsen har också begärt att nämnden ska fårtydliga hur 
kommunen bör agera gentemot Trafikverket får att eventuellt få till en 
lösning. För att fårtydliga detta måste de olika parternas 
roller/ansvarsområden redovisas. 

Inom Håbo kommun har vi ett antallänsvägar (exempelvis länsväg 263, 
269, 542, 543, 545 och 912). Länsstyrelse.ri·roll är att besluta om. :frågor som 
berör dessa vägar, bland annat hastighetsgränser. 

Trafikverkets roll är att fåreslå hastigheter och att yttra sig i ärenden som 
berör hastigheter. 

Håbo kommun har ansvar för de kommunala vägarna. I ansvaret ingår 
drift och underhåll, tra:fiksäkerhetsfrågor, rätt att besluta om ' 
hastighetsgränser och andra lokala trafikfåresk:tifter. 

Håbo kommun har alltså inte rätt att besluta om hastighet eller andra 
trafiksäkerhetshöj ande åtgärder på väg 54 5. Däremot kan H åbo kommun 
agera genom att lyfta frågan i de f01ilöpande diskussioner som kommunen 
får med Trafikverket och länsstyrelsen beträffande de större vägarna ur ett 
regionalt och lokalt perspektiv. Kommunen kommer att lyfta 
förslagsställarnas yrkanden och hänvisa till att både polisen och miljö- och 
teknilmämnden tidigare yttrat sig i ärendet och då påpekat att det vore 
angeläget med en hastighetssänla.ring och andra trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder på platsen. 

Miljö- och tekniknämnden beslutade i december 2014 att uppdra till 
telmiska avdelningen att tillsammans med plan- och utvecklingsavdelningen 
nndersöka möjligheten att anlägga en vändplan för bussar i korsningen 
Stenbjöms väg och Grans Gårds väg, i samarbete med Upplands lokaltrafik 

EXPEDIERAD <i]' . SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.2145 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §76 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-13 

KS 2013/104 

Utskottet ffireslår att medborgarförslaget avslås. 

Bes l utsun derlag 
Medborgarfcirslag, daterat 2013-09-05, bidnr 2013.2481 
BeslutM'IN § 116/2014 
Tjänsteslaivelse, 2015-02-24, bidnr 2015.1151 
Tekniska utskottets fårslag till beslut 2015-03-24 § 8. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l . Fullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget om trafikförhållanden 
på Enköpingsvägen från korsning(trafikplats) 146 och korsning 
Ekillabadet. 

EXPEDIERAD q SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

. \ 

Nr 2015.2145 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-24 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

TEKU § 8 KS 2013/104 

Medborgarförslag avseende trafikförhållanden på 
Enköpingsvägen, mellan väg 146- korsning Ekillabadet 

Sammanfattning 
I september 2013 (2013-09-05) inkom de boende på  med en 
slaivelse avseende trafikforhållanden på Enköpingsvägen (väg 545) från 
korsning 146 på E 18 och fram till korsning Ekillabadet. Skrivelsen är ställd 
till Länsstyrelsen i Uppsala län, Trafikverket, Polisen i Uppsala län och 
Håbo kommun. 

I denna s1nivelse påpekas att boende i området under en längre tid forsökt få 
till stånd åtgärder for att öka trafiksäkerheten på denna sträcka. Slaivelsen 
innehåller ett antal yrkanden; sänkt hastighet från nuvarande 70 km/tim till 
60 lon/tirn eller lägre, åtgärder får att underlätta for korsande 
gångtrafikanter till busshållplatserna vid Grans gård och Yttergrans kyrka, 
asfaltering av befmtlig gång- och cykelväg, hastighetskameror och en 
intensifierad trafikövervakning. 

Eftersom slaivelsen är ställd till ett antal olika myndigheter så vill man 
påpeka vilcten av att de olika myndigheterna samverkar laing de boendes 
begäran, trots att beslut om frågorna fattas av olilca myndighetsutövare. 
Begäran om hastighetssänkning rilctas till Länsstyrelsen och Trafikverket, 

' begäran om uppsättning av hastighetskameror riktas till Trafikverket och 
begäran om intensifierad h·afikövervakning rilctas till polismyndigheten. 

JUSTERARE 

Gentemot Håbo kommun riktas en begäran om att kommunen ska hantera 
och åtgärda de frågor som berör kommunen samt att kommunen ska vara 
sammanhållande i hela frågeställningen. Man vill också att hela skrivelsen 
ska ses som ett medborgarförslag som handlar bland annat om trafiksäkerhet 
for kommuninvånarna och trafllcsäker skolväg. 

Miljö- och tekniknämnden yttrade sig till kommunstyrelsen 2014-03-17 
(MTN § 35, MTN 2013/91). I yttrandet besvaras de frågor som kan hanteras 
inom miljö- och tekniknämndens ansvarsområde. Nämnden föreslår att 
asfaltera gång- och cykelvägen under förutsättning att kommunfullmäktige 
beslutar om investeringsmedel for ändamålet. Nämnden anser vidare att 
Trafllcverket i egenskap av väghållare bör vara den sammanhållande parten i 
frågan. 

Efter kommunstyrelsens beredning av ärendet återremitteras 
medborgarforslaget till miljö- och teknilmämnden med motive1ingen att det 
inte redovisats en berälming av vad en asfalte1ing av gång- och cykelvägen 
skulle kosta samt en forfrågan om asfaltmingen fmns med i nämndens 
budgetprocess får 2015. 

EXPEDIERAD/ (J, SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1737 

Personuppgifter 
skyddas enligt PuL



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-24 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

JUSTERARE 

TEKU § 8 KS 2013/104 

Kommunstyrelsen anser också att nämnden bör fårtydliga hur kommunen 
bör agera gentemot Trafikverket får att eventuellt få till stånd en lösning i 
frågan. Ärendet återremitteras till miljö-och tekniknämnden får 
kompletterande information. 

Förvaltningens beredning 
Milj ö- och tekniknämnden har på kommunstyrelsens begämn tagit fram en 
kostnadsberäkning får asfaltering av den befintliga gång-och cykelvägen 
som löper parallellt med väg 545 från Grans gård till Ekillabadet. Den 
aktuella sträckan är l ,4 km lång. Kostnaden uppskattas till ca l ,5 Mia- med 
reservation for att det saknas kunskap om vägkroppens uppbyggnad. Denna 
kan komma att behöva fårstärkas och då ökar kostnaden med ca 500 tlcr. 
Kornmunfullmäktige har i budgetbeslut får 2015 primiterat underhåll och 
avstått från satsningar på nybeläggningar, vilket skulle vara aktuellt i det här 
fallet. 

Kommunstyrelsen har också begärt att nämnden ska fårtydliga hur 
kommunen bör agera gentemot Trafikverket får att eventuellt få till en 
lösning. För att fårtydliga detta måste de olika partemas 
roller/ ansvarsområden redovisas. 

Inom Håbo kommun har vi ett antallänsvägar (exempelvis länsväg 263, 
269, 542, 543, 545 och 912). Länsstyrelsen roll är att besluta om frågor som 
berör dessa vägar, bland a1111at hastighetsgränser. 

Trafikverkets roll är att fåreslå hastigheter och att yttra sig i ärenden som 
berör hastigheter. 

Håbo kommun har ansvar får de kommunala vägarna. I ansvaret ingår 
drift och underhåll, trafiksäkerhetsfrågor, rätt att besluta om 
hastighetsgränser och andra lokala trafikfåreslcrifter. 

Håbo kommun har alltså inte rätt att besluta om hastighet eller andra 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 545. Däremot kan Håbo kommun 
agera genom att lyfta frågan i de fortlöpande diskussioner som kommunen 
får med Trafilcverket och länsstyrelsen beträffande de större vägarna ur ett 
regionalt och lokalt perspektiv. Kommunen kommer att lyfta 
forslagsställarnas yrkanden och hänvisa till att både polisen och miljö- och 
telmiknämnden tidigare yttrat sig i ärendet och då påpekat att det vore 
angeläget med en hastighetssänkning och andra trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder på platsen. 

Miljö- och tekniknämnden beslutade i december 2014 att uppdra till 
tekniska avdelningen att tillsammans med plan- och utvecldingsavdelningen 
undersöka möjligheten att anlägga en vändplan for bussar i korsningen 
stenbjörns väg och Grans Gårds väg, i samarbete med Upplands lokaltrafik. 

EXPEDIERAD//, 
SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNJNG Nr 2015.1737 



rril HÅBO W KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-24 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

JUSTERARE 

TEKU § 8 KS 2013/104 

Beslutsunderlag 
Medborgarforslag, daterat 2013-09-05, hidnr 2013.2481 
BeslutMTN § 116/2014 
Tjänsteslcrivelse, 2015-02-24, hidnr 2015.1151 

Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens forslag tilllconununfulhnäktige 

Kommunfulhnäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att avslå medborgarforslaget om trafikforhållanden 
påEnköpingsvägen från korsning(tra:fikplats) 146 och korsning 
Ekillabadet. 

Beslutsexpediering efter beslut i fullmäktige 
F örslagsställaren 
Plan- och utveckling (för kännedom) 
Gatu- och parkenheten 

EXPEDIERAD l~ 

1 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2015.1737 



...-~H---:oA::-6-0~K-0-f'vi~M:-:-:U-::-:-N .. 
I<OM\IUNSTYPB..SENS FORVAL ffiiNG 

. INKOM 

Bålsm. 2013-09- ·~~ 2013 ·09~ o 9 
l'laJN 

,!,,0/3- ~11/gt 

7 40 80 Bålsta 

Polisen i tfppsllla.Län 

Sva.rtbäcksg. 49 Box 3007 

750 03 U!?psak 

I;,insstyrelsen i U ppsal.a Län 

'75'1 86 Uppsala 

Trafikverket 

781 89 Bodänge 

Avseende trafikförhållanden på Enköpingsvägen från korsning 
146 på E18 mot skokloster och fram tilll<ors·ning Eldilabadet 

Detha,t i ett flettnl ti.dJgru:e skrivelser. och mail. undet etj.längrc tid (5-10 år) påpekats till 
samtlig.t adresse.tade trtyndighete.t ~en sto.ra potentiella olycksrisken längs denna vägsträcka. 
T.rots detta hru: minimala fötebyggande åtgäxder genomförts~ ' ·L. 

Vägsttäckan är 111ycket trw.ke.tad med livligt l'.tafi.ketade avf-.u.te.~< till; 

(;J Eiit:illson:u:ådet Kvat·nkojan .med fiidiuftsaktiviteter., m odonsspår samt teknikbacke. 

e ett' flertal boende vid avfatt till Kva-r,n.kqjatl.. I dessa villaområden bor ett s tott ruital 
b~rn/Mgdomar som skall ti'anspottetas till skola/fötslco.Ia etc. 

Gl Yttetgi-ans ky.rka. 

Ekillabadell 

L!ängs denna vägstrii.cka lm.n mun identifiera ett antal mycket stora olycksrisker: 

o Höga hastigbetet för fle.ttalet av d~ fotdon .som passe-tar. I många fall exttetnt höga 
ha.stighetet och bakhjulskörning på motorcykel även d~tea i hög bastighet Även tung 
ttafik som bussar j linjett:afik och lastbilat håller genetellt höga imstighetet. 

e livlig trafik till och .&ån fcitidsotri:t:ädet Kvarnkojan med tillhörande tta.B.kfrå.n 
villaområden. 

a Sk.olskjnts av ba~'tl och. "t.mgdonmt på fö.r- och efte.rmiddag .ftiiil .flera platset efte,r 
vägsttäcka.n. Från minst en hålli'lläts åket b.arn med h_öfselneqsättiling. 

o l3tlsshäiiplat.sl1J: dill: tn~n .fn~stc korsa vägen fät att komtnå till M,Uplats fnot Dålsl:a 
centtum vilket ät den vanligaste äkr.ilt.t.ningeo.llistighetero~ göt ko1•sn.ib.gen n:v· vägl!Q 
dh-ekt li..vsfaclig. 

C) Kotsande tta.fik -vjd Yttergtans kyika och vid Eklllitb.adet med skymd !likt • 

.13 . 
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e Cykeltrafik på vägen ttots att cykelbana delvis finn11. Detta troligen beroende a1,r att 
cykelbanan inte är a,sfaltetad och inte dragen hela vägen över E18 for att ansluta till 
befintlig cykelbåna. 

o Gångtrafik från Ekillabadet på stora vägen föreko:tnmer regelmässigt då oftast av 
ungdomat efterfest vid Ekillabadet. 

0 Tung trafik till och ftan gtustag. 

Polisen har genomfört hastighetskontroller med resultat, efter vad vi har fått uppgift om, som 
visar höga håstigheter på vägsträckan. 

Ttors de uppenbara riskerila på vägsträckan upplever ett flertal boende attinget händet för att 
förbättra situationen. Vi anser nu a.tt adte;;setade myndighetet;/kom:tnun gemen?.~ t bör ta tag 
i frågan och se till så ~tt situationen förbätttas. Något m~ste göras innan en olycka sket d.v.s. se 
till att arbeta p:toåktivt för att; rädda liv och undv:ika skador. 

De å,tg~rder som borde g~nomföras fät att förbättta situatio:o:en är: 

fl Sänka hastigheten från korsning innan Grans Gård till Ekilla badet till60 Km/tim eller 
lägre. 

e Se till att underlätta för korsande gående till busshållplatser vid Grans Gärd och vid 
Yttergrans kyrka eventnelltgenom fartnedsättande hinder t.ex. refug eventuellt i 
kombination med ytterligar~ hastighetssänkning. 

·o A:sfalteta cykelvägen så att cyklisterna börjar använda denna istället för att cyk1a på 
stora -vägen. 

o Sätta upp hastighe~skameror efter vägsträckan. 

G Intensifiera ttafikövervakningen. 

Denna skrivelse riktar sig till flera intressenter i denna fråga. Detta beror på att ansvaret för de 
olika frågeställningarna kan variera och for att påpeka vikten av ett getnensaint arbete. 

Det förtjänar också att' situationen på intet sätt fö.tbB,tttats WJ.der årep.. Denn;t sominar har 
boende längs vägen uppfattat trafiksituationen vätte äil någonsin och att hastigheterna d.rivits 
\lpp ibland till ditekt vansit;uiiga farter. 

Skrivelsen skall ses som: 

9 En begäran om hastighetssänkning riktad till Länsstyrelsen och till Tta:fikverket. 

0 .En begäran om uppsättning av hastighetskatrierar riktat tfll Ttafikvetket. 

ID En begäran till polisen om intensifierad ttafikövenrakning. 

o En begäran till Hab.o Konunun att hantera_och åtgärpa d~. frågor som berör 
korumlinert samt at~ v:ua satn±p~åll:ande i hela. frågest:älln1ngen eftersom det i 
huvudsak berör kom.tnuhiruievånate. Håbö Kommun bör också se hela skrive;lsep. som 
ett inlän:tp.at m(;!d~orgru:förslag som handlar bl. a. om ttaflksäkethet fä~-~ 
kommunirulevån~.tna och ttafik_~i,iket .?kol~gg:_ ·- · · ·-.. -·- ·-· 

- - · --- . 



Med vänlig hälsning 
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Personuppgifter skyddas enligt PuL
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HÅBO 
I<OMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS§66 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-13 

KS 2015/78 

Håbo kommuns årsredovisning 2014 samt ombudgeteringar av 
pågående investeringsprojekt från år 2014 till 2015 

Sammanfattning 
Den kommunala redovisningslagen (KRL) reglerar extermedovisning. I 
lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Kommunstyrelsen ansvaJar 
enligt kommunallagen får årsredovisningen. 

Kommunen har upprättat årsredovisning för år 2014, samt fårslag till 
orobudgetering avseende pågående investeringsprojekt till år 2015. 

Årets resultat får hela kommunkoncernen var 27,4 mkr. Av koncernens 
resultat fick kommunen, exklusive bolagen, ett resultat på 16,9 mkr, vilket 
var cirka 2,2 mkr sämre än budget. Nämndema redovisar tillsammans ett 
underskott om 2,6 mkr. Socialnämnden redovisar ett underskott 4, 7 mkr, 
skolnämndens ca 3,0 mkr, avfallsverket ett underskott om ca 1,0 mkr och 
överfårmyndamämnden ett underskott om 243 tkr. Övriga nämnder 
lämnade ett överskott om 6,3 mkr. När det gäller kommunens mål uppfyllde 
nämnderna 19 av totalt 25 mål, det vill säga cirka 68 procent av målen. 

Bolagen och Kommunalfårbundet Räddningstjän$ten Enköping-Håbo 
redovisar ett sammantaget resultat på 10,5 mkr, varav Håbohus AB ca 9,5 
mkT, Håbo Markandsbolag ca 1,2 mkr och räddningsgänsten -0,2 mla. 

Förbrukningen av investeringsanslag får skatiefinansierade verksamheter 
uppgår till 78,2 mla mot budgeterade ca 81,1 mkr. Ett överskott redovisas 
mot budgeten på 2,9 D(ila:, varav pågående investeringsprojekt på 2,4 mkr 
begärs ombudgeteras t'il1 år 2015. ' 

Budgeterat :investeringsanslag får taxefinansierade verksamheter uppgick till 
ca 11,8 mlcr, utfallet blev ca 8,3 mkr. Ett överskott redovisas mot budgeten 
på 6,3 mkr, varav pågående investeringsprojekt på ca 3,8 mkr begärs 
ombudgeteras till år 2015. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning år 2014 
Nämnds protokoll 
Tjänsteslaivelse 2015-03-02 
Arbetsutskottets fårslag till beslut 2015-03-24, § 49. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens fårslag till beslut. 

/7. 
JUSJif RARE ; -

~ f l l.J l /,t 
EXPEDIERAD SIGNAlUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.2028 



HÅBO 
I<OMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §66 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-13 

KS 2015/78 

l. styrelsen beslutar godkänna årsredovisning för år 2014, gällande 
kommunstyrelsens verksa.n:ilieter. 

2. Styrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen för år 2014 till 
kommunens revisorer. 

3. Styrelsen överlämnar följande fårslag till fullmäktige~ for 
ställningstagande och beslut i samband med fulhnäktiges behandling av 
årsredovisning får år 2014 

• Fullmäktige godkänner ombudgetering på 3 776 tlcr av pågående 
investeringar till år 2015, enligt följande: 

Kommunstyrelsen l 801 tia 
Soclalnälll!ld 200 tlrr 
Kommunstyrelsen telmiska avdelning 3 89 tkr 
Avfallshantering 335 tla 
Vattenverket l 051 tkr. 

Beslutsexpediering 
Revisorerna 
Ekonomichef 

JUSTERARE ~~ 

u! W l }/r; l 
EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.2028 
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HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 
Barn;. och utbildnihgsnämnd€m 

BOU§ 18 

Datum 

2015~02~25 

BOU 2015/73 

. -H t\ bO -KOt-1 1'1 ur~ 
KOM\!UNSTYRELSENS FORVAL TNING 

INKQM . 

2015 ~03- 1 o 
I<S iJrv' RqjN 

~~(!U .lol~"tS1_ 1. 

Arsredovisning 2014, Skolnämnden och Bildningsnämnden 

Samrpanfattning 
Under 2014 har bam.:. och utbilduingsföJ;Valtningen arbetat under två 
nämnder. Skolnämnden,. som ansvarar föt kornmunens barilomsorg, 
gru;hdsköla och grimdsärskola stunt bildningsnämnden, som a:nSvarar får 
gyn)ll.asieskola, iYrunasiesärskola, vuxenutbildning och kommunal 
m:usiksk:ola. . · 

Und,er 2014 har· återuppbyggnaden av fårskola i skokloster förtskridit som 
planerat. Mansängens förskola har flyttat ur s:ina lokaler och lokalen har 
upplåtits till Läraskol an. Gröna Dalen har påböij at ett högstadium från och 
med höstterminen 2014 och därmed bebä;llit sitta elever från vårtenrtinens 
årskurs 6 i skolan, En ny organisation får introdQktionsprogrammen på 
gymnasiet bar inletts under höstterminen. FridegårdsgyiDnasi~t ha;r även 
startat idrottsklass under hösten vilket ökat attraktiviteten på skolan. Ett stort 
antal ensa:tnkom.niande flyktingba;m och ungdomar har i:oneburit att 
Gransät~tskolaq startat en fårberedelseklass och att gymnasieskolan startat 
progr~et språkintroduktion från dch med 2014. lv,{usilcskolan st3l1ade 
musildeksprojekt för barn på Slottsskolan. 

Ett av skolnämndens mål var att minst 80 procent av alla elever ska nå 
målen i alla ämnen. Utfallet blev 67,7 procent vilket bedöms inte vara 
uppfyllt.. Man bu se en trend att elever satsar pa de ämnen. som ger dem 
behorighet till gymn~iestudier och dänned prioriterar ned vissa. övriga 
änmen och det påverkar resultatet. Nämndemas övriga mätbedöms som 
uppfyllda. 

Barn- och utbildn:ingsfårvaltningens två nämnder redovisade tillsa:ti:nnans ett 
litet överskott på 192 tkt. Bildnb:igsnänmdert redovisade ett ovet~kott.på 
3·,2 :mkr öch s}\o1nårtrtldenl'edovisade ett under~kott·på3 ·mkr. 

fuvesteringama på både skol- och bildnfugqn/itnn,deli blev någotdyrare än 
budgeterat.· D.et är frai;Uförallt kostnad for skohnöbler och personaldatorer 
samt upprustningen av natur- och telmikinstitutionen på gymnasiet som 
kostat något mer än planerat. 

BesJutsunderlqQ 
Tjänstesluivelse; 2015-02-16, BOU2015/73 nr 2015.761 

- Åt·sredoVisnll;tg Skolhämnde:ri 2014 
- Års:cedovisnirtg Bildl;ringsuämnden 2014 

Förslag trll. beslut pä·sammanträdet 
Qrdforap.d.en: :Sam- Q()h utbildning~~mnden be$1\~tar i enlighet med. 
fårvaltningens fårslag. 

,, r. ··. ·. , . - . . .'J u ·-.:. . · 

UTDRAGS ~rv~~~JNG , · l Nr 201 .984 

"/L::J L _: ~ - . . ... · :·,·\ 8-.,) on-1 -c_,_ .. i ~ . J "l 

EXPEDIERAD SJGNA'(UR 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

JL!STERARE 

BOU § 18 BOU 2015/73 

Forts .. 

Arsredovisning 20:14, Skolnämnden och Bildningsnämnden 

Beslut 

1. Barn- och utblldbingsnä:mnden godkänner förslag till·årsredovisning 
2014 för sic o l- och bil9nffigsnänmden och länuiai dem till 
kommunstyrelsen. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Ekononrlavdehringen 
F örvaltningscheferr 
Budgetansvariga 
Förvaltningsekonomen 

EXPEDIERAD siGNATUR UTDRA ~r{l)$<ti!MfiiN \. • 
a_\,olng:rnndGn 
'"'' • 1 c·rA 71t.G 80 13/\_.,.o 
o·i·'i·i -52'5 oo 

1. 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 
Datum 

2015"03"03 

Vårci- och omsqtgsnämnden 
hAuU h.Oiv'lMUN 

l<OMM!INSlYREl..SENS FÖRVALTNING 
INKOM 

2015 -03- 1 2 
VON §27 SN 2014/3 KSIJ!lr Rag.nr 

~-{r-/}~_ J d-0 _\f l \81 

Socialnämndens årsredovisning för 2014 samt övelforing av 
investeringsmedel 

Sammanfattning 
Socialnämnd-en redovisar ett underskott om 4 683 tkr för år 2014. Jämfcirt 
med delårsbokslutet per augusti är det en forbättring av resultatet med dlygt 
l 900 tia. I huwdsak beroende p ä ökade intäkter i form av prestationsmedel 
for uppnådda resultat nä;r det gäller våtden av de mest sjuka äldre och inom 
p sylcia trin. 

e Med hänvisning till ovanstående visar insatser inom äldreomsorgen ett 
översk;ott om cirka 2,9 miljoner. 

e Insatser inom LSS visar ett överskott om ca 900 tkr. 

s Verksamheten individ- och familj eoms:org visar ett underskott 8 373 tJrr, 

Inom individ- och fainilj e omsorgen är det framfor allt kostnaderna för 
institutionsvård av barn och unga som orsakat det stora underskottet. 

Under årethar fleranya avdebJingar och enheter öppnats. Dalvägens 
serviceboende inom LSS, Solängen har Öppnat sin tredje avdelning och ett 
boende med plats ror åtta ensamkommande flyktingbarn har öppnats på 
Biskops-Arnö. 

Målen 
Målet att öka fortroendet for -äldreomsorgen och för stödet till utsatta 
personer lyckades inte i den medborgarun-dersölming som gtordes våren år 
2014. Förvaltningen har inte kunnat se någon speciell orsale till det 
minskade förtroendet och forändringarna ligger också inom den statistiska 
felmarginalen. 

När det gäller samarbetet med skolan la:ing barn och l.Jllga är m~ et uppfYllt. 
Ett exempr;;l på det är att år 2014 fattades beslut om betydligt fler 
samordnade mdividuella planer (SIP). 

Investeringsbudget 
I investeringsbudget fdr m 2014 finns 200 tia: avsatt får möbler och 
utrustning i -samband med att vedcsamheten byter lokaler. Detta lokalbyte 
har blivit forsenat och medlen bör dätfår överforas till2015. 

Be~lutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2015-02-16~ nr VON 2015.128 
- Årsredovisning, VON 2015.128 

EXPEDIE~AD 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 27 

Beslut 

SAIVIMANTRÄDESPROTO~OLL 

Datum 

20i5-03-03 

SN 201413 

l. Vård- o.ch omsorgsnämnden beslutar att godkänna de delar av 
årsredovisningen som. tillhör'nfu;rlildens ansvarsområde och överlämnar 
den till ko,wmu.nfu.llm.äklige. 

2. Värd- och omsorgsnämnden hemställer om att kommunfullmäktige 
beslutar att överföra 200 tkr i investeringsmedel från år 2014 till ål: 2015 
for hemsjukvården och Rehabs verksamheter. 

Beslut exp.edieras till: 
Kommunfullmäktige 

:ZC!Ut l 2Z. 
u~~>~ Nr2015.193 

Vård· ocJ1 omoow.fn'"~~etU 
746 80 BÅL~TA \._./'.\ 

IF,({PEDJERAÖ siGNATUR 

1 



o 
HABO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 
I<OMMUN 2015-02-25 

Sooialnämnden HÅBO KOMIVIUN" " 
KOM\fUNSTYRE!.i;~S FÖRVAlTNING 

INKOM . 

SN § 18 SN 2014/3 2015 -03- o 5 

Socialnämndens årsredovisning för år 2014 

S.amm&.nfattning 
Socialnämnden redovisar ett underskott om 4 683 tkr för å1· 2014. Jätnfo1t 
med delåtsl:mlcslutet per augusti är det en rorbättring av resultatetmed drygt 
l 900 tia;. I 1mvudsak beroende på ök~d.e intäkter i form av pres.t~tionsniedel 
fOt uppnådda re$:ultat.när det gäller vården av de mest sjuka äldre oo;h inom 
psykiatrin.. · 

. • Insatser inom äldreörnsorgen visar ett överskott o.in.ca 2,9J;Qiijoner. 

• Insatser ino.tn LSS visar ett överskott om ca 900 tlcr. 

o Verksamheten individ- och fat11iljeomsorg_ visar ett underskött 8 373 tkr. 

Inom individ- och familjeomsorgen är det framfor allt kostnaderna för 
institutionsvård av h am och ~ga som orsakat det stora underskottet. 

Under året har flera nya avdelningar och enheter öppnats. Dalvägel)s 
serviceboende inom LSS är nystartat, Solängen har öppnat sin tredje 
avdelning och ett boende med plats för åtta eiJBamlco:rnmande :flyktingbam 
har öppnats på Biskops-Arnö. 

När det gäller verksamhetens mål lyckades vi inte med att öka fortroendet 
fot våra verksamheter i den tnec1borgamhdersöktring so;m. gjordes våren 
2014. J;? tån fqrvaltningen. har vi inte lo:!lllat se någon.. speciell orsak till det 
minskade förtroendet och foränCiri,ngama ligger oclcså inom den statistiska 
felmarginalen. 

När det gäller samarbetet med skolan kritig b am och unga så ät det målet 
uppfyllt. Ett exemp·er på det är att år 2014 fattades "Qeslut om bety9ligt fler 
samordnade individuella planer (SiP). 

Beslutsur;1derlag 
Tjänsfeskdvelse, daterad 2015-.02-16,_ nr SN 2015.355 

- Årsredovistring> m SN 2015,355 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att godkänna de delar av årsredovisningen som 
tillhör socialnälnndens ansvarsområde och överlämnar årsredovisningen 
år 201.4 tjll kommunfullmäktigl;i. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNA!UR UTDRAGSBESTYR~ING 

26. 

f/2g.tl( 

J_.o lCl '-(1~ 

Nr2015.435 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

By~g- och miljönämnden 

Dafum 

2015-02-03 

2D15 ~oz" -~ 0 
BMN§9 BMN 2015/3 1\SDar REg.nr 

/~) 1 \/1 S'_ - f_rlotf g sr 
-- --- - - - -----

Arsredovh:;ning .tillst"ndsnämnden år 2014 

Sammanfattning 
Tillståridsnämndeh har upprättat årsredovisning for år 2014 enligt 
anvisningar från kommunstyrelsen. 

Årets tesultat uppgåt: till 9,2 mkr fdr tillståndsnämnden vilket är ett 
överskott jämfört med budgeten med 705 tlcr. Under året hat 4ämnden aktivt 
arbetet fcir att få en budget i balans QCh mer intäkter än förväntat har 
inkommit i slutet på året. 

Tl erksamheterna fick följande resultat 

• Tillståndsnämnden -212 tkr (övers~mtt 19) 
• Bygg-'ochmiljöforvaltningens1edning ... 1 239 tkr 

(underskott -44 tlcr) 
• Bostadsanpassning -2 787 tlcr (överskott 5 tkr) 
• Mat, kart och GIS -1 645 tlcr (överskott 456 tlcr) 
• Byggavdelningen -1 346 tkr (överskott 113 tia:) 
• MilJöavdelningen -2 012 tkr (överskott 156 tia) 

Den totala budgeten var 9,9 mkr inldusive de extra medel som överfordes 
från tekniska avdelningen på 150 ticrunder 2014. 

Beslutsunderlag 
- Ål:sredovisn.ing 2014- Tillståndsnämnden 
~ Tjänste.slcrivelse, daterad 2015:-01-20 

Beslut 

l. Bygg,., och n1iljönänmde11 beslutar att godkänna forslag till 
tirsredovisning för Tillståndsnämnden for år 2014. 

2. Bygg~ oGh miljönämnden beslutar att .öyerlärima årsre·dovisn.ingen till 
ko:nnD.unfnlln1äktige. 

B~slutsexp~diering 
Kommun;fbllmälctige for beslut 
Förvaltllingsekonom 
Förvaitrili.1gschef · 
Elconomich~f 

HÅ B b 
EiXPEDIER/\0 t~ SIGNATUR UroRAGSBESlYR-Q• OC!l mfljön~ 

74680 BALSTA 
JUSTf:RARE 

/l4~.;1 l ~~~l 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-13 

Kommunstyrelsen 
,...----

AV~&rutCL S 
KS § 72 KS 2015/106 

Förslag till nya avgifter vid Håbo bibliotek 

Sammanfattning 
Berättelserna är centrala i bibliotekens verksamhet. Ännu så länge är de 
oftast i fysiska böcker eller som ljudböcker i olika format. E-boken böljar ta 
mru.·k. Berärtandet tar sig också andra uttryck så som via musik, film, TV
och dataspel. Detta återspeglas på biblioteken. 

I december 2014 kunde biblioteket inom avdelningens befintliga utrymme 
skapa ett basutbud på dl.ygt 200 dvd for barn, unga och vuxna. 

Förseningsavgifter och avgift vid forkommen/skadad dvd måste fastställas 
innan utlåning kan bölja ske. Dvd köps in till biblioteken med 
visningsrättigheter, varfor priset ligger mellan 250-495 kr/film. Derm.a 
kostnad bör återspeglas i avgifterna. En åldersgräns fcir att låna dvd är att 
rekommendera eftersom ersättningskostnaden är hög. 

Kommunfullmäktige beslutade 2009-05-04 § 42/2009 om avgifter vid Håbo 
bibliotek. Då uppdl.·ogs åt dåvarande bildningsnämnden att revidera taxoma 
vid behov. Eftersom bildningsnämnden inte längre existerar måste 
eventuella nya beslut om avgifter återigen fastställas av fullmäktige. 

En omvärldsbevakning vad gäller att sats'!-. på utlån av film i dag är relevant. 
Den visar att många (t ex arbetslösa) av ekonomiska skäl inte har råd med 
ett större utbud av TV-kanaler eller med betaltjänster så som till exempel 
Net:llix. Det finns också de som sa1rnar uppkoppling hemmavid. TV-kanaler 
och betaltjänster erbjuder dessutom ett högst begränsat utbud och där till 
exempel klassiker ofta salmas. 

Motbakgrund av detta hru.· förvaltningen tagit fram ett nytt forslag till 
avgifter vid Håbo bibliotek. I förvaltningens forslag fareslås 
forseningsavgiften for dvd till 5la per dag, och avgiften fcir förekommen 
eller skadad dvd till500 kr. 

Förvaltningen föreslår även att åldersgränsen for uthyrning av dvd fastställs 
till16 år. 

· Beslutsunderlag 

JUSTERARE 

7 
/t j 

Avgifter vid Håbo bibliotek, hid 2015.1474. 
KF § 42/2009. 
Tjänsteskrivelse 2015-03-09, hid 2015.1451 
Kultur- och livsmiljöutskottets forslag till beslut 2015-03-25, 
§ 17. 

Utskottet tillstyrker forvaliDingens forslag till beslut. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKN\NG 

2~ 
Nr 2015.2098 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 72 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-13 

KS 2015/106 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att anta avgifter vid Håbo bibliotek 
(hid. 2015.1474). 

2. Fullmäktige beslutar att upphäva tidigare beslut om avgifter vid Håbo 
Bibliotek daterad 2009-05-04, § 42. 

3. Fullmäktige beslutar att fastställa åldersgränsen får utlåning av dvd till 
16 år. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

2G. 
Nr 2015.2098 



rn1 HÅBO W KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-25 

Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott 

JUSTERARE 

KLU § 17 KS 2015/106 

Förslag till nya avgifter vid H åbo bibliotek 

Sammanfattning 
Berättelserna är centrala i bibliotekens verksamhet. Ännu så länge är de 
oftast i fysiska böcker eller som ljudböcker i olika f01mat. E-boken börjar ta 
made Berärtandet tar sig också andra uttryck så som via musik, film, TV
och dataspeL Detta återspeglas på biblioteken. 

I december 2014 kunde biblioteket inom avdelningens befmtliga utrymme 
skapa ett basutbud på drygt 200 dvd för barn, unga och vuxna. 

Förseningsavgifter och avgift vid förkommen/skadad dvd måste fastställas 
i1man utlåning kan börja ske. Dvd köps in till biblioteken med 
visningsrättigheter, varfor priset ligger mellan 250-495 la/film. Denna 
kostnad bör återspeglas i avgifterna. En åldersgräns for att låna dvd är att 
rekommendera eftersom ersättningskostnaden är hög. 

Kommunfullmäktige beslutade 2009-05-04 § 42/2009 om avgifter vid Håbo 
bibliotek. Då uppdrogs åt dåvarande bildningsnämnden att revidera taxorna 
vid behov. Eftersom bildningsnämnden inte längre existerar måste 
eventuella nya beslut om avgifter återigen fastställas av fullmäktige. 

En omvärldsbevakning vad gäller att satsa på utlån av film i dag är relevant. 
Den visar att många (t ex arbetslösa) av ekonomiska skäf inte har råd med 
ett större utbud av TV-kanaler eller med beta11jänster så som till exempel 
Netflix. Det finns också de som saknar uppkoppling hemmavid. TV-kanaler 
och betal1jänster erbjuder dessutom ett högst begränsat utbud och där till 
exempelldassilcer ofta saknas. 

Motbakgrund av detta har förvaltningen tagit :fi:am ett nytt forslag till 
avgifter vid Håbo bibliotek. I förvaltningens forslag föreslås 
forseningsavgiften for dvd till 5 la per dag, och avgiften får förekommen 
eller skadad dvd till 500 kr. 

Förvaltningen föreslår även att åldersgränsen får uthyrning av dvd fastställs 
til116 år. 

Beslutsunderlag 
A v gifter vid Håbo bibliotek, hi d 2015.14 7 4. 
KF § 42/2009. 
Tjänsteskrivelse 2015-03-09, hid 2015.1451. 

EXPEDIERAD 2.1 SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr 2015.1775 



HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-25 

Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott 

JUSTERARE 

KLU § 17 KS 2015/100 

Kultur- och livsmiljöutskottets behandling av ärendet: 

Ärendet friredras av Enhetschef Kultur och Bibliotek. 

Håkan Welin (FP) påpekar att det står fel i tjänsteskrivelsens näst sista 
mening under rubriken Sammanfattning. Utskottet kanuner överens om att 
stryka de två sista orden ("per dag") i den näst sista meningen. Meningen 
formuleras således: "!förvaltningens förslagföreslås förseningsavgiften för 
dvd till5 kr per dag, och avgiftenför förekommen eller skadad dvd till500 
kr". 

Kultur- och livsmiljöutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens forslag tillkommunfullmäktige 

l. Kommunfullmäktige beslutar aU anta avgifter vid Håbo bibliotek 
(hid. 2015.1474) 

2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare beslut om avgifter 
vid Håbo Bibliotek daterad 2009-05-04, § 42 : 

3. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa åldersgränsen for utlåning 
av dvd till 16 år. 

Beslutsexpediering 
Enhet Kultur och Bibliotek 

EXPEDIERAD 

~Q
&.-o . 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1775 



rn1 HÅBO 
-- KOMMUN 

TAXA 

Avgifter vid H åbo Bibliotek 
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HÅBO 
KOMMUN 

Avgifter vid Håbo Bibliotek 

1 § Förseningsavgifter 
5 kr per volym och påbö1jad vecka. 
5 kr per dag för DVD. 
Maxavgift per återlämningstillfålle är l 00 kr. 

2 § Snabblån och fjärrlån 
5 la per volym och dag. 
Maxavgift per återlämningstillfåll e är l 00 kr. 
Barn har inga fårseningsavgifter. 
Om boken har fårkommit skickas en rälming. 

3 § Ersättning vid förkomna/skadade medier 
Vuxenbok 250 kr 
Barnbok l 00 kr 
Tidskrift l 00 la 
Videofilm, cd-skiva, cd-rom 250 kr 
DVD 500la 
Fjänlånad bok 500 kr 
Exp.avgift lO la-. Inkassoavgift 180 h . 

TAXA 
Datum 
2015-03-09 

z;, 
Sida 2 av 2 · 

Vår beteckning 
KS2015/106 nr 2015.1474 



HÅBO 
!<OM MUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2009-05-04 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF §42 KS 2009/36 

Beslut om förändrade förseningsavgifter m.fl. avgifter - Håbo 
Bibliotek 

Följande framgår av bildningsnänmdens beslut 2009-03-28, § 26: "Håbo 
bibliotek ska vara ett tillgängligt bibliotek for sina kommuninvånare. Biblio
teket ska erbjuda material och tjänster som stödjer människor i deras livs
långa lärande, kulturella utveckling samt möjlighet att självständigt enga
gera sig i olika frågor. 

Folkbibliotekets tjänster är idag nästintill avgiftsfria, De avgifter som finns 
omfattar främst böter for forsenade eller forkonma mediet samt kopiering. 
Idag tar biblioteket även ut en summa om låntagaren vill ställa sig i 
kö/reservera en bok. 

Under våren kommer Radio-frequency identiflcation (RFID)-baserad själv
utlåningl-återlämning att införas. Den nya tekniken kommer att bli ett red
skap for ökad tillgänglighet på flera nivåer. Låntagaren kommer att på ett 
enkelt och snabbt sätt kunna hantera såväl utlån som återlämning av medier 
utan att behöva stå i kö. Reservationer av bibliol~kets medier kan redan idag 
göras via bibliotekets intemetsida. I samband med införandet av RFID 
kommer reserverade medier att placeras i en öppen hylla, varifrån låntaga
ren själv kan hämta sitt matedal och låna med sig det hem. En reservations
avgift är i detta sammanhang ett hinder for låntagaren där hanteringen i öv
rigt har underlättats. 

När det gäller bibliotekets övriga avgifter har dessa justerats for att öka tyd
ligheten och bättre svara mot bibliotekets faktiska kostnader. 

Under behandlingen ber Marcus Carson (S) förvaltningen att tmdersöka 
möjligheterna att ersätta plastpåsar med miljövänligare altemativ såsom tyg
eller papperspåsar. 

Yrkanden 
Owe Fröjd (Båp) yrkar att bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige 
att delegera framtida beslut om foTändringar av bibliotekets avgifter till 
bilcb.ringsnätm1den. 

Nämndens beslut 

l. Bildningsnänmden föreslår kommunfullmäktige att anta forslaget av ju
stering av bibliotekets avgifter från och med ljuni 2009. 

2. Bildningsnänmden föreslår kommunfullmäktige att delegera framtida be
slut om forändringar av biblioteks avgifter till bildningsnänmden." 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

(j l 
Nr 2009.1492 
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HABO 
!(OM MUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2009-05-04 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF§ 42 KS 2009/36 

(forts.) 

Beslutsunderlag 
Bildningsnämndens beslut 2009-03-18, § 26 med bilagor. 
Tjänsteskrivelse 2009-03-23. 

Arbetsutskottets forslag till beslut 2009-03-30, § 56. 

Kommtmstyrelsens forslag till beslut, 2009-04-20, § 70. 

Styrelsen tillstyrker redovisat forslag. 

Kommunfullmäktiges besluts 

l. Fullmäktige beslutar anta bildningsnämndens forslag till forseningsav
gifter m. fl. avgifter kopplade till bibliotekets verksamhet i enlighet med 
nämndens beslut 2009-03-18, § 26. Avgiftema gäller från och med 
2009-06-01. 

2. Fullmäktige beslutar att till bildningsnämnden delegera rätten att vid be
hov, justera avgifterna i enlighet med utvecklingen av konsumentprisin
dex. 

Beslutsexpediering 
Bildningsnämnden 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

J; Z. 

8 

Nr 2009.1492 



HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

I<OMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 26 

Förändring av bibliotekets avgifter 

Sammanfattning 

Datum 

2009-03-18 

BLN 2009/24 

Ankom Håbo kommun 
Kommunstyrelsen 

2009 · .~03- 2.5 

Håbo bibliotek ska vara ett tillgängligt bibliotek for sina kommuninvånare. 
Biblioteket ska erbjuda material och tjänster som stödjer människor i deras 
livslånga lärande, kultuteila utveckling samt möjlighet att självständigt 
engagera sig i olika frågor. · 

Folkbibliotekets tjänster är idag nästintill avgiftsfria. De avgifter som finns 
omfattar främst böter för forsenade eller forkomna medier samt kopiering. 
Idag tar biblioteket även ut en summa om låntagaren vill ställa sig i 
kö/reservera en bok. 

Under våren kommer Radio-:frequency identification (RFID)-baserad 
självutlåningl-återlämning att infåras. Den nya tekniken kommer att bli ett 
redskap for ökad tillgänglighet på flera nivåer. Låntagaren kommer att på ett 
enkelt och snabbt sätt kunna hantera såväl utlån som återlämning av medier 
utan att behöva stå i kö. Reservationer av bibliotekets medier kan redan idag 
göras via bibliotekets internetsida. I samband med införandet av RFID 
kommer reserverade medier att placeras i en öppen hylla, varifrån 
låntagaren själv kan hämta sitt material och låna med sig det hem. En 
reservationsavgift är i detta sammanhang ett hinder för låntagaren där 
hapteringen i övrigt har underlättats. 

När det gäller bibliotekets övriga avgifter har dessajusterats för att öka 
tydligheten och bättre svara mot bibliotekets faktiska kostnader. 

Under behandlingen ber Marcus Carson (S) förvaltningen att undersöka 
möjligheterna att ersätta plastpåsar med miljövänligare alternativ såsom tyg~ 
eller papperspåsar. 

Beslutsunderfag 
Föredragningslista ärende 6, 2009-03-11 
Förslag på nya avgifter Håbo Bibliotek, 2009-03-11 
Tjänsteskrivelse, 2009-02-1 7 

Yrkanden 
Owe Fröjd (BÅP) yrkar att bildningsnämnden foreslår kommunfullmäktige 
att delegera framtida beslut om förändringar av bibliotekets avgifter till 
bildningsnämnden. 

EXPEDIERAD SIGNATUR 

33. l 
UTDRAG1

1 B~~~ l® K o M IV1lJ-lNi019.401 
8iidnin~Jsnämnden 1 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2009-03-18 

Bildningsnarond 

JUSTERARE 

BLN § 26 BLN 2009/24 

Beslut 

l. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget av 
justering av bibliotekets avgifter från och med l juni 2009. 

2. Bildningsnänmden föreslår kommunfullmäktige att delegera fi:amtida 
beslut om förändringar av biblioteks avgifter till bildningsnämnden. 

Beslutsexpediering 
Håbo Bibliotek 
Kommunfulhnälctige 

~ev~ 
l 

EXPEDIERAD SIGNATUR 



~HÅBO W KOMMUN 
Bildningsförvaltningen 
Bildningskontoret 
Nina Halden Rönnlund, Bibliotekschef 
0171-526 05 
nina. halden-ronnlund@bildning .habo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår b9tecknlng 

2009-03-11 BLN 2009/24 nr 2009.219 

Förslag på nya avgifter Håbo Bibliotek 

Aktuella avgifter Håbo bibliotek 

Förseningsavgifter 
Per försenad vecka:5 kr/volym(gäller även fjärrlån) 
Max:avgift: l 00 la'/ återlämningstillfåll e 
Snabblån: 4 kr /dag Max avgift 100 kr/tillfålle (14 dagars lån) 

Ersättning vid förkomna medier 
Vuxenbok 250 kl' 
B am bok 1 00 kr 
Tidskrift l 00 kr 
Videofilm, cd-skiva, cd-rom 250 kr 
F j ärrlånad bok 5 00 kr 

Övriga avgifter 
Reservationer 5 1cr 
Fjärrlån 5la' 
Ersätta förlorat lånekort l O kr 
Utslaift per ark l kr 
Kopior A4 2 b 
Kopior A3 4 kr 
Plastkasse l h 
Tygkasse 20 kr 

Nytt förslag på avgifter 

Förseningsavgifter 
Per försenad vecka: 5 kr/ bok och påbö1jad vecka 
Maxavgift: l 00 Icr/återlämni.ngstillfalle 
Fjärdån 5 kr/dag 
Snabb lån: 5 kr /dag Max avgift l 00 .kr/återlämningstillfålle (14 dagars lån) 
Barn och talbokslåntagare ingen avgift 

Ersättning vid förkomna medier 
Vuxenbok 250 la 
Barnbok l 00 kr 



HÅBO 
KOMMUN 

Bildningsförvaltningen 
Bildningskontoret 
Nina Halden Rönnlund, Bibliotekschef 
0171-526 05 
nina.halden-ronnlund@bildning.habo.se 

Förändring av bibliotekets avgifter 

Sammanfattning 

T JÄNSTESKRIVELSE 1(2} 

Datum Vår beteckning 

2009-02-17 BLN 2009/24 nr 2009.219 

Håbo bibliotek ska vara ett tillgängligt bibliotek för sina kommuninvånare. 
Biblioteket ska erbjuda material och ijänster som stödjer människor i deras 
livslånga lärande, kulturella utveclding samt möjlighet att självständigt en
gagera sig i olika frågor. 

Folkbibliotekets tjänster är idag nästintill avgiftsfi:ia. De avgifter som finns 
omfattar främst böter för försenade eller förkomna medier samt kopiering. 

Idag tar biblioteket även ut en summa om låntagaren vill ställa sig i 
kö/reservera en bok. 

Under våren kon1IDer RFID-baserad självutlåningl-återlämning att införas. 
Lånesystemet idag är baserat på streckkoder som avläses optiskt och som 
kompletteras av ett separat, magnetiskt larmsystem. Det kommer att ersättas 
av ett system baserat på radiovågor - RFID (Radio Freq~ency Identifica
tion). Ett litet datachip med en antenn integrerad i en klisteretikett fungerar 
både som "strecldcod" och larm. · 

En av våra viktigaste uppgifter är att se till alt fler får tillgång till och utnytt
jar bibliotekets 1jänster och resurser. RFID-telmiken kommer att bli ett red
skap för ökad tillgänglighet på flera nivåer. 

Låntagaren kommer att på ett enkelt och snabbt sätt kunna hantera såväl ut
lån som återlämning av medier utan att behöva stå i kö. Reservationer av 
bibliotekets medier kan redan idag göras via bibliotekets 24-timmarsservice: 
bibliotekskatalogen via Internet [h~://opac . enkoping.se]. I samband med 
införru1det av RFID kommer reserverade medier att placeras i en öppen hyl
la, varifrån låntagaren själv kan hämta sitt material och låna med sig det 
hem. En reservationsavgift är i detta sammanhang ett hinder för låntagaren 
där hanteringen i övrigt har underlättats. 

När det gäller bibliotekets övriga avgifter hru· dessajusterats för att öka tyd
ligheten och bättre svara mot bibliotekets faktiska kostnader. 

Beslutsunderlag 
- Förslag på nya avgifter Håbo Bibliotek, 2009-02-17 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-13 

Kommunstyrelsen / 

Are11d~ q 

JUsTERARE 

""'(/ 

KS§ 79 KS 2015/121 

Förslag till ny taxa för fotvård från 2015~05-18 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår 2015-03-03, § 25, enhöjnillg av taxan 
får fotvård. Av nämndens prorokollsutdrag framgår fåljande: Vård- och 
omsorgsnämnden beslutade 2015-02-03 § 9 att fotvårdens :intäkter ska öka 
med 50 000 kronor per år. Detta får att möjliggöra besparingar får att 
finansiera höjd ersättning till hemtjänstutfårarna. 

Är en debeskrivn in g 
Nuvarande taxa får fotvård är 360 laonor per behandling. Taxan fårslås 
höjas med 40 kronor till400 lcronor. Den senaste höjningen gj.ordes år 2013, 
från 320 kronor til1360 kronor enligt beslut i kommunfullmäktige§ 5. 

2014-0i-24 § 113 beslutade :fullmäktige att infåra ytterligare en nivå på 
avgift/taxa, benämnd enldare fotvårdsbehandling till 200 laonor per 
behandling. Den avgiften/taxan kvarstår oförändrad. 

Förvaltningens bedömning 
En höjnillg på 40 kronor är en rimlig höjning och en nödvändig åtgärd f r 
att öka fotvårdens intäkter. 

'· Nämndens beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommun:fullmälctige att ny taxa får fotvård ska vara 400 kronor per 
behandling. 

2. Vård- och omsorgsnämnden fåreslåJ: kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att nya taxan ska bölja gälla från och med 
2015-05-18 och tills vidare. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2015-02-12, nr VON 2015.104 

Beslut, kommunfullmäktige, 2013-03-25 § 5, KS 2013.825 

Beslut, kommunfullmäktige, 2014-02-24 § 113, KS 2014.659 

Arbetsutskottets protokollsutdrag 2015-03-24 § 54. 

Utskottet överlämnar ärendet till styrelsen utan eget fårslag till beslut. 

Kommlmstyrelsens behandling av ärendet: 

Yrkande 
Agneta Hägglund (S) yrkar avslag till vård- och omsorgsnämndens fårslag 
om höjning av del av taxan får fotvård. 

Carina Lund CM) yrkar bifall till vård- och omsorgsnämndens fårslag om 
höjning av del av taxan får fotvård samt att fullmäktige ger vård- och 
omsorgsnämnden i uppdrag att se över den nuvarande taxans utformning. 

'iL 
EXPEDIERAD J SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 201 52153 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 79 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-13 

KS 2015/121 

Efter en kmtare ajournering återupptar styrelsen behandlingen av ärendet. 

Propositionsordning 

Efter avslutad debatt konstateras att två fårslag till beslut föreligger och 
ordfåranden föreslår att yrkandena gällande avgiften prövas mot varandra. 
styrelsen godkänner detta. 

Efter omröstningen finner ordfåranden att kommunstyrelen beslutar föreslå 
fullmäktige att vård- och omsorgsnämndens fårslag om höjning av del av 
fotvårdstaxa avslås. 

Därefter prövas delyrkandet om att fullmäktige ska ge vård- och 
omsorgsnämnden i uppdrag att se över den nuvarande taxans utfo1.1DJJ.illg 
och ordfåranden finner att styrelsen tillstyrker fårslaget. 

Carina Lund (M), Liselotte Grahn Elg (M), Håkan Welin (FP), Leif 
Zetterberg (C), Christian Nordberg (MP) och Fred Rydberg (KD) reservera 
sig emot den del av beslutet som gäller avslag till taxehöjning. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar avslå vård- och omsorgsnämndens begäran om att 
höj a del av taxan får fotvård. 

2. Fulbnäktige ger vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att se över den 
nuvarande taxans utformning. 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING JUST~RE ~~ 
/Ii} I Q I J.i · l 

Nr 2015.2153 



rQ HÅBO 
"-' I<OMML)N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
o~tum 

2015-03-03 

Vård- och omsorgsnämnc;len 
, .. p. riXuu~~zu·i~.J~iuN ., 

KOM\iUNSTYRELSENS FÖRVAL TNINO 
INKOM 

JUSTERARE 

VON§25 VON 20.15/16 
2015 °03• 1 2 

KSDlr Reg.nr 

--~~-~ ~11?~U_dot ~~- t Sl q 

Förslag tiLl ny taKa för fotvård 

Sammanfattning 

Vård- och om~orgsnämhden beslutade 2015-02-03 § 9 attfotvårdens 
intäkter ska ·öka ll).@d 50 000 lctqnor per år. Pet.fa for att möjliggöra 
besparingar for att finansiera höjci ersättning till hem1jänstutforarJla. . 

Ärendebeskrivning 
Nuvarande tf)xa.for fotvård är 360 kronorp.erbehand1ing. Taxan fårslås 
höjas med 40 leronor till400 la-onor. Pen senaste höjn:jngen gjordes år 2013~ 
från 320 honor till 360 kronor enligt beslut i konunun:fullmälctige § 5. 

2014-02-24 § 113 beslutade fullmäktige att in fora ytterligare eu nivå på 
avgift/taxa) benämnd e nidare fotvårdsbehandling til1 .200 kmnor per 
behandling. Den avgiften/taxan levarstår oforändrad. 

Förvaltningens bedömning 
En höjning på 40 kronor är en rimlig höjning och en nöclvändig åtgärd for 
att öka fotvårdens intäkter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-02-12, nr VON 2015.104 

- Beslut, lcol11ll::tunfullmäk:tige1 201:3-03-25 § 5, K.S 2013.825 
- Beslut~ lcollllhunfnllmälctige, 2014-02-24 § 113:, KS 2014.659 

Beslut 

1. Vård- och o.msorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att fÖreslå 
kommunfullmäktige att ny taxa for fotvård ska vara 400 leronor per 
behandling. 

2. Vård- och o~orgsnämnden få:l'eslår kommunstyrelsen att föreslå 
kon:mi:ub:f1_1Ilmälcf;ige att nya tax~n ska bBlja gälla från och med 
2015-05-18 oc:h tills vidare 

Beslut expedieras till: 
Komimmfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR. Nr201S.19D 
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1 (1) 

Vår beteclming. 

'-'KOMMUN 
Datum 
2015-02-12 VQN2015/1.6 nr 2015.104 

Vård- och omsorgsnämnden 
Socialförvaltningen 
M.oilica Lur]dqulst; Enhetschef 
0171-526 59 
monrca.lundquist@h~bo;se 

Förslag till ny taxa för fotvi\\rd. att bötja g~lla från 2015DQ5-18 

Förslag till beslut 

l. Vård- och omsorgsnänmden föreslår koininunfullmäktige att ny taxa.för 
fotvård ska yara 400 kronor pm· behan.dling. 

2. Vård- och om.sorgsnäpmden fdres1år konnnunfullmälqige ~tt nya taxan 
ska bör j a gäUa från och med 2015-05-1 S ö ch tills vidare 

Sammanfattning 

Vård- ochomsorgsnämnden beslutade2015-02-03 § 9 attfotvårdens 
intäkter ska ölca med 50 000 kronorper år. Detta får attmöjliggöra 
besparingar for att finansiera höjd ers.ättning till hemijänstutfOrama. 

Ärendebeskrivning 
Nuvarande taxa fdr fotvård är 360 laonor per behandling. Taxan forslås 
höjas med 40 kTonor till400 laonor. Den senaste höjnii1.ge.ti gjordes år 2013, 
från 320 kronor till 3.60 1a:onor enligt be:?lut i kommun:fulhnäktige § 5 .. 

Den 2014-02-24 § 113 beslutade fullmälctig.e att införa ytterligare en nivå på 
avgift/taxa, benämnd enldare fotvårdsbehandling till200 leronor per 
behandling. Den avgiften/taxan kvarstår .oförändrad. 

Förvaltningens bedömning 
En höjning på 40 laonoT är en rimlig höjning och en nödvändig åtgärd ror 
att öl~a fotvårdens :intäkter. 

Beslutsuri derlag 
Beslut, kommun:fullmälctige, 2013-03-25 § 5, KS 2.013.825 

- Beslut, lcom,tn.unfullmälctige, 2014-02~24 § 113, KS 2014.659 

B~s!ut expedieras till 
Enhetschef, Fotvård 
Förvaltningens ekonom 
Systemansvru,ig fot tr~sel'Va 
Pomona Expedition 

~-'i>'""""_. _ __ 

/.---~~ --,?? &~~h-~-. .. ,~ ... . 
~ ' ·· 

Thonias Bra-;;:dell 
Socialchef 



HÅBO 
kOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
batum 
2014"02-24 

Kommunfqllmäktige 
HABO KOMMUN 

SOCIAlFÖHVAL'"fN INGEN 

Ank. 2014 .. m~ O 7 . . •, 
KF§ 113 KS .20"13/136 

Dnr ~Of~ 5 14-• ~-&Jo 

Beshit öm att införa ytterligare en nivå på avgift/taxa, benätnnd 
enklare fptVårdsbehandfing 

Sammanfattning 
Fullmäk:tjge heslutade 2013-03-25 § 5 om ny avgift/taxa får fotvåtq. Nya 
taxan höjdes til1360 leronor per behandling. 

ÄrendebesJ<rfvning .· · -
En hel fotvårdsbehandlfng a 360 keonor bestål' av fotbad, fot status; · 
rådgivning-och behandling. Regelbundenfotvård m· viktigt, dels for den 
som bar diäbetes men också får de allra flesta äldre. 

Socialförvaltningens bedömrilng 
Fotvåtdens uppdrag är' att: erbjuda fotvård av god levalite som är tillgänglig 
fol' äldre personer och ;för personer med diabetes. 

Det finns personer som inte har behov av eller kan tlligodo göra sig en hel 
fotvåtdsbehandlfngpå grund av olika tillstånd. En sängliggande eller svårt 
rörelsehindrad person som aldJ:ig belastar sina fötter har ibland inte behov 
av en hel behandling. Flh; _den målgruppen är en lägre taxa motiverad. 

Förvaltningen ro reslår därför att ytterligare en nivå på taxa infors till200 
krono1', benämnd enlciare foivårdsbehandling. Målgruppen som avses attfå 
en enklare fotvårdsbehandling är de personer som äl.' svårttö1·elsehin:drade 
och är rullstolsb~na eller sängliggande. Det ska alltid vara fot terapeuten 
som bedömer och beslutar om vem somhar rätt till en enldare fotvårds
behandling. 

S ocialnämndeh beslutar 20 i3 -11-05, 92, fdreslå fullmäktige att .io.f'öra 
ytterlig~re en ,nivå på tax.a for fotv~rd till ;200 kronor per behandling, 
benämnd enldare fotvårdsbehaildling, 

BesrutsuuderJag 
-. Socialnämndens beslut 2013-12-05, § 92. 
- Kommunfullmäkt.iges- beslut2013~03-25 § 137 

KommllhfuThnäktiges beslut2013-03-25, § 5 
"" Tjänsteslaivelse 2014-01-14 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2014~01-21, § 19. 
- Koliinilmstyrelsmls forslag till beslut 2Qi 4-02-03, § 21. 

Styrelsen tillstyrker socialnämndens förslag. 

l ""'""'" L; l l """"" UTDMGSBESTYRKNING 
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SAMM_ANTRÄDESPROTOKOLL HÅBO Datum 

KOMMUN 2014 .. 02-24 

KF§113 KS 2013/136 

Kommunfullmäktiges behandling. av ärendet: 

Yrkande 
Owe F röj d (l3 åp) yrkar tWägg till styrelsens forslag till beslut. Tlllägget 
gäller at(: beslutet kompletteras enligt fdljande: 1'Beslutet gäller fi:ån.och med 
2014~03-01.)) 

Ftillruäktige beslutar i enlighet med Owe Fröjds (Båp) tillaggsyrkande. 

KommurtfiJllm.äktiges besluf 

l. Fullmäktige beslutat att lnfdra ytter!igm:e en nivå på taxa for fotv~rd till 
200 Icronor per behandling, benämnd enldare fotvårdsbehandling. 

2. Beslutet ~äller från och med 2014-03-01. 

a·eslutsexpediering 
Socialrtämnden 

EXPEOIERI\D 

l1'? l(__, 

siGNATUR UTORAGS~ESTYA~NIN~ 

l 

Nr2oi4.cs9 
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- · .. ... 

·~ HAs·o · 
_KOMMUN- · · .. ~ . 

•' ... 

· Datufn 
2013.-03-25 HABO KOMMtJN' . . . 

SOOIALPÖRVAi:/iifNGEN .. 

. ·An~ .. ::;zo~i -~o3~' o:'t . :_. : .. · . · . 
ICom~nunfullmälctrgs · · . · · · . · .: · . · . · . . . ·.· . .. . .·, . . 

, . : .. ..· .· ·. .· .. - -_.,.._.:· . .. 
·. · · o~r·.~oiz/6.· ·l~.: ~tr:. 

.. ':.• .. . . .. ·.!· 

·.· ;I<F§5' 
• l . 

I<S _2012/1 03 
..... 

· .. . ' 

·-.- .. ·. 

· FÖL'sfag'tm änctrade.·~~xor dec(s ·för fotvårds qeis fikhemsjuk~ård 
samt d~ls föi· egenavgift för. färdtjänst - . . . .• ~ 

. Sarnrnanfattnlny· · . . 
Av socialnfu:nndens bes~ut2012--11-Q8, § 125, framgår bland rotnat foljande 
:fonllag~ · . · · · · · 

... . taxan för fotvård fdresHis höjas in~ 40 la:onor per beha:ridpng, från 320 
~oJ;l.ot t~ 360 kronor. B.~.räknad infäittsökning: 140 tlcr. · 

iJ. r. TaJran.fOr hem~flikvårdroreslås hö] as med lo'O ki'onor per månad~ :fi:fu1 
' 200 leronor till300:la:oi.tor. Berälcrw.d intälcts6Iming: 60 tl~. · . . 

"' L~git~ egenavgiften för fardijänst fÖresläs höjas med 10 kronor pe.r resa, 
fi.'ån 25 kronor till. 35.lo:onor. Beräknad in:tälctsö~ng; 20 tkt:. · 

Total beräkni.d ölmmgav ip.tälci:er~ :z:2.0 tlu· . . . . -· . , 

Nämndens beslutsunderl~~f 
·- Intembudgetår2013, ni2012.2700. 
- Mål; strateg~er ochnyckelindikatare.c år 2013, nr 2012.2693. 
- ' JjänstyS~cJ;i"yei?e, daterad. 2,:012-10-26, m: 2012.2700 

Nänu'tdens: besrt1t 

L Sociah1ämndeu.f6r;slår ko~un:fulbnäictige .att be.sluta om höjning av 
nedan avgifter att gälla: frän och med 40 12-12~ 17 och tiUsvlda:r.e: . 

TaxafÖrfotvård höjs med 40 laonor per behandling tiU 360 ktÖnor. 
Taxa för ·hem~Uicv~d höjs :di(;d 10.0 kronor pe:qnånad till 300 Iaonor. 
Lägsta egena,vgift hOj~ for får~t;janst rp.e~ lO kronor till35 ktonöt. · 

' ·. 

BesiL1~sumferiag · 
:...: Soc~alnäiimdens beslvt2012~ 11-08, § 125 · 
~ Tjä.ru?te~ilO:ivelse 20.12-12~ö8 · · · . · . 

·:_ · k:bet.sutskottets föi:slag.till besluti013-01~2:i;. §·24. . . . 
Stytelsen· tillstyrke~ 11änmdens :förslag till beslut. 

'. N otefas. att beslut.et ska gälla frän _o. ch med 20 13.,Qt.I -~O ~, 

·r·. 

.. - ·•· . . 

·. 

·.-. 

• • • .l • • " •. ;._: ' 
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SAl\llMANTRÄDESPROiOKOLL 
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KOMMUN 2013-03-2!3 . . .... . 

: 

Komm~nfull~aktfge 
. . : . .. 

:'. •, 

. . . . . · . ' • '· .. .. . 
,• .. i 

!· 

. • .. 
: . ···, . 

-~ . 

. .· 
'· .. Kf§ 5 · 

: : . 
·. . ~ ~ : . . : . .. · ·. 
l •. 

. - : . - ,' 

Kommu,nfuHmäktfges f?eslut ·· •· ... .. . .. ;. . 

·1. · .Fulhnäktlge beslut!IT att tax~ f6~fotVård litljs med 40 kropot p~r be- ·: 
haudlinP; til1360 kronor. . . . · · · · . . · .. 

2. Fullmäktige besffitar atttaxaför he.tnsjhlcvård höjs med 100 kr~rnor p~r 
månad ti11300 kronor.. .. 

.3. Fullmäl.cti.ge beslutar att läg~t;a egenavgift h9js fol' färdtjänst m~d 10 
la:onor ti.ll 351cronor. ' · 

4. Fullmäktige beslutar ~tt de; :fM!ndrade taxorna gälie~ frän ooh med 
·zol3-04-01 ocl1 tills vidare. 

·aeslutsexpe:dfering 
Sooialnäm.r:!.den 

.· 

.• 

. •. 

.· . . 

'•. • 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-13 

Kommunstyrelsen C" 

----"---'A~0fi!IL~i!c""'"'-"=-a,...,____,:~-=:;_o __ ..~ 
KS §80 KS 2015/122 

Förslag om revidering av riktlinjer för individuella hjälpmedel ~ 
mobiltelefonbaserade hjälpmedel utgår samt ny avgift för 
rollatar och eldriven rullstol 

Sammanfattning 
Av protokollsutdrag från våJ:d- och omsorgsnämnden 2015-03-03, § 24, 
framgår följande: I riktlinjer får :individuella hjälpmedel finns anpassad 
mobiltelefonbaserad plattform som fårskrivningsbar produkt får den som 
har kognitiv nedsätt-ning samt en fast engångsavgift får andrarollatar och 
en avgiftshyra per månad får elrullstol. 

Mobiltelefonbaserade hjälpmedel 
Mobila plattformar (smartphones) är en produkt som de flesta människor 
har. Det finns många funktioner i de flesta smartphones på marimaden som 
kan ge stöd får minne, planering och struktur får den som har en nedsatt 
kognitiv förmåga. 

Inom ramen får individuella hjälpmedel har en mobil plattform 
(smartphone) varit fårskrivningsbar som hjälpmedel. Vid behov av stöd vid 
kognitiv nedsättning ska istället egen mobiltelefon anpassas med 

· ~pplikationer eller så ska programvara installeras i egen mobiltelefon. Vid 
avsaknad av mobiltelefon ska plattform utan telefondel förskrivas, får att 
kompensera får den kognitiva nedsättningen. En mobil plattfmm (smart
phones) bör därmed :inte längre ldassas som ett hjälpmedel. 

Avgifter för rollafor och el rullstol 
Ändring av avgifter får rollatar och ehullstol som fårenidar hantering och 

, gör att hjälpmedellämnas tillbaka när behov upphör. Idag är avgiften 500 
kronor i ett engångsbelopp får den som får en andra rollatar fårskri ven. Den 
fårsta rollatom är avgiftsfri. För elrullstol är avgiften 80 honor per månad .. 

Ny avgift får den andra rollatom föreslås istället vara 50 kronor per månad. 
Ny avgift får elrullstol föreslås vara l 00 leronor per månad 

Förvaltningens bedömning 

Den telrniska utveclding som pågår innebär att det idag finns produkter på 
marimaden som kan kompensera får många typer av funktionsnedsättningar. 
Smartphones, är en sådan produkt som bör betraktas som ett egenansvar. 

Samma typ av månadsvis debitering får rollatar och ehullstol forenklar 
hanteringen och främjar att hjälpmedel återlämnas när behovet upphör. 

Nämndens beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2015-02-02, m VON m 2015.61. 

,----
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 80 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-13 

KS 2015/122 

l . Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inom riktlinjen får de individ
uelJ.a hjälpmedelen inte längre erbjuda mobiltelefonbaserad plattform 
som fårskrivningsbart hjälpmedel. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att ändra avgift får rollatar nummer två (2) 
till 50 honor per månad, att bölja gälla från och med 2015-05-18 och 
tillsvidare. 

3. Vård och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunstyreslen att 
föreslå kommunfullmäktige att ändra avgift får elrullstol till l 00 kronor 
per månad, att bölja gälla :fi:ån och med 2015-05-18 och tillsvidare. 

Beslutsunderlag 

Värd- och omsorgsnämndens beslut 2015-03-03, § 24 

- Arbetsutskottets protokollsutdrag 2015-03-24 § 55. 

Utskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget fårslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: ·· 
,_ '-

Yrkande 
Michael Rubbestad (SD) yrkar, med instämmande från Agneta Hägglud (S), 
avslag till vård- och omsorgsnämndens två delfårslag. 

Propositionsfårfarande 
Efter avslutad debatt föreslår ordfåranden att styrelsen prövar vård- och 
omsorgsnämndens två delfårslag var får sig och mot fårslag om avslag. 
styrelsen godkänner detta. 

Ordfåranden prövar nämndens två delfårslag mot förslag om avslag. 
Ordfåranden finner att styrelsen föreslår att de båda delfårslagen ska avslås. 

Emot de två delbesluten reserverar sig Carina Lund (M), Liselotte Grahn 
Elg (M), Håkan Welin (FP), LeifZetterberg (C), ChristianNordberg (MP) 
och Fred Rydberg (KD) till fårmån får vård- och omsorgsnämndens tVå 
delfårslag om ändrade avgifter. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

lo. 

Nr 2015.2155 
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KOMMUN 

Kom m unstyreisen 

KS §80 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-13 

KS 2015/122 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktig 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige avslår vård- och omsorgsnämndens förslag om att ändra 
avgift får rollatar nummer två (2) till 50 kronor per månad. 

2. Fullmäktige avslåJ: vård- och omsorgsnämnden fårslag om att ändra 
avgift får elrullstol till l 00 kronor per månad. 

JUST]RARE (--' 

F f l L8 l j/_. 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.2155 
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fYll HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

_, I<OMMUN 

Vård- och omsorgsn~mnden 

Datum 

2015-03-03 
. -- ·. HÅBO K6M.MUN ·-

KOM'.lUNSTYRELSENS FÖRVAt;TNING 
INKOM . 

VON§ 24· VON 2015/11 
2015 -03- ·t 2 

KS IM Rejj.JV 

;_oj s-/t 1..2.- elD l), l rt f 
·-·"'--··· --~--___:__~ 

Förslag att mobiltelefonbaserade hjälpmedel utgår och förslag 
t.ill ny avgift för rollator och elrull~tol 

S'ammanfattning 
I riktlinjerfor individuella hjälpmedel :fi1ms anpassad mobilt~lefonbas~rad 
plattfonn som förslcriv.Q:ingsbar produkt for den som har kognitiv nedl!ätt
ning· samt en fa~t engång~avgitt för an<;h·a rollater och en avgiftshyra per 
månad for elrullstoL 

Mobiltelefonbaserade hjälpmedel 
Mobilapiattformar (sm~tphones) ar en produkt som de :Qesta.männislcor 
har, Det f.LII1ls många funktioner i de flesta smartphones på marlenaden som 
kan ge stöd for minne, plan.ering och struktur for den som har en nedsatt 
Icognltiv fårmåga. 

In.om ramen for ·individuellahjälpmedel har en mobil plattform 
(smartphone) varit forskrivningsbar söm hjälpmedel. Vid behov av stöd vid 
kognitiv nedsättning ska i~Stället egen mobiltelefon anpassas med 
applilcationer e1Ier så sk11 programvara installeras L egen mobiltelefon. Vid 
avsalrnad av mobiltelefon ska plattform. utan telefondel förslcrivas, for att 
kompensera för den kognitiva nedsättningen. En mobil plattfor~ (smart-
phones) bör därmed int~ läb.gre ldassas som ett hjälpmedel. ' 

Avgifter för rollafor och airullstol 
Ändring av avgifter för rollatar och elrullstol som forenklar hantering och 
gör att hjälpmedellän:inas tillbaka när behov upphör. Idag är avgiften 500 
laonor i ett engångsbelopp fÖr de.ti som får eh ~ndra rollatar forslcdven. D~n 
fotsta, rollatorn är avgifts:fi:i, För elmllstol är avgiften 80 kronor per månad. 

Ny avgift for den andra rollatorn fareslås istället vara 50 kronor per månad. 
Ny avgift får eh111lstol föreslås vara l 00 leronor per månad 

Förvaltningens bedömning 

Den tekniska utveclding som pågår irtnebar att det idag :(inns produkter på 
mru:lrnaden som kan kompens.era for många typer av funktionsnedsättningar. 
Sn).artphones är !.111 sådan produkt som bör betraktas som ett egenansvar. 

SalUlll.a typ av månadsvis debite1ing förrollatar och elrullstol förenidar 
hanteringen och främjar att hjälpmedel återlämnas när behovet lipphöt 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse, daterad 2015-02-02, pr VON m 2015.61. 

EXPEDIERAD 

ly g·. 
SIGNATUR Nr 2016. iB6. 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård~ och omsorgsnärrind~n 

VON §24 

Beslut 

SAMMANT~ÄDESPROTOKQLL 
Datum 

2015-03-03 

VON 2015/11 

l. Vård- och orilsorgsnänmden bes-lutar att inom riktlinJen for de indivi.,. 
duella hjälpmedeleh inte längre erbjuqa mobiltelefonbaserad plattform 
som :fö1;slcdvningsbart hjälpmedeL 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 
fcireslå kommunfullmäktige att ändra avgift for rollatar nummer två (2) 
till 50 laonor per månad, att bö1ja gälla från och med 2015-05-18 och 
tillsvidare .. 

3. Vård och omsorgsnätruiden beslutar att fOreslå kortnnunstyreslen atr 
foreslå 1colnl11UllfQ.llmäktig~ att ändra avgift for elrullstol tilllQO laonor 
per månad, attbölja gälla :från och med 20 l S-05-18 och tillsvidare. 

Beslut expedieras till: 
Koiillnunfbllmä:klige 

JUJ:;RARE l ., f). 
lf\d ~UZ/ 

SIGtolATUR 

l 
Nr 2å15.1BB 
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KOMMUN 

Vård- och omsorg_snärnnden 
Socialförvaltningen 
Monica Lundquist, Enhetschef 
0171-526 59 
monica.lundqulst@habo.se 

T JÄNSTEUTLATANDE 1{2) 

Datum Vår beteclmlng 

2015~02-02 VON 2015(11 nr 2015.61 

Förslag till ny avgift för rolla to r och el rullstol och förSiag att 
mobiltelefonbaserade hjärpmedel utgår 

För~lag till beslut 
Att inom de individuella hjälpmedelsrilctlinjema inte längre erbjuda 
mobiltelefonbaserad plattform som fcirsla:ivningsbart hjälpmedel. 

Att ändra avgift fcir rollatar ( den andra som fårskrivs) till 50 lcroi1or/månad. 

Att ändra avgift för elrullstol till l 00 honor/månad. 

Sammanfattning 
I riktlinjer fcir individuella lijälpmedel :finns anpassad mobiltelefonbaserad 
plattform som förshivningsbar produlct för den som har kognitiv 
nedsättning. Mobila plattfmmar (sraartphones) är en produlct som de flesta 
människor har. Det finns funktioner i de flesta smartphones på marimaden 
som kan ge stöd får rr'linne, planering och struktur. En mobil plattform bör 
därmed inte ldassas som ett hjälpp1edel. 

Ändling av avgifter fö'r mllatm och elrullstol forellidar hantering och gor att 
hjälpmedellämnas tillbaka när behov upphör. 

Ärendebeskrivning 
S1;nru.tphones har på relativt kort tid blivit en vardagsa1tikel som de fle_sta 
människor har_. En smartphone har många funktioner som kan ge stöd få1; 
minne, struktur, planering orientering får den som har en nedsatt kognitiv 
förmåga. Inoin ran1en fcit individuella hjalpmedel har en :niöbil plattform 
( smartphöne) ya1itforsklivnings"b::Jr ~om hj älpmede1. Vid behov !!V stöd vid 
kognitiv nedsättning ska istället eg(;ln mobiifelefon anpassas med 
applikationer eller ska programvara installera~ i e:gen mobiltelefon. Vid 
avsalmad av mobiltelefon ska plattform utan telefondel forskrivas får att 
kompensera för den kognitiva nedsättningen. 

Idag är avgiften 5 00 la' onor i ett. engångsbelopp för den som rar en andra 
rollator fårskri ven, Den forsta rollatoni. är avgiftsfi.i. För elrullstol ät 
avgiften 80 kronor/månad. 

Ny avgift för den andra rollatow blir 50 lcronor/månad. 

Ny avgift fOr eh'Ullstol blir 100 laoJ1or/rnånad 



,. 

/() 

HÅBO 
TJÄNSTEUTLATANDE 2(2) 

Da_tUI)'l Vår betec!mlng 

KOMMUN 2015-02~02 VON2015/11 nr 2015:61 

Förvaltningens bedömning 

Den tekniska utveckling som pågår innebär att det idag finns produkter på 
madmaden som kan kompensera får många typer av ftini<tionsnedsättningar. 
Smartphones &r en sådan procltilct som bör betraktas soin ett egenans var. 

Samma typ av måp.adsvis debitering fårenidar hanteringen och främjar att 
hjälpmedel återläll111as nar behovet 1.1-pphö;r, . 

Monica Lundquist 
Enhetschef 

fl, 

· nlomås--13!-ån:Cie-u··--·----------------------
so1cialchef 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-13 

Kommunstyrelsen ,.r 

___ /t~(}~ JJ~ 
KS §77 KS 2015/69 

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete med tillhörande 
brandskyddsregler 

Sammanfattning 
Håbo kommlm ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete enligt 
SRVFS (2003: l O) och lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Detta innebär 
att kommunen är skyldig att: 

- säkerställa att det :finns säkerhetsutrustning får släck:nillg av brand, får 
livräddning eller annan olyckshändelse 

- Vidta åtgärder i fårebyggande syfte. Det kan till exempel gälla 
byggnadstekniska åtgärder eller underhåll och service av 
säkerhetsutrustning 

- Att upprätta en skriftlig redogörelse av brandskyddet. 

Utöver kraven i ovanstående lag ska kommunen som arbetsgivare 
organisera arbetet, utforma arbetslokaler, tillhandahålla skyddsutrustning 
med mera så att medarbetarna inte skadas. 

För att säkerställa att kommunen arbetar systematiskt med 
brandskyddsfrågorna har kommunövergripande riktlinjer och 
brandskyddsregler t~gits fram. 

Beslutsunderlag 

- Riktlinjer får systematiskt brandskyddsarbete, daterade 2015-03-12 

- Kommunövergripande brandskyddsregler, daterade 2015-03-06 

- Tjänstesk:rivelse 2015-03-09 

- Arbetsutskottets fårslagtill beslut2015-03-24 §57. 

Utskottet tillstyrker fårslaget 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige antar riktlinjer får systematiskt brandskyddsarbete med 
tillhörande brandskyddsregler. 

2. 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.2146 
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HÅBO 
KOMMUN 

RIKTLINJER 
Datum 
2015-03-12 

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete 

Vår beteckning 

KS2015/69 nr 2015.601 

Håbo kommun ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete enligt SR VFS (2003: l O) och lag 
(2003 :778) om skydd mot olyckor1

. Detta innebär att komrutmen är skyldig att: 

säkerställa att det fums säkerhetsutrustning för släckning av brand, för livräddning eller 
annan olyckshändelse 

Vidta åtgärder i förebyggande syfte. Det kan till exempel gälla byggnadstekniska åtgärder 
eller underhåll och service av säkerhetsutrustning 

Att upprätta en skdftlig redogörelse av brandskyddet 

Utöver kraven i ovanstående lag ska kommunen som arbetsgivare organisera arbetet, utforma 
arbetslokaler, tillhandahålla skyddsutrustning med mera så att medarbetama inte skadas. 

Denna riktlinje beskriver hur kommunen ska arbeta systematiskt för att hålla en hög nivå på 
brandskyddet. 

1. Fastighetsägare 

Fastighetsenheten är fastighetsägare för kommunens fastigheter och ansvarar för byggnademas 
byggnadstekniska brandskydd. Gränsdragningen mellan fastighetsägaren och verksamheterna 
(nyttjanderättshavaren) avseende ansvar för det systematiska brandskyddsarbetet regleras enligt 
nedan: 

1.1 Fastighetsägaren ansvarar för att: 

vmje byggnad har en utsedd fastighetsförvaltare som ansvm·ar för att fastighetsenheten utför 
sin del av det systematiska brandskyddsarbetet 

valje byggnad har en utsedd brandskyddskontrollant (drifttekniker/arbetsledare) som 
genomför regelbundna kontroller av det byggnadstelrniska brandskyddet och meddelar 
verksamhetens brandskyddsansvarige när kontrollerna utförs 

det finns en individuell kontrollplan för valje kommunal byggnad och att denna kontrollplan 
är dokumenterad och finns tillgänglig för verksamheten 

de regelbundna kontrollerna dokumenteras och att dokumentationen finns tillgänglig för 
verksamheten 

åtgärda brister som upptäcks i byggnadmua 

vmje byggnad har uppdaterade orienterings- och kontrollritningar samt utrymningsplaner 

släckutrustning och annan utrustning för livräddning finns tillgänglig i kommunens 
byggnader och att dessa kontrolleras årsvis av ramavtalsentreprenör 

brandskyddsdokumentation f11111s upprättad för byggnader där kommunal verksamhet bedrivs 

byggnader är anpassade för den verksamhet som bedlivs och att nödvändiga installationer 
(exempelvis brandlann) utförs enligt gällande regler. 

1 Därutöver har samhället la:av på brandskydd enligt en rad andra lagstiftningar såsom Plan- och bygglagen (PBL), 
Boverkets byggregler (BBR), Arbetsmiljölagen (AML) och Lagen om brandfarlig och explosiva varor (LBE) 



HÅBO 
KOMMUN 

1.2 Ansvarsfördelning 

RIKTLINJER 
Datum 
2015-03-12 

Vår beteckning 

KS2015/69 nr 2015.601 

Anskaffning avser inköp av ny eller kompletterande utrustning. Underhåll avser planerat löpande 
underhåll, reparationer och revideringar. Vmje byggnad har en utsedd fastighetsforvalta:re som 

tr tt · ft tf<' J.f gt d riktr · ansvarar or a uppgll erna u ors e1 1 enna mJe. 

Byggnadstekniskt Anskaffning Underhåll ~<ontroll Anmärkning 
brandskydd 
Brandcellsgränser Ägare Ägare Ägare 
Branddörrar Ägare Ägare Ägare/ Ej ställas upp med kil 

Nyttjare 
Ventilationsanläggning Ägare Ägare Ägare 

Brandtekniska installationer 
Brandlarm Ägate Ägare Ägare Månads/kvartall års-

servtce 

Brandvarnare Nyttjare Nyttjare Nyttjare Verksamheten står for 
dessa 

Vattensprinid er Ägare Ägare Ägare ÅJ.·lig översyn 

Brandgasventilationl Ägare Ägare Ägare Årlig översyn 
Rälduckor 
Brandtätning Ägare Ägare Ägare 

Brandsläcknings-utrustning 
Brandsläckare Ägare Ägare Ägare/ Årlig översyn 

Nyttjare 
Brandposter Ägare Ägare Ägare Årlig översyn 

Brandfiltar Nyttjare Nyttjare Nyttjare Årlig översyn 

Släckanläggningar Ägare Ägare Ägare Årlig översyn 

Hjulburna aggregat Ägare Nyttjare Ägare 

Utrymning 
Utrymningsplaner Ägare Nyttjare Ägare/ Nyttjaren bekostar. 

Nyttjare 

Hänvisningsarmaturer Ägare Ägare Ägare/ 
Nyttjare 

Ledljus Ägare Ägare Ägare/ 
Nyttjare 

Efterlysande marleetingar Ägare Ägare Ägare/ 
Nyt~jare 

Utrymningstrappa och stege Ägare Ägare Ägare/ 
Nyttjare 

Övrigt 
Första Hjälpen samt Nyttjare Nyttjare Nyttjare Anskaffiling av fasta 
''utrymningskit'' Första Hjälpen-tavlor. 
( åtgärdskort/väst/utrymning Ska märkas ut på 
slemt) utrymningsplaner. 

Detta bekostar 
nyttjaren. 



HÅBO 
KOMMUN 

RIKTLINJER 
Datum 
2015-03-12 

Vår beteckning 
KS2015/69 nr 2015.601 

2. Kommunal verksamhet i inhyrda lokaler som ägs av extern fastighetsägare 

Fastighetsägaren ansvarar for fastighetens byggnadstelariska brandskydd. Kommunens 
fastighetsenhet ansvarar for att de inhyrda fastighetema har ett godkänt brandskydd. 

3. Nyttjanderättshavare (verksamheten) 

De kommunala verksamheterna är nyttjanderättshavare i de kommunala byggnaderna. 

3.1 Verksamheten ansvarar för att: 
utse en brandskyddsansvarig som enligt upprättad arbetsbeskrivnillg ansvru·ar for att 
verksamheten utfor sina uppgifter enligt denna riktlinje 

se till att säkerställa kunskapsnivån genom att medru·betama är utbildade enligt 
utbildningsplanen nedan (utbildningru·na ska dokumenteras) 

- se till att alla medarbetru·e vet var utrymningsvägar och släckutrustning finns 

fastighetsägaren och fastighetsenheten ska meddelas skriftligt infor verksamhetsförändringar 
som kan påverka brandskyddet samt inför om- och tillbyggnader i lokalerna 

felanmäla brister gällande det byggnadstekniska brandskyddet eller ut:tustning for släckning, 
larmning och livräddning 

ha en nödlägesberedskap vid en brand/olycka och verksrunheten ska därigenom kunna göra 
en egen första insats och kunna utrymma lokalerna 

- genomfåra och dokumentera utryrnningsövningru· 

- ha en dokumenterad organisation for det systematiska brandskyddsarbetet för verksamheten 

- sä..~erställa att arbetsmiljöarbetet även omfattar verksamhetens brandskyddsansvar och att 
detta kontrolleras vid skyddsronder eller liknande. 

4. Utbildningsplan 

Den allmänna brandskyddsutbildningen ska skapa ett brand- och säkerhetsmedvetande hos alla 
medarbetare. Syftet är att alla medarbetare ska kunna ta egna initiativ och ha fo1måga att 
upptäcka och eliminera risker srunt agera rätt vid tillbud. Nyanställda och extrapersonal ska 
erhålla en grundläggande brand- och säkerhetsinfonnation. 

Brandsskyddsansvariga ska få utbildning specialanpassad för ansvarsområdet. Dessa ska också 
erhålla löpande fortbildning och kompetensutvecldas i sin funktion. 

Person/befattning Omfattning Utförare Anmärkning 
Alla medarbetare Infmmation Brandskyddsansvruig Information om 

brandskyddets 
utformning och 
mtiner 

Alla medarbetare Brandskyddsutbildning, Räddningstjänsten Teoretisk 
vart tre d j e år utbildning samt 

pmktisk 
brandsläclming 
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Person/befattning Omfattning 
Brandskyddsansvru.ig SBA-utbildning innan 

uppdraget påbö:rjas 
Tillståndsansvariga- l heldag, vart femte år 
heta arbeten 

Anlägg:njngsskötare Anläggningsskötarutbild 
brandlann (minst l ning för det aktuella 
per verksamhet) objektet, vid behov 

RIKTLINJER 
Datum 
2015-03-12 

Utförare 
Räddningstj ärrsten 

Olika 
utbildningsarrangörer 

Ramavtalsentreprenör 

Till dessa riktlinjer med gränsdragningslista finns följande bilaga: 
Bilaga l : Kommunövergripande brandsskyddsregler 

fl. 

Vår beteckning 
KS2015/69 nr 2015.601 

Anmärkning 
Utbildning i SBA 

Utbildare ska vara 
godkänd av 
SVBF 
Utbildare ska vara 
certifierad enligt 
SBF 1.008 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2015-03-06 

Vår beteckning 
KS2015/69 nr 2015.602 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Louise Lightowler, säkerhetssamordnare 
0171-525 44 
louise.lightowler@habo.se 

Kommunövergripande brandskyddsregler 

1. Generella brandskyddsregler 

Regler för att förebygga brands uppkomst 

Brandrisker och brandtillbud ska rappmieras genom konununens incidentrapportering 

Rökförbud råder i samtliga lokaler med kommunal verksamhet. Detta ska endast ses som en 
rekommendation får enskildas bostäder 

Det är viktigt att kontrollera att samtliga levande ljus är släckta innan lokalen lämnas. 
Levande ljus ska alltid, oavsett offentliga lokaler eller bostäder, användas med omdöme 

Ingen brännbm: utmstning får förvaras i elrum, ventilationsrum eller pannrum 

Grenuttag bör bara användas tillfälligt, och får inte vara anslutet till annat grenuttag 

Blinkande lysrör ska bytas omedelbart 

Endast säkerhetsglimtändaTe ska användas 

strykjärn, kaffebryggare, lösa element och annan mobil elektrisk utrustning som kan lämnas 
på ska kopplas in över timer 
Tompallar eller fyllda pallar med kragar och annat brännbad material får inte ställas närmare 
än 4 meter från byggnad. 

Regler för att rtlinska brrindspridning 

Stäng dörren till kontorsmm eller arbetsplats när du lämnar arbetet för dagen 

Städning ska ske regelbundet och returpapper och annat avfall ska inte lagras så att onödiga 
mängder brännbart material samlas 

Alla textilier, gardiner mm ska uppfylla gällande SS- ochEN-laavi kommunens offentliga 
lokaler. Vid användning av dekorer, banderoller eller dylikt ska brandhärdig~ material 
användas 
Brandfarlig vara, handsp1it och gasflaskor rar enbart fårvaras på får dem avsedda platser 

Gasflaskor ska vara fårankrade och behåilarventilen avstängd vid arbetsdagens slut 

Branddörrar får inte ställas upp med kil, snöre eller på annat sätt 

Inga ingrepp får ske i byggnadernas brandcellsgränser utan att skriftligt meddela 
fastighetsenheten. 

Regler för att underlätta släckning 

Brandskyddsutrustning får inte blockeras 
- Framlcörningsvägar får räddningsfordon ska vara framkomliga och vid behov snöröj da. 

Regler för att underlätta utrymning 

Möbler, varor eller am1at fåT inte ställas upp i utrymningsvägar eller trapphus 

Utrymningsvägar ska skyltas både ut- och invändigt. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2015-03-06 

Vår beteckning 

KS nr 2015.602 

2. Regler för Heta arbeten 
Intyg får "Heta arbeten" avla:ävs alla hantverkare som använder svets, värmepistoler eller 
skärverktyg. Heta arbeten på tillfällig arbetsplats ska bechivas i enlighet med Svenska 
brandskyddsfåreningens och fårsälaingsbolagens säkerhetsregler. Behörig tillståndsansvarig får 
Heta arbeten ska intyga att reglerna uppfylls genom att fylla i och signera tillstånds blankett. 
Den som är utsedd att vara tillståndsansvarig ska ha Heta arbeten utbildning och vara certifierad. 

3. Regler för aktiviteter där brandlarmet stängs av 
För aktiviteter däJ: brandlarmet manuellt stängs av, tex. vid lucia med levande ljus, användning 
av rökmaskin eller lilmande hävs nedan rutin: 

Endast utbildad anläggningsskötare har rätt att stänga av brandlarmet 

Tid får på- och avstängning samt signatur dokumenteras i kontrolljounml som films i 
brandskåpet 

Utse minst två brandvakter som är utrustade med brandsläckare eller annan lämplig 
utrustning för uppdraget (hink med vatten/vattenslang). Dessa personer ersätter brandlarmet! 

Ha tillgång till fungerande telefon får att ringa 112 vid behov 

Utrymningsvägar ska vara fria och utrymningskyltar ska lysa 

Anläggningsskötaren ansvarar får att återställa larmet igen efter avslutad aktivitet. 

4. Incidentrapportering 
Syftet med incidenu·apporteringen är att genom fårebyggande åtgärder i kombination med 
utbildning/information minimera eller om möjligt eliminera de risker som fårorsakat incidenten. 

5. Rutiner för tillfälliga besökare och entreprenörer . 
Entreprenörer som avser bedriva verksamhet i byggnaden ska informeras om vilka 
brandskyddsregler som gäller. 

6. Regler för övriga tillfälliga uthyrningar 
Den tillfälliga nyttjaren ansvarar får att vid särskilda event inhämta erforderliga 
myndighetstillstånd eller lämna amnälan till berörda myndigheter. 

Den tillfälliga nyttjaren ansvarar får att se till att det i lokalenlanläggningen inte vistas fler 
personer än vad som är tillåtet och att nödutgångar inte är blockerade eller låsta. Ansvarig 
uthyrare ska informera om detta. 

Tillfälliga övernattningar får endast ske i lokaler anpassade får detta och efter att 
överenskommelse om detta gjorts och enligt de anvisningar som meddelas av uthyraren. 

Den tillfälliga nyttjaren kan komma att bli betalningsskyldig ifall de blir skyldiga till exempel till 
en uppkommen brand, ak tive1ing av ett lmm eller orsakar andra skador i fastigheten. Den 
tillfälliga hyresgästen ansvarm· får att regler efterlevs avseende: 

Uhymningsplaner 

Uh'Ymningsvägar 

Brand- och utrymningsla1m 

Uppsamlingsplats 

Brandredskap 

/f 



HÅBO 
KOMMUN 

Rökning är forbjuden inomhus 

Datum 
2015-03-06 

Matlagning, kaffekokning och dylilet får endast ske i utrymmen avsedda for detta 

Dörrar i lconidorer och trapphus måste vara stängda eller uppställda på magnet 

Uppställning av husvagn/container måste ske minst 4 meter från byggnad 

Textilier i fotm av scenografi, vepor, utställningsmontrar och liknande ska vara 
flarnskydds behandlade 

3(3) 

Vår beteckning 
KS nr 2015.602 

För levande ljus vid lucia, öppen eld, scenfy:rverketier eller lilmande se rub1ik Regler for 
aktiviteter där brandlarmet stängs av. 

Il 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-04-22 
Vår beteckning 

KS2014/132 nr 2015.2383 

Kommunstyrelsens förva ltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-525 02 
hans.nordstedt@llabo.se .--

1 JMi.!Vdt /21 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige samt 
som ledamot i barn· och utbildningsnämnden och fyllnadsval 
efter Michaela Wängelin (MP) 

Sammanfattning 
W ängelin avsäger sig i skrivelse de båda uppdragen på gnmd av avflyttning 
från Håbo kommun. 

V al beredningens muntliga nominering - ledatnot i barn- och 
utbildningsnämnden: 

Beslutsunderlag 

- Skriftlig avsägelse från Michaela Wängelin (MP). 

Kornmunkansliets fårslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige enledigar Michaela Wängelin (MP) dels från uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige och dels från uppdraget som ledamot i 
barn- och utbildningsnämnden. 

2. Fullmäktige utser N . N. ( ) tillledamot i barn- och utbildningsnämnden, 
får resterande del av inilevarande mandatperiod, efter Michael a 
Wängel:in (MP). 

3. Fullmäktige uppdrar tillkommunkansliet att tillskriva Länsstyrelsen i 
Uppsala län med begäran om att en ersättare i kommunfullmäktige utses 
efter Michaela Wängelin (MP). 



Epostinnehåll 

- - ---ursprungligt meddelande---
Från: Michaela wangelin [mailto:
skickat: den 5 april 2015 21:21 
Till: Hans Nordstedt 
Ämne: Avsäger mig uppdrag 

Hej. Jag kommer på grund av flytt från Håbo kommun tyvärr bli tvungen att säga 
upp mina uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och som ordinarie i Barn och 
utbildningsnämnden. 

Vänliga hälsningar 
Michaela Wängel1n, mil j öpartiet 1 Håbo. 

G2. 
~r 

Personuppgifter skyddas enligt PuL
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