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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ledamöter 

Agneta HäggIund (S), ordfcirande 
Sjunne Green (Båp) 
Christiau Ghaemi (MP) 
Carina Lund (M) 
Tomas Alm (FP) 

KALLELSE 

Datum 

2012-04-29 

Ersättare 

Fredrik Anderstedt (S) 
Lars-Göran Bromander (S) 
Fred Rydberg (KD) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 

Tid Tisdagen den 8 maj 2012, kl. 08.30 

Plats Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta 

Ärenden 

l. Upprop 

2. Val av justerare Förslag: Tomas Alm (FP) 

3. Godkännande av dagordningen 

4. Beredning av sanltliga äl"enden som redovisas till kommunstyrelsen, 2012-05-21 

5. Övriga frågor 

Agneta HäggIund (S) 
Ordförande 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Ledamöter 

. Agneta Häggiund (S), ordförande 
Lars-Göran Bromander (S) 
Fredrik Anderstedt (S) 
Eva Staake (S) 
Sjunne Green (Båp) 
Christian Ghaemi (Mp) 
Carina Lund (M) 
Björn Allskog (M) 
Tomas Alm (FP) 
Fred Rydberg (KD) 
Göran Eriksson (C) 

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 

Tid Måndagen den 21 maj 2012, kl. 13.00 

KALLELSE 
Datum 

2012-04-30 

Ersättare 

- Werner Schubert (S)
Leif Lindqvist (V) 
Sven Svanström (Båp) 
Marie Nordberg (Mp) 
Cecilia Liden (M) 
Joachim WesterIund (M) 
Håkan Welin (FP) 

Förmöten efter överenskonunelse i partigmppema 

Plats Övergranssalen, konununhuset, Bålsta 

Ärenden 

1. Upprop 

2. Val av justerare 

3. Godkännande av dagordningen 

4. Informationer från konnnunstyrelsens ordförande och från konnnundirektören 

5. Information om konnnunens ekonomi 

6. Delårsnppfdljning 31 mars 2012 

7. Förslag budget fdr år 2013 samt plan fdr åren 2014-2015 

8. Förslag om fdrlängt borgensåtagande fdr Håbo Ridklubb 

9. Förslag till beslut - ansökan om tillfillig amorteringsfrihet - Bålsta TeIlIlisklubb 

10. Redovisning av delegationsbeslut 

11. Redovisning av inkomna handlingar 

12. Information från UL - VD kl. 14.00-15.30 



HÅBO 
KALLELSE 
Datum 

KOMMUN 2012-04-30 

Kommunstyrelsen 

13. Information från Leader Norra Mälarstranden - verksarnhetsledare 
cakL 15.30 

14. Förslag om vidareutveckling av befintligt medborgarkontor 

15. Förslag till yttrande med anledning av revisionsrapport! Granskning av kommunens un
derhållsplanering 

16. Förslag till yttrande med anledning av revisionsrapport- Granskning av verkställighet av 
beslut 

17. Förslag till upphandlingspolicy 2013 

18. Förslag till riktlinjer för flyktingmottagande i Håbo kommun 

19. Förslag om överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehävande, 
under år 2012 och tillsvidare 

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

21. Återrapportering av återremitterat ärende om uthyrning av Knarrbacken 

22. Redovisning av beredd motion om matkvalitet med miljöprofil för skolmat, motionärer 
Fred Rydberg (KD) och Frank Nilsson (KD) 

23. Redovisning av beredd motion om minskad pappersanvändning genom att utrusta förtro
endevalda med läsplattor, motionär: Nils-Åke Mårheden (M) 

24. Redovisning av beredd motion om offentlig motionsredovisning, motionärer: Tomas Alm 
(FP) och Anders Nilfjord (FP) 

25. Redovisning av berett medborgarilirslag om cykelbana med sandhopp i Slottsskogen 

26. Redovisning av berett medborgarförslag om uppförande aven utomhusscen med tillhö
rande cafe/naturlig samlingsplats i Bålsta centrum 

27. Redovisning av medborgarförslag om en strandskyddsinvestering med avseende på natur
värden och värden för det rörliga friluftslivet i syfte att skapa ett bedömningsunderlag för 
vilka strandnära områden som bör ha ett utökat strandskydd. 

28. Redovisning av berett medborgarförslag om utökad kommun- och fullmäktigeinforrnation 

29. Redovisning av berett medborgarilirslag om avskjutning av Canadagäss då fåglarna kan 
betraktas som en sanitär olägenhet 

30. Redovisning av ej beredda medborgarförslag och motioner 

31. Förslag till nytt planuppdrag 2012 - Skokloster Udde 1 



HÅBO KALLELSE 
Datum 

KOMMUN 2012-04-30 

Kommunstyrelsen 

32. Detaljplan för Bålsta 1 :595, 1 :596 och 1 :597, Gransätervägen 

33. Förslag till detaljplan för Stickspåret del av Bålsta 2:61 och Skörby 5:1 - för antagande 

34. Redovisning av externa protokoll 2012 - Håbo Marknads AB 

35. Förslag till yttrande över trafIkförsöJjningsprogram 

36. Förslag till detaljplan för Dalängenltrygghetsboende - för antagande 

37. Övriga frågor 

Agneta HäggIund (S) 
Ordförande 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Vipul Vithlani, Ekonomichef 
0171-52716 
VipuI.Vithlani@habo.se 

.-.-
. kJJ't!A,.'l?ie t 

Datum 

2012-04-20 

1 (1) 

Vår beteckning 

KS2010/51 nr 2012.284 

Håbo ridklubb förlängning av borgensåtagande Håbo Ridklubb 
förlängning av borgensåtagande 

Sammanfattning 
Kommunen har sedan flera år tillbaka varit borgensman för ridklubbens 
kredit på 100 000 kr hos SEE. Borgensåtagandet och krediten löper 

. årsvis och båda har hitintills förnyats vaJje år. 

Klubben begär i skrivelse om förnyelse av borgensåtagandet. 

Anledningen till att ridklubben behöver krediten är att intäkterna 
varierar stort över året. Det är av stor vikt att klubben kan använda 
krediten under perioder då klubbens kostnader är större än intäkterna. 
Krediten används med stor försiktighet. 

Om krediten inte förnyas innebär det bl.a. att ridklubben inte kan betala 
in avgifter och skatter i tid. 

Ekonomiavdelningen har granskat Håbo ridklubbs verksamhets
berättelse och bokslut för år 20 Il. 

Beslutsunderlag 
Skrivelsen från Håbo Ridklubb, daterad 2012-02-03 
Verksamhetsberättelsen 2011 

Förslag till beslut 
1. Styrelsen beslutar att förlänga borgensåtagandet för Håbo 

Ridklubbs checkkredit hos SEB för år 2012. 

Beslutsexpediering 
Håbo ridklubb 
SE"banken 



RåboKommun 
Kommunstyrelsen 

Angående förlängt borgensåtagande 

Bålsta 2 februari 2012 

Råbo Ridklubb har sedan flera år ett konto i SEB for in- och utbetatalningar, med 
kontonr· i. Till detta konto finns en kredit på 100.000 :-. 
Råbo Kommun har borgensåtagande på denna kredit vilken skall förnyas årligen. 

Råbo Ridklubb heJnställer till kommunstyrelsen att forlänga detta borgensåtagande. 

För Håbo Ridklubb 

OrdfOrande 

Håbo Ridklubb 
yttergran, Lundby 
746 92 Bålsta 
Tel 0171-533 28 

Postgiro 43 88 03-9 {klubben} 

Postgiro TT 63 56-8 (tävUngsgruppen) 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Vipul Vithlani, Ekonomichef 
0171-52716 
vipul.vithlani@habo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Datum Vår beteckning 

2012-04-20 KS2010/26 nr2012.1336 

Ansökan om tillfällig amorteringsfrihet - Bålsta tennis klubb 

Sammanfattning 
Bålsta tennisklubb har inkommit med en ansökan om att få 
amorteringsfrihet i ett år. Anledningen är att klubben amorterade drygt 150 
tkr år 2011, vilket är dubbelt så mycket som borgensvillkor kräver. 

Ekonommvdelningen föreslår att tennisklubben beviljas amorteringsfrihet i 
ett år, från juni 2012- juni 2013. Därefter återgår amorteringen till 6 250 
kronor per månad. 

Ekonomiavdelningen har granskat Tennis klubbens verksamhetsberättelse 
och bokslut för år 2011. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om amorteringsfrihet 

- Verksamhetsberättelsen / bokslut år 2011 

Förslag till beslut 

l. Kommunstyrelsens föreslås besluta att bevilja tennisklubben 
amorteringsfrihet från juni 2012 till och med juni 2013 ,därefter återgår 
amorteringen till 6 250 kronor per månad. 

2. 

Beslutsexpediering 
Tennis klubben 
SE -banken 

3-
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2012-04-16 

Till 

Håbo kommun 

Att 

Amorteringsfrihet i ett år (totalt 75 000 kr) på två lån där Håbo kommun är borgensman 

Bålsta Tennisklubb ansöker om amorteringsfrihet i ett år (totalt 75 000 kr) för två lån i SEB i Bålsta 

där Håbo kommun är borgensman. 

Bakgrund: under 2011 amorterades lånen med drygt 150 000 kr vilket är dubbelt så mycket som 

borgensvillkoren/avtalet årligen kräver. Övrig info om klubbens ekonomi, budget och verksamhet är 

inskickad tidigare. 

Bålsta TK:s lån i SEB: 

Kapitalskuld Amorteringstakt 

Lån 110101 111231 120412 

5400-60 022 03 699 150 kr 603 750 kr 591 250 kr 3 125 kr/mån 

5400-60 282 96 985294 kr 928243 kr 918872 kr 3125 kr/mån 

Med förhoppning om att Håbo kommun godkänner en tillfällig amorteringsbefrielse. 

Vänliga hälsningar 

Bålsta TK 

Pua styrelsen 

Kassör 
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Vipul Vithlani 

Från: 

Skickat: den 13 mars 201210:30 

Till: 

Ämne: Ang. SV: Bålsta Tennisklubb och kommunal borgen 

Bifogade filer: Verksamhetsberättelse-11.docx; VP-2012-Bålsta TK.pptx; Arsmöte-2012.docx; Prel 
rapporter 2011 Bålsta TK.pdf 

Hej \ . 

Kan Håbo kommun godkänna att vi lägger lånen i SE-banken amorteringsfritt fr o m mars/april 2012 och 
även under hela 2013? 
Vi vill helt enkelt skapa större likvida marginaler i vår verksamhet 2012. 
Detta skulle innebära att vår likviditet ökar med cirka 150 000 kr de närmaste två åren. 

Kort bakgrund till vår begäran: 

Klubben har satsat offensivt de senaste åren och har numera tre tränare anställda (2,5 tjänster ungefär). 
Lönekostnaderna kornmer att öka under 2012 vilket drar likviditet. Det är f n svårt att öka verksamheten 
utan fler tränare eller fler banor. 

Bidrag kornrner att minska med ytterligare 50-60 tkr under 2012 järnfört med 2011. 

Tennisklubben vill i år och nästa år använda kassan till investeringar i hallen och inte amorteringar. 
Nyligen lades nya banor i hallen för cirka 350 000 kr. 

Upprustning av hallen är prioritet - särskilda insatser för att reparera taket har gjorts under 2011 och 
arbetet kommer att fortsätta under 2012. 
Ett nytt tak över entren måste ordnas, målning av klubbrummet och mycket annat. 

Under 2011 amorterade vi 76 000 kr över den ursprungliga planen (152 000 kr totalt under 2011). Det 
känns inte som orimligt att vi kan tillgodoräkna oss denna del av amorteringarna för 2012 i efterhand? 
Hittills i år har vi arnorterat enligt plan. 

Jag bifogar verksamhetsplan2012, protokoll från årsmötet, verksamhetsberättelse 2011 och resultat och 
balanser för 2011. 

Tveka inte att ringa om det finns frågor kring verksamheten. 

Med hopp om ett positivt gensvar från dig och kommunen. 

mvh 

Kassör Bålsta TK 
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Från: 

Till: 

Datum: 2012-02-1716:23 

Ärende: SV: Bå!sta Tennisklubb och kommunal borgen 

Hej L 

När kommunen och tennisklubben ingick avtalet om borgen, så ingick det att tennisklubben skulle amortera. 
Amorteringsfrihet kräver ett beslut av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige och ett bra skäl från 
Tennisklubben. 
Det ligger i mitt uppdrag att granska ert bokslut och verksamhetsberättelsen när den är klar. Ring mig när ni är 
klara så kan vi prata mer om det. 

Med vänlig hälsning 

Ekonomichef 
Håbo kommun 
Kommunstyrelse förvaltning 
Ekonomiavdelning 
746 80 Bålsta 

Fax 0171 :563 33 
www.habo.se 

Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande 

Frän: ,. 

Skickat: den 17 februari LUll 0~:40 
Till: . 
Ämne: Bälsta Tennisklubb och kommunal borgen 

Hej' 

Jag är nyvald kassör i Bålsta TK och tar över efter som du tidigare haftkontakt med. 

Igår besökte vi SE-Banken där vi har våra lån, 1 522 tkr, med kommunal borgen. Finansieringen gäller ju 
tennishallen som vi förvaltar och driver. 

Vi kommer att ansöka hos SE-Banken om amorteringsfritt för båda lånen för 2012 och 2013. 
(Under 2011 amorterade vi cirka 150 tusen vilket var mer än planerat.) 

Finns det något i avtalet mellan tennisklubben och kommunen och kring borgensåtagandet som hindrar 
detta? 

Tacksam för skyndsamt besked .. 

Ring mig gärna om det finns frågor kring klubben eller verksamheten. 
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HÄBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-04-24 

Vår beteckning 

KS2012/6 nr 2012.1293 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Caroline Uttergård, Registrator 
0171-52504 

caroline.uttergard@habo.se 

Redovisning av delegations beslut 

Sammanfattning 
Följande beslut för perioden 2012-02-28 - 2012-04-17, föreligger: 

Anställningsbeslut I Anställningsinformation inkomna tilllöneenheten 
• KonununstyrelsenlKS-stab, perioden 2012-03-06 - 2012-03-31. 
• Miljö- och teknikförvaltningen, perioden 2012-02-28 - 2012-04-16. 
• Skolkontoret, perioden 2012-03-0 l - 2012-04-16. 
• Socialförvaltningen, perioden 2012-03-08 - 2012-04-17. 
• Bildningsförvaltningen, perioden 2012-03-01 - 2012-04-15. 

Enskilda beslut 
• Beslut om avstängning från tjänsteutövning (3 stycken olika beslut), 

2012-04-11, Catrin Josephsson, vik. Förvaltningschef 
Socialförvaltningen. 

• Förordnanden om förvaltningschefför socialförvaltningen vecka 15, 
2012-04-10, kommundirektör. 

• Förhandlad upphandling utan föregående annonsering, 2012-04-02, 
kommundirektör samt upphandlingschef. 

• Överenskonunelse mellan Håbo kommun och förskollärare angående 
anställning, 2012-03-13, förvaltningschef skolförvaltningen. 

• Beslut om ställföreträdande förvaltningschef på miljö- och 
teknikförvaltningen under tillförordnad förvaltningschefs ledighet, 2012-
02-21, kommundirektören. 

• Beslut om att anta Lokalt kollektivavtal (med hänvisning till 
förhandlingsprotokoll om Överenskommelse om särskild ersättning till 
äldre arbetstagare som efter uppsägning är arbetslös och inte längre har 
rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen), 2012-03-19, 
personalchef. 

• Beslut om att anta Lokalt kollektivavtal, KOM-KL (med hänvisning till 
förhandlingsprotokoll Överenskonunelse om omställningsavtal- KOM
KL), 2012-03-19, personalchef. 

• Beslut om förordnande som socialchef den 15-16 mars, 2011-12-19, 
kommundirektören. 

• Beslut om lån Kommuninvest, 2012-04-16, ekonomichef. 

Protokoll 
• Protokoll Överläggning 2012-04-11, Avstängning enligt AB § 10. 
o Sannnanträdesprotokoll från personal- och förhandlingsutskottet 2012-

04-02. 



HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-04-24 

tO 
2(2) 

Vår beteckning 

KS2012/6 nr 2012.1293 

Delegationsbesluten kan studeras individuellt i den pärm som fin11s med vid 
sammanträdet. 

Kommunkansliets f<jrslag till beslut: 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar notera delegationsbesluten som delgivna. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-04-17 
Vår beteckning 

KS2012/5 nr 2012.1292 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Caroline Uttergård, Registrator 
0171-52504 

caroline.uttergard@habo.se 

Redovisning av inkomna handlingar till kommunstyrelsens 
sammanträde 2012-05-21 

Sammanfattning 
Anmälningsärenden är till exempel beslut och andra handlingar som 
inkommit till kommunen och som kan vara av intresse för ledamötema i 
kommunstyrelsen. De presenteras i en sammanställning och kan studeras 
individuellt i den pärm som fi1llis med vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
- Sammanställning avanmälningsärenden, 2012-04-17. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar notera handlingama som delgivna. 



Håbo kommun 

Infonnations- och prognosbrev gällande 
mottagningsbehov av nyanlända, framtaget 
av Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna 
och Migrationsverket., 
Arbetsförmedlingen 

In 
SN § 21 2012-02-28, Fyllnadsval av 
ersättare till kommunala handikapprådet, 
(KHR)., Socialnämnden 

In 
Protokoll Mälardalsrådets Näringslivs- och 
FoU-utskott den 16 februari 2012., 
Mälm'dalsrådet 

In 
Protokoll från Produlctionsstyrelsen den I 
mars 2012., Landstinget Uppsala län 

In 
Cirkulär 12:10, Ändrade 
traktemnetsbelopp i TRAKT 04., Sveriges 
Kommuner och Landsting 

In 
Årsredovisning 2011 från Kommuninvest i 
Sverige AB., Kommuninvest i Sverige AB 

In 
Cirkulär 12:08 Justering i normalavtalet 
med STIM., Sveriges Kommuner och 
Landsting 

In 
Överenskommelse for 2012 mellan staten 
och Sveriges Kommuner och Landsting 
om stöd till en evidensbaserad praktik for 
god kvalitet inom socialtjänsten., Sveriges 
Kommuner och Landsting 

MEDDELANDEN (händelser) 
Kommunstyrelsen 2012-05-21 

40. 

2012.759 
2012/10 KS 

2012.784 

2012.837 

2012.914 

2012.916 

2012.924 

2012.936 

KS 
2012-05-21 

KS 
2012-05-21 

KS 
2012-05-21 

KS 
2012-05-21 

KS 
2012-05-21 

KS 
2012-05-21 

KS 
2012-05-21 



Håbo kommuu 

Slutliga villkor avseende 
energiförbrukning, utsläpp av kväveoxider 
och danming fi-ån verksamheten som 
Gyproc AB bedriver på fastigheten Bista 
4:27 i Håbo kommun., Länsstyrelsen 
Uppsala län 

In 
Infannatian från Socialstyrelsen om 
handläggning av överflyttningsärenden 
inom socialtjänsten., Socialstyrelsen 

In 
Cirkulär 12:11 Arbetsdomstolens dom 
2012 nr 16 om omreglering av 
sysselsättningsgraden får ett antal 
fritidspedagoger., Sveriges kommuner och 
landsting 

In 
Cirkulär 12: 09 Kommunens mottagande 
av betygshandlingar från friskoJor, 
Sveriges kommuner och landsting 

Ut 
Protokoll fort vid kommunala 
handikapprådets sammanträde 2012-02-23 

In 
Sammanträdesprotokoll fl-ån 
Räddningstjänsten Enköping Håbo 2012-
03-21. 

MEDDELANDEN (händelser) 
Kommunstyrelsen 2012-05-21 

jl 

2012.1003 

2012.1027 

2012.1028 

2012.1029 

2012.1034 
2012/3 KS 

2012-05-21 

KS 
2012-05-21 

KS 
2012-05-21 

KS 
2012-05-21 

KS 
2012-05-21 

KS 
2012-05-21 



Håbo kommun 

In 
Cirkulär 12:12, Stöd till evidensbaserad 
praktik for god kvalitet inom socialtjänsten 
~ överenskommelse fOr år 2012 mellan 
staten och Sveriges Kommuner och 
Landsting, Sveriges kommuner och 
Landsting 

Ut 
Pi'otakoll från kommunala pensionärsrådet 
2012-02-28 

In 
Cirkulär 12: 13 SKL erbjuder startpaket for 
jämställdhetsintegrering., Sveriges 
Kommuner och Landsting 

MEDDELANDEN (händelser) 
Kommnnstyrelsen 2012-05-21 

2012.1042 

2012.1055 

2012.1266 

KS 
2012-05-21 

KS 
2012-05-21 

KS 
2012-05-21 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-04-19 

Vår beteckning 

KS nr 2012.1313 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Pia Jexell, Kommunikationsstrateg 
0171-52736 
pia.jexell@habo.se 

KS 2012/49 

c 

Förslag till vidareutveckling av befintligt medborgarkontor 

Sammanfattning 
KOlmnunstyrelsens förvaltning har på kommunstyrelsen uppdrag (KS §79/20 11 
2011-05-23) genomfört en förstudie för att undersöka möjlighetema att vidareut
veckla befmtligt medborgarkontor. 

Förstudien har resulterat i en rapport och en handlingsplan. RappOlien beskriver 
nuläget gällande tillgänglighet i Håbo kommun, ger rekommendationer till vida
reutveckling av befintligt medborgarkontor och visar på både möjligheter och 
risker vid en vidareutveckling. Handlingsplanen visar mer konkret hur Håbo 
kommllll kan gå vidare från dagens medborgarkontor till att etablera ett Kontakt
center under 2013. 

Förstudien visar bland armat att Håbo kommun besvarade 55 procent av alla in
kommande samtal under 2011. Totalt gjorde 683 072 kontaktförsök per telefon, 
310024 förblev obesvarade. Denna låga svarsfrekvens rinmlar illa med målsätt
ningen att öka medborgamas fÖliroende för Håbo kommun. Genom att öka till
gängligheten kommer kommunen skapa närhet till invånama, förenkla kontakten 
och minska svarstiden för mindre komplexa frågeställningar. 

Förstudien rekommenderar att Håbo kommun etablerar ett Kontaktcenter for att 
snabbt och tydligt fdrbättra tillgängligheten. Att inom ett år uppnå en svarsfrekvens 
på 80 procent är en rimlig målsättning. 

Ett kontaktcenter bidrar inte enbalt till fler och snabbare svar, det ger också kunskap 
och skapar förståelse för vilken typ av ärenden och frågor som är vanligast i kom
munen. Det underlättar planering av både tid och resurser och imlebär att konnnu
nens arbete totalt sett blir mer kostnadseffektivt. 

Förstudiens slutsats är att imättandet av ett Kontaktcenter ger kommunen de bästa 
fdrutsättningama för att både forbättra kommunens tillgänglighet och snabba upp 
hanteringen av enklare frågeställningar utan att nyanställa fler resurser inom respek
tive förvaltning. 

I Handlingsplan för Kontaktcenter (KS m 2012.1321) finns forslag till hur etable
ringen av ett Kontaktcenter bör genomföras. Kostnaden for uppstalt och löpande 
drift av Kontaktcenter hanteras genom omfdrdelning av resurser. 

Beslutsunderlag 
Beslut om förstudie KS §79/2011 2011-05-23 
RappOIi Kontaktcenter KS nr 2012.1322 med 3 bilagor 
Handlingsplan Kontaktcenter KS m 2012.1321 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-04-19 

Vår beteckning 
KS nr 2012.1313 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att genomfö
ra etablering av Kontaktcellter enligt förslag i förstudiens rapport (KS nr 
2012.1322) och handlingsplan (KS nr 2012.1321). 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Vipul Vithlani, Ekonomichef 
0171-52716 
vipul.vithlani@habo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 

2012-04-20 KS2012/17 nr2012.1342 

Yttrande avseende PWCs granskning angående kommunens 
underhåll och underhålls beläggning 

Sammanfattning 
PWC har på uppdrag av förtroendevalda revisorer genomfört en uppföljning 
aven tidigare granskning från 2007 avseende underhållsplanering och utföIt 
underhåll av fastigheter och gator i Håbo konnnun. 

Revisorernas bedömning är att det [mus ett stort och ökande behov av 
långsiktigt planerat underhåll för att uppnå en god ekonomisk hushållning 
av kommunens fastigheter och gatunät. 

Revisorerna har sänt rapporten till både kommunstyrelsen och till miljö- och 
tekniknärnuden för synpunkter. 

KommunstyrelselIs yttrallde 
Av miljö och tekniknärnudens yttrande framgår bland annat att 
förvaltningen har införskaffat planeringshj älpmedel för att bättre kunna 
planera de löpande underhållsbehov för kommunens fastigheter och för 
gatunätet. Kommunstyrelsen förutsätter att systemet tas i drift av miljö- och 
teknikförvaltningen under året och att miljö och tekniknärnuden rapporterar 
det långsiktiga underhållsbehovet till kommunstyrelsen efter det att 
inventering har gjorts på kommunens fastigheter och gator. 

Vad gäller revisorernas synpunkter att nyckeltalen för underhåll är låga för 
kommunen i jämförelsen med framtagna nyckeltal från REP AB och SABO 
anser kommunen att jämförelsen kan bli lite missvisande då det inte framgår 
om nyare byggnader har sannna nyckeltal som äldre byggnader vad gäller 
kostnaden för planerad fastighetsunderhåll, kr/m2. Dessutom har komumnen 
under en längre tid tagit större underhållskostnader på kommunens 
fastigheter och gator inom investerings budgeten ,detta har inte beaktats i 
granskningsrapporten. 

Vidare är konnnunstyrelsen medveten om att en långsiktig planering av 
underhållsbehovet är nödvändigt. 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport - uppföljning av granskning av kommunens 
underhållsplanering 
Miljö och tekniknäuUlden yttrande, 2012-03-12, § 27. 

Förslag till beslut 

l. Kommunstyrelsen beslutar att godkäJ.llla förvaltningens förslag till 
yttrande samt att överlämna detta tillsanunans med miljö- och 
tekniknämndens yttrande, till kommunens revisorer. 
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HÄBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-03-12 

MiUö- och tekniknämnden 2012 -03- 1 5 

JUSTERARE 

KS Dr< . f"'9-Ii" 

1pVl.-/ror __ W\'2-.~sS MTN§27 MTN 2012136 

PwCs rapport angående kommunens underhåll och 
underhållsbeläggning - yttrande 

Sammanfattning 
Fullmäktige beslutade i december 2010-11-15, § 105, att öronmärka 3,5 mkr 
för underhållsåtgärder avseende gata och fastighet, utöver budgeterade 
anslag om 2,6 mkr avseende gatuunderhåll och 5,5 rnh·.avseende 
fastighetsunderhåll. Milj ö- och tekniknämnden har fOrdelat det extra 
anslaget med 2,0 mkr till fastighetsavdeJningen och 1,5 mkr till 
gatuavdelningen. 

Kommunens revisioner har skrivit en rapport om hur detta riktade anslag ror 
använts och milj ö- och teknikfdrvaltningen har getts möjlighet atfyttra sig 
om rapporten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-03-Dl 
Revisionsrapport - Uppfdljning av granskning av kommunens 
underhållsplanering, daterad 2012-02-07 
Yttrande avseende PwCs rapport angående kommunens underhåll och 
underhållsbeläggning, daterad 2012-02-21 

Beslut 

1. Godkänna fdrvaltningens yttrande till rapporten och överlämna yttrandet 
till kommunstyrelsen. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen . 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGS8ESlYRKNING Nr2012 oS93 

If Is~ /0 
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HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och teknikförvaltningen 
Anders AJmroth. Tf förvaltningschef 
0171-52820 
anders.almroth@habo.se 

YTTRANDE 
Datum 
2012-02-20 

Yttrande avseende PwCs rapport angående kommunens underhåll och 
underhålls beläggning 

Sammanfattning 

Vår beteckning 

MTN nr2012.414 

Ko=unfullmäktige beslutade i december 2010-11-15, § 105, att öronmärka 3,5 mkr får 
underhållsåtgärder avseende gata och fastighet, utöver budgeterade anslag om 2,6 mkr avseende 
gatuunderhåll och 5,5 mkr avseende fastighetsunderhåll. Miljö- och tekniknämnden harfårdelat 
det extra anslaget med 2,Q mkr till fastighetsavdelningen och 1,5 mkr till gatuavdelningen. Totalt 
budgeterade driftmedel'för underhåll, 11,6 mkr. 

Under 2011 drabbades nämnden av två stora oförutsedda problem som inte kunde imymmas i 
driftbudgeten. För att hantera dessa akuta problem beslutade miljö- och tekniknämnden att 
omdisponera investeringsmedel och på dessa sätt påskynda underhållsåtgärder. Totalt 
omdisponerades 14,3 mkr till åtgärder får tak på förskolor och skolor samt renovering på grnnd 
av problem med inomhusmiljön på Futurum. Totalt har milj ö- och tekniknämnden finansierat 
underhållsåtgärder med både drift- och investeringsmedel uppgående till 4,0 mla: (gata, drift) + 
6,3 mla (fastighet, drift) + 1.1,4 mkr (fastighet, investering) = 21,7 mkr. 

Atgärder som kommer att vidtas får att fårbättra det framtida underhållsarbetet är bland annat att 
planeringssystemet "Tekis gata" ko=er att bölja användas av gatuavdelningen, löpande 
beläggningsunderhåll kommer att särredovisas i ekonomisystemet och inventering av samtliga 
fastigheter kommer att slutföras till 2013. Miljö- och teknilmänmden har även tittat på 
möjligheterna med komponentavslaivmng, som är ett sätt rår att hantera underhåll och som 
under senare år har börjat införas i redovisningen av flera kommuner. 

Gatuavdelningen 
GatuavdeIningen tog under 2009 fram en underhållsutredning med hjälp av konsultföretaget 
Ramböll. Denna visade underhållsbehovet på kommunens vägar och gång- och cykelvägar. 
Utredningen visade att behovet av åtgärder på kommunens vägnät uppgick till cirka 30,0 mkr 
2009. 

Nämnden har fått underhållsutredningen presenterad år 2010 och 20 ll. I budgetarbetet infår 
2011 begärde 11ärnnden extra pengar för underhåll hos kommunfullrnäktige. Kommunfullmäktige 
beslutade 2010-11-15, § 105, att öro=ärka 1,5 mkr får underhållsbeläggning utöver 
budgeterade anslag om 2,6 mkr för gatuunderhål12011. Totalt 4,1 mkr. 

Nämnden har i årsredovisningen tagit del av vilka vägar som h81· belagts under 2011. Underhålls-' 
beläggnings arbeten har utförts på Slottsskogsleden, Kraftleden Stockholmsvägen, Kalmarvägen, 
Centrurnleden, Råbyleden, Hantverksgatan, Enköpingsvägen och gång- och cykelvägar till en 
kostnad av drygt 4,0 mkr. 

PwC anmärker på att löpande och planerat underhåll inte särredovisas. Gatuavdelningenhar 
alltid särredovisat planerat underhåll genom att fakturor konterats på koddel aktivitet, 
(underhållsbeläggning). Övrigt löpande underhåll t ex vinterväghållning har också särredovisats 
på koddel aktivitet. Från och med 2012 konmier även löpande beläggningsunderhåll (t ex mindre 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-02-20 

Var beteckning 
MTN nr 2012.414 

reparationer) redovisas genom kontering på en ny aktivitet (underhållsbeläggning löpande), 
Gatuavdelningen kommer också att införa och följ a UJlP volymtal i verksamhets-
styrnings systemet Stratsys. 

Ett planeringssystem för underhåll köptes in under 2011 (Tekis gata). Detta har ännu inte satts i 
drift. Uppgifterna i underhållsutredningen från 2009 ska föras in i detta system. Gatuavdelningen 
upprättar även en årlig tmderhållsplan som följer underhållsutredningen samt gör en bedömning 
efter besiktning i fålt. Denna fInns dokumenterad på avdelningen. 

Fastighetsavdelningen 
Planerat underhåll som utförs inom fastighetsavdelningen har redovisats under verksamhet för 
underhåll. Löpande underhåll, även kallat avhjälpande underhåll har redovisats under 
verksamhet fdr drift. Inom verksamheten drift har inte redovisningen visat på vad som avsett det 
avhjälpande underhållet vilket har varit en brist. Inför 2012 har verksanilieterna för 
redovisningen lagts om, delvis för att få en bättre kontroll på utfallet av det avhjälpande 
underhållet. Verksamheterna ligger nu i enlighet med branschpraxis för fastighetsförvaltning 
vilket även medför enklare och bättre jämförelse mot andra fastighetsägare. 

I samband med att redovisningen av verksamheterna läggs om kommer även nyckelta1justeras. 
, Tidigare har nyckeltal funnits för planerat underhåll i kr per kvadratmeter vilket kommer att 
bibehållas men kommer att kompletteras med nyckeltal för avhjälpande underhåll i kr per 
kvadratmeter. Målsättningen är att avhjälpande underhåll ska rn.illskas till fördel för det 
planerade underhållet. 

Inför år 2011 beslutade kommunfullmäktige att öronmärka 2,0 mkr för tmderhåll utöver 
budgeterat anslag om 5,5 mkr för underhåll på konnnunems fastigheter. Totalt avsattes en budget 
på 7,5 mkr för underhåll 2011. För denna budget kan de större åtgärderna fdr underhåll nämnas 
såsom att golvet har bytts ut i BcJFs storkök, golv har bytts i Annehills förskola och i ishallens 
omklädningsrum samt att ytsklktsrenovering har genomförts på Slottsskolan och Skeppsgårdens 
förskola. Totalt har 6,3 'mkr använts till direkta underhållsåtgärder. 

Under 2011 drabbades nämnden av två stora oförutsedda pro blern som inte kunde inryrnn1as i 
driftbudgeten. Dels påträffades inomhusmiljöproblem på Futurum Nedre samt att flera 
byggnader drabbades av takläckage efter den mycket snörika vintern på Västerängskolan, 
Futurumskolan, Ellensborgs förskola och BcJF. För att hantera dessa akuta problem beslutade 
rniljö- och tekniknämnden att omdisponera investeringsmedel och på dessa sätt påskynda 
underhållsåtgärder. Totalt omdisponerades 14,3 mkr till åtgärder för tak på förskolor och skolor 
samt renovering på gnmd av problem med inomhusmiljön på Futururn. Av dessa medel har 8,7 

';.mkr 'används till rena underhållsåtgärder. 

";~~rutorn dessa ipvester~gar har även investeringsmedellagts på bland annat byte aven uttjänt 
oljepanna till bii:i:gvärmeanläggning på Räddningsstationen, byte ay uttjänt brandlannsanläggning 
på Gransäterskolan och ombyggnation och renovering av kommunhusets reception. Totalt 
uppgår investeringar avseende rent underhåll tml1,4 mkr. 

Under 2011 har milj ö- och tekniknärnnden lagt 6,3 mkr + 11,4 mkr avseende fastighetsunderhålL 
Totalt 17,7 mkr. 

Idaganvänder sig avdelningen aven underhållsplan och tillika åtgärdsplan, Planen är en översikt 
av behovet av åtgärder för de nfun1aste åren. I planen går att söka ut vad som behöver åtgärdas 

fl :;:'L [ct 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-02-20 
Vår beteckning 

MTN nr 2012.414 

och på vilka byggnader, när i tiden, till vilken kostnad, om åtgärden gäller drift, underhåll eller 
investering, vem på avdelningen som ansvarar och i vilket skede åtgärden är. I det operativa 
arbetet används planen för att planera och följa upp verksamheten. Bristen med planen idag är att 
långsiktigt planerat underhåll inte går att bedöma. 

För att kunna axbeta med det långsiktigt planerade underhållet har en modul införskaffats till 
verksamhetsstödet Landlord, som används av: fastighetsavdelningen. För att kunna använda 
modulen krävs omfattande inventeringar av byggnaderna och administrativt arbete fdr att få in 
uppgifterna i systemet. Under 2011 påbörjade avdelningen inventeringen inom ett rektorsområde 
med skola och förskolor. Utvärdering gj ordes under hösten på hur inventeringen fungerat och 
hur projektet ska fortlöpa. Utvärderingen mynoade ut i att avdelningen är fdr liten för att kunna 
slutföra projektet inom rimlig tid och extem hjälp behöver tas in för att snabbare få igång 
modulen får planerat underhålL Extern part är nu kontaktad och arbetet med inventeringarna 
beräknas kwma slutföras .till2013. 

Med hänsyn taget till de problem som uppstår i kommunens byggnader med fuktskador och 
mängden avhjälpande underhåll så finns ett stort eftersatt underhåll. Ytterligare ekonomiska 
medel kommer att behövas för att Komma till rätta med detta. Finansieringen av detta behöver 
utredas närmare för huruvida utrymmet rdr det planerade underhållet skall ligga i drift eller på 
investering. . 

Komponentavskrivning är ett sätt för att hantera underhåll och som under senare år har börjat 
infåras i redovisningen av flera kommuner. Systemet med komponentavskrivning kännetecknas 
av att en byggnad delas upp i komponenter med olika avskrivningstider, anpassade till respektive 
komponents förväntade nyt1jandetid. När en komponent ersätts betraktas det som en 
reinvestering som aktiveras i balansräkningen och sedan skrivs av under den fdrväntade 
nyttjandeperioden. Med systemet dras gränsen mellan investering och underhåll på ett 
annorlunda sätt. Fler insatser betraktas som investeringar och i renodlade former är det bara 
löpande underhåll och reparationer som kostnadsförs direkt. Det innebär också att det klassiska 
problemet att dra en gräns mellan investering som ska innebära standardhöjning och underhåll 
där tidigare standard återställs försvinner eftersom allt detta normalt blir investering då det i båda 
fallen handlar om insatser som har långsiktigt värde .. 

Med komponentavskrivning fås en mer rättvisande redovisning. Balansräkningen ger då en 
bättre bild av byggnadernas värde eftersom insatser i fastigheten leder till ett högre bokfdrt 
värde. Resultaträkningen blir mer rättvisande därför att enbart årets värdeminskning ses som 
kostnad och inte hela underhållsutgiften som i det vanliga systemet. 

Kornponentavskrivning har fått ökad uppmärksamhet då det är många organisationer som står 
inför stora underhållsinsatser. Genom att betrakta större underhålls insatser som en komponent 
som skrivs av under flera år kan det ekonomiska resultatet utjänlllas under en period där det är 
svfut att klara nqdvändiga underhållsinsatSer med det vanliga redovisningssystemet. 

SKL har under 2011 tagit fram en skrift, Komponent avsklivning, som beskriver mer om 
redovisningsfonnen. 



1 (2) rn1 HÅBO 
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Datum 

2012-04-04 
Vår beteckning 

KS2012/34 nr2012.1156 

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

Förslag till yttrande över revisionsrapport "Verkställighet av be
slut - Håbo kommun, februari 2012" 

Av rapportens inledning framgår följande: "Ett beslut i en politisk försam
ling innebär oftast att någon form av åtgärd ska utföras. För att åtgärden ska 
kunna utföras måste beslutet vara klart formulerat i protokollet. Beslutet 
bör, om möjligt, innehålla uppgift om när åtgärden senast ska utföras 
och/eller träda i kraft. Ett viktigt led i beslutsprocessen är att besluten expe
dieras snarast möjligt och att uppföljning att besluten verkställts samt att 
eventuella avvikelser från beslutet rapporteras till beslutsfattarna. 

Kommunallagen reglerar inte hur beslutsexpediering ska ske utan respektive 
kommun måste [mua sina egna former för detta. l beslut som utgör myn
dighetsutövning [mus däremot i förvaltningslagen vissa grundläggande reg
ler om hur beslut ska kommuniceras (och expedieras) till berörd part. 

Revisorema i Håbo kommun har uppdragit till PwC att granska hur verkstäl
lighet av beslut fungerar inom kommunen." 

Av tio granskade beslut konstateras att tre verkställts enligt beslutsfOlIDule
tingen, tre beslut kan anses delvis verkställda och fYra beslut inte verkställts. 

I rapporterns avslutrring konstateras att rutiner och stödsystem saknas för 
bevakning av återremitterade ärenden samt verkställande av uppdrag och 
återrapportering av dessa. 

Revisorema redovisar följande förslag: 

• . I beslutet bör framgå när uppdraget ska vara genomfört 

• Beslut om uppdrag bör återrappOliers till beslutsfattaren, efter ge
nomförande 

• Återremitterade ärenden bör föras på en bevakningslista. 

Kommunkansliets förslag till yttrande: 

Kommunkansliet har påbörjat genomförandet aven rutin innebärande att 
beslut om uppdrag som ska genomföras av styrelsens förvaltning eller av 
annan nämnd, ska återrapporteras till förvaltrringen efter genomförande. 
Rapporteringen ska redovisas till styrelsen och, i förekommande fall till 
fullmäktige. De beslut som ska återrapporteras efter genomförande, registre
ras i det nuvarande ärendehanteringssystemet. En utredning pågår för närva-
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Vår beteckning 

KS2012/34 nr2012.1156 

rande om byte av ett nytt ärendehanteringssystem. Det senare kan medföra· 
att en mer automatiserad övervakning av denna typ av beslut, kan ske. 

Återremitterade och bordlagda ärenden kommer att registreras. 

Kommunkansliet kommer fortsättningsvis i "förslag till beslut" att bevaka 
att tider för genomförandet av uppdrag och projekt redovisas . 

. Beslutsunderlag 
- Revisionsrapport. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

l. Styrelsen beslutar att godkänna redovisat förslag till yttrande. 

2! 



1 (1) f.1l HÅBO 
__ KOMMUN 

Datum 
2012-04-20 

Vår beteckning 

KS2012/45 nr 2012.1298 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Upphandlingsenheten 
Katariina Virkkunen, Upphandlingschef 

katariina. virkkunen@habo.se 

Förslag till upphandlingspolicy 2013 (Dnr KS 2012/45) 

Sammanfattning 
Upphandlingspolicy anger mål för Håbo kommuns inköp och är 
huvuddokumentet för all anskaffning av varor, tjänster och entreprenader i 
kommunen. 

Dokumentet kompletteras av Upphandlingsavdelningen med lämpliga 
riktlinjer för att policyns inriktning ska följas i alla verksamheter. 

En tidigare upphandlingspolicy från 2009, som till stor del byggde på 
riktlinjer från 2005, behövde ersättas med ny policy för att bättre spegla 
kommunens övergripande mål. 

Nytt i den föreslagna policyn, jämfört med den tidigare policyn från 2009, 
är små och medelstora företagens möjlighet till att länma anbud till 
kommunen har poängterats. Etiska krav i upphandling är upptagna i policyn. 
Miljökrav, om det är lämpligt att följa Miljöstyrningsrådets 
rekommendationer, följer väl kommunens övergripande mål. Krav om 
obligatorisk dokumentation av direktupphandling av lågt värde har sänkts 
till ett prisbasbelopp, vilket är 44 000 kr i år. 

Beslutsunderlag 
- Upphandlingspolicy. 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att upphandlingspolicyn KS 2009.2261 
ersätts av den nya policyn KS20l2.4S. 

Beslutsexpediering 
Upphandlingschef 

-c. z , 
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Datum 

2012-04-25 
Vår beteckning 

KS2012/53 nr 2012.1434 

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

Förslag till riktlinjer för flykting mottagande 

Kommunstyrelsen beslöt i samband med hanteringen om nu gällande avtal 
med Migrationsverket om mottagande av ensamkOlmnande barn och ung
domar bland annat att ett förslag till riktlinjer för kommande flyktingmotta
gande där ansvars- och kostnadsfördelning mellan berörda nämnder ska 
framgå, ska redovisas. 

Länsstyrelsen har sedan år 2010 övertagit ansvaret för överenskommelsen 
som fortfarande gäller. 

Socialnämndens förslag till riktlinjer föreligger. Förslaget är remissbehand
lats av nätverks gruppen för integration, som leds från socialförvaltningen. 
Nämnden föreslår att kommunfullmäktige ska anta dessa, att gälla från och 
med 2012-06-1 l. 

Av nämndens beslut framgår att det redan föreligger ett antal styrdokument 
för flyktingmottagandet gällande med/mellan andra kommuner, landstinget 
och, arbetsfönnedlingen. 

Inom socialnänmden fmns riktlinjer för den tidigare introduktionsersätt
ningen och efter etableringsförordningen fmns målgruppen inkluderade i so
cialnämndens riktlinjer för ekonomiskt bistånd. På verksamhetsnivå, inom 
myndighetsenheten, har flyktingmottagningen mål och aktiviteter som sätts 
upp årligen. 

Flyktingmottagandet är en kOlmnunal verksamhet som oavsett vilken nämnd 
den organiseras inunder, är beroende av, samt inverkar på, såväl andra 
nämnder som samhället i övrigt. 

Beslutsunderlag 
Konnnunstyrelsens beslut 2011-05-23, § 84 

- Socialnämndens beslut 2012-04-24, § 40. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Konnnunstyrelsens förslag till konnnunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar att anta socialnämndens förslag till riktlinjer för 
flyktingmottagande i Håbo kommun, 2012-04-04, att gälla från och 
med 2012-06-11 och tills vidare. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-04-24 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 40 SN 2012/20 

Riktlinjer för flyktingmottagande i Håbo kommun 

Sammanfattning 

2012 -04- 2 5 

Håbo kommun har sedan 2009-09-08 en överenskommelse med Migrationsverket 
om att årligen ta emot 20 flyktingar och andra skyddsbehövande. Länsstyrelsen har 
sedan år 2010 övertagit ansvaret för överenskommelsen som fortfarande gäller. 

Kommunstyrelsen beslutade 2011-05-23 § 84 att: ''förslag till riktlinjer för 
flyktingmottagande där ansvars- och kostnadsfördelning mellan berörda 
nämnder framgår, ska redovisas av styrgruppenför beslut i kommunstyrelsen" 

Det finns olika styrdokument för flyktingmottagandet i kommunen. I Uppsala län 
har kommunerna, landstinget, arbetsförmedlingen och övriga berörda myndigheter 
tecknat en regional överenskommelse för arbetet med integration och etablering. En 
överenskommelse för lokal samverkan mellan arbetsförmedlingen och Håbo 
kommun är också fardigutfOlmad. 

Inom socialnänmden finns riktlinj er för den tidigare introduktionsersättningen och 
efter etableringsförordningen finns målgruppen inkluderade i socialnänmdens 
riktlinjer för ekonomiskt bistånd. På verksarnhetsnivå, inom myndighetsenheten, 
har flyktingmottagningen mål och aktiviteter som sätts upp årligen. 

Flyktingmottagandet är en kommunal verksamhet som oavsett vilken nänmd den 
organiseras inunder, är beroende av, samt inverkar på, såväl andra nänmder som 
samhället i övrigt. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för flyktingmottagande i Håbo kommun, daterad 2012-04-04, nr 
2012.622. Bilagor för kännedom: dels överenskommelse för lokal samverkan i 
etablering av vissa nyanlända invandrare (arbetsmaterial fram tills underteck
nande) och dels regional överenskommelse för arbete med integration och 
etablering i Uppsala län. 

Beslut 

l. Socialnänmden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta riktlinjer för 
flyktingmottagande i Håbo kommun, daterade 2012-04-04, att gälla från och 
med 2012-06-11 och tills vidare. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Bildningsförvaltningen 
Skolförvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR 

C'VltUDI 
UTDRAG~BESTfRKNING. ~Nr2012.1074 

H.l'.BO SOCtlN ND 
746 80 BÅLS A 
TELEr-Oi'~ 017 -52 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-04-05 

Vår beteckning 
SN nr 2012,946 

Socialförvaltn ingen 
Myndighetsenheten 
Catrin Josephson, enhetschef 
0171-52781 
catrin,josephson@habo,se 

Förslag till riktlinjer för flyktingmottagande i Håbo kommun 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden beslutar att foreslå kommunfullmäktige att anta bifogade 
riktlinjer for flyktingmottagande i Håbo kommun. 

Bakgrund 

Håbo kommun har sedan 2009-09-08 en överenskommelse med Migrationsverket 
om årligt mottagande av 20 flyktingar och andra skyddsbehövande, vilken fortsatt 

, gäller. En lilmande överenskommelse fanns även tidigare för åren 2006 och 2007. 

Det fums olika styrdokument for flyktingmottagandet i kommunen. I Uppsala län 
har kommunerna, landstinget, arbetsfö=edlingen och övriga berörda myndigheter 
tecknat en regional överenskommelse för arbetet med integration och etablering. En 
överenskommelse for lokal samverkan mellan arbetsf6=edlingen och Håbo 
kommun är också fårdigutfo=ad men i skrivande stund inte undertecknad. 

Inom socialnämnden fmus riktlinjer for den tidigare introduktionsersättningen och 
efter etableringsforordningen flnns målgruppen inkluderade i socialnämndens 
riktlinjer for ekonomiskt bistånd. På verksamhetsmvå har flyktingmottagrungen, 
som är inrymd i myndighetsenheten, mål och aktiviteter som sätts upp årligen. 

Vad som saknats i Håbo är kommunövergripande riktlinjer som anger mål och 
inriktning för flyktingmottagandet och som även innehåller ansvarsfördelning 
mellan de olika nämnderna. Kommunstyrelsen beslutade 2011 -05-23 att 

"förslag till riktlinjer för jlyktingmottagande där ansvars- och kostnadsfördelning 
mellan berörda nämnder framgår, ska redovisas av styrgruppen for beslut i 
kommunstyrelsen. " (KS 2010/112 §84) 

Det som benämns "styrgrupp" är nätverks gruppen för integration, vilken leds av 
flyktingsamordnaren. Eftersom nätverksgruppen inte enbart består av representanter 
från kommunala verksamheter har den inte självständigt arbetat fram de riktlinjer 
som nu foreslås, utan gruppen har istället använts som remissinstans efter 
verksamhetens och kommunIedningsgruppens forslag. 

Förvaltningens bedömning 
Flyktingmottagandet är en kommunal verksamhet som oavsett vilken nämnd den 
organiseras inunder, är beroende av, samt inverkar på, såväl andra nämnder som 
samhället i övrigt. Det är därför viktigt att kommunstyrelsen sätter upp riktlinj er for 
mottagandet i kommunen. 

l~ 



HÅBO 
KOMMUN 

Beslutsunderlag 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 
2012-04-06 

Riktlinjer för flyktingmottagande i Håbo kommun 
Överenskommelse för lokal samverkan i etablering av vissa nyanlända 
invandrare (arbetsmaterial fram tills undertecknandet) 

2(2) 

Vår beteckning 

SN nr 2012.946 

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Socialförvaltningen 
Bildningsförvaltningen 
Skolförvaltningen 

Thomas Brandell 
socialchef 

/ ... ..-) 

~======== 
Enhetschef 

tg 



1(3) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-04-26 
Vår beteckning 

KS2012/20 nr 2012.1449 

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

Förslag om att ingå avtal med Länsstyrelsen i Uppsala län om 
fortsatt mottagande av flyktingar och andra hjälpbehövande 

Sammanfattning 
Följande förslag till beslut bordlades av kommunstyrelsen 2012-04-10 i av
vaktan på socialnämndens kommande förslag om riktlinjer för flyktingmot
tagande. Nämndens förslag till riktlinjer föreligger och kommunstyrelsen 
har att ta ställning till detta i särskilt förslag till beslut. 

Av socialnämndens beslut 2012-01-31, § 12, framgår bland annat följande: 

"Håbo kommuns nuvarande överenskommelse med Migrationsverket om 
mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande tecknades 2009-11-
26. Överenskonnnelsen fastslår ett åtagande för Håbo kommwl att årligen ta 
emot 20 utlärwingar varav samtliga anvisas plats genom Migrationsverkets 
försorg. 

Sedan förstajuli år 2010 har Länsstyrelsen övertagit ansvaret att teckna 
överenskommelser med kommuner om mottagning av nyanlända. Länssty
relsen har på olika sätt både år 2010 och år 2011 påtalat behovet av fler an
visningsbara platser i Uppsala läns kommuner. Håbo kommun har ombetts 
teckna ny överenskommelse med Länsstyrelsen som huvndman. 

Förvaltningen anser att Håbo kommun har till vissa delar goda förutsätt
ningar för ett kvalitetssäkrat mottagande. Flyktingsamordnare och socialsek
reterare är väl insatta i arbetsuppgifterna kring mottagandet. SFI klarar av att 
erbjuda 15 undervisningstinunar per vecka (lagstadgat krav) och har bland 
annat resurser inom alfabetisering. Skolan har god vana att ta emot nyanlän
da elever i fdrberedelseklass och samarbetet fungerar väl mellan SFI, flyk
tingmottagning och övrig skola. Även den lokala arbetsförmedlingen har ef
ter etableringsrefOlmen snabbt utvecklat sin samverkan med konnnwlen och 
arbetar aktivt med att fYlla etableringsperioden för den enskilde med riktade 
etableringsinsatser. I och med den nya nätverksgruppen för flyktingmotta
gande som bildades under år 2010 och leds av flyktingsamordnaren finns 
också framöver ett viktigt forum för nya initiativ i det fortsatta integrations
arbetet med våra nyanlända i kommunen. 

Kvar films dock frågan om bostäder, vilken inte räknas in i Länsstyrelsens 
föreslagna kommuntal, men vilket förvaltningen ser, spelar en stor roll i de 
faktiska möjligheterna att ta emot nyanlända till konnnunen. Utifrån lagen 
(200:1383) om konnnwlernas bostadsförsöljningsansvar ser förvaltningen 
ett behov av att kommunfullmäktiges kommande riktlinjer för bostadsför
sörjning även innehåller 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-04-26 
Vår beteckning 

KS2012/20 nr2012.1449 

en planering om nybyggnation där mottagandet av nyanlända är medtaget i 
beräkningarna. 

Så länge bostadstillgången ser ut som idag bedömer förvaltningen samman
fattningsvis att mottagandet är svårt att utöka nämnvärt. Arbetet kommer att 
fortsätta med att kvalitetssäkra det befintliga mottagandet, men socialnänm
den föreslås besluta att i ny överenskommelse med Länsstyrelsen enbart 
ange antalet anvisningsbara platser till 22 och maximalt, inklusive de med 
egen bosättning, till 25. 

Ett sådant avtal innebär att Håbo kommun uppfyller rekommenderad andel 
anvisningsbara platser i det lägsta kommuntalet (66 % av 33 = 22). Erfaren
heterna visar att enbart ett fåtal etablerar sig sj älva i kommunen, varför to
talsiffran inte föreslås vara 33 utan 25.En sådan överenskommelse innebär 
en mycket liten ökning j ämfört med de senaste åren, vilket således beror på 
bostadssituationen. 

Socialförvaltningen anser att ett mottagande av nyanlända tillför konnnunen 
en positiv mångkultur och är en naturlig följd av den nationella flyktingpoli
tiken. Storleken på mottagandet behöver dock bestämmas utifrån lokala för
utsättningar för den enskilde att få en tillfredsställande etablering på arbets
marknaden och inkludering i samhällslivet." 

I samband med korrununstyrelsens sammanträde 2012-03-05, infOJmerades 
styrelsen om förutsättningarna för ett fortsatt mottagande. Bland annat note
rades bristen på bostäder som en försvårande omständighet för att uppfylla 
ingångna och framtida mottagande. 

Av socialnänmdens beredning av ärendet framgår att nänmden föreslår att 
kommmlen tecknar avtal med Länsstyrelsen i Uppsala län om att kommunen 
kan ta emot 25 nyanlända varav högs 22 individer kan anvisas genom Ar
betsförmedlingens eller Migrationsverkets försorg. Det nu gällande avtalet 
med Migrationsverket ger en möjlighet för verket att anvisa 20 individer per 
år. 

Nu gällande avtal med Migrationsverket om mottagande, är fattat av kom
munfullmäktige. Socialnänmden har i särskilt beslut 2012-02-28, § 25, före
slagit att det nu aktuella ärendet överlänmas till kommunfullmäktige för be
slut. 

Beslutsunderlag 
Konnnunfullmäktiges beslut 2009-11-09, § 100. 
Socialnänmdens beslut 2012-01-31, § 12 
Socialförvaltningens t j änsteskrivelse 2011-12-27 
Förslag till avtal med Länsstyrelsen i Uppsala län 
Socialnämndens beslut 2012-02-08, § 25 
Kommunstyrelsens beslut 2012-03-05, § 42 
Kommunstyrelsens beslut 2010-04-10,56. 
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Datum 

KOMMUN 2012-04-26 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Vår beteckning 

KS2012/20 nr 2012.1449 

1. Fullmäktige beslutar att teckna överenskommelse med Länsstyrelsen i 
Uppsala län om mottagande av flyktingar och andra skydds behövande. 

2. Fullmäktige beslutar att i överenskommelsen åta sig att årligen, från och 
med 2012 och tillsvidare, ta emot 25 nyanlända individer varav högst 22 
individer kan anvisas genom Arbetsförmedlingens eller Migrationsver
kets försorg. 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 12 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

2012-01-31 

SN 2012/6 

Överenskommelse för år 2012 om mottagande av flyktingar och andra 
skyddsbehövande 

Sammanfattning 
Håbo ko=uns nuvarande överensko=else med Migrationsverket om mottag-
ande av flyktingar och andra skyddsbehövande tecknades 2009-11-26. '<" 

Överensko=elsen fastslår ett åtagande för Håbo ko=un att årligen ta emot 
20 utlänningar varav samtliga anvisas plats genom Migrationsverkets försorg. 

Sedan första juli år 2010 har Länsstyrelsen övertagit ansvaret att teckna överens
kOmlnelser med ko=uner om mottagning "av nyanlända. Länsstyrelsen har på 
olika sätt både år 2010 och år 2011 påtalat behovet av fler anvisningsbara platser i 
Uppsala läns ko=uner. Håbo ko=un har ombetts teckna ny överensko=else 
med Länsstyrelsen som huvudman. 

Förvaltningen anser att Håbo ko=un har till vissa delar goda förutsättningar för 
ett kvalitetssäkrat mottagande. Flyktingsamordnare och socialsekreterare är väl 
insatta i arbetsuppgifterna kring mottagandet, SFI klarar av att erbjuda 15 under
visningstimmar per vecka (lagstadgat krav) och har bland annat resurser inom 
alfabetisering. Skolan har god vana att ta emot nyanlända elever i förberedeiseklass 
och samarbetet fungerar väl mellan SFI, flyktingmottagning och övrig skola. Även 
den lokala arbetsförmedlingen har efter etableringsreformen snabbt utvecklat sin 
samverkan med ko=unen och arbetar aktivt med att fylla etableringsperioden för 
den enskilde med riktade etableringsinsatser. I och med den nya nätverks gruppen 
för flyktingmottagande som bildades under år 2010 och leds av 
flyktingsamordnaren finns också framöver ett viktigt forum för nya initiativ i det 
fortsatta integrationsarbetet med våra nyanlända i ko=unen. 

Kvar fInns dock frågan om bostäder, vilken inte räknas in i Länsstyrelsens före
slagna ko=untal, men vilket förvaltningen ser, spelar en stor roll i,de faktiska 
möjligheterna att ta emot nyanlända till ko=unen. Utifrån lagen (200:1383) om 
ko=unernas bostadsförsörjningsansvar ser förvaltningen ett behov av att 
ko=unfullmäktiges ko=ande riktlinjer för bostadsförsörjning även innehåller 
en planering om nybyggnation där mottagandet av nyanlända är medtaget i 
beräkningarna. 

Så länge bostadstillgången ser ut som idag bedömer förvaltningen sammanfatt
ningsvis att mottagandet är svårt att utöka nämnvärt. Arbetet ko=er att fortsätta 
med att kvalitetssäkra det befIntliga mottagandet, men socialnänmden föreslås 
besluta att i ny överensko=else med Länsstyrelsen enbart ange antalet anvis-' 
ningsbara platser till 22 och maximalt, inklusive de med egen bosättning, till 25. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.3S9 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 12 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

2012-01-31 

SN 2012/6 

Ett sådant avtal innebär att Håb.o k.ommun uppfyller rek.ommenderad andel anvis
ningsbara platser i det lägsta k.ommuntalet (66 % av 33 = 22). Erfarenheterna visar 
att enbart ett fåtal etablerar sig själva i k.ommunen, varför t.otalsiffran inte föreslås 
vara 33 utan 25.En sådan överensk.ommelse innebär en mycket liten ökning jämfört 
med de senaste åren, vilket således beror på b.ostadssituati.onen. 

Socialförvaltningen anser att ett mattagande av nyanlända tillför kommunen en 
positiv mångkultur .och är en naturlig följd av den nati.onella flyktingpalitiken. 
Storleken på mattagandet behöver d.ock bestämmas utifrån lakala förutsättningar 
för den enskilde att få en tillfredsställande etablering på arbetsmarknaden .och 
inkludering i samhällslivet. 

Beslutsunderlag 
Förslag till överensk.ommelse, utkast 
Beräkning länstal till k.ommuntal, daterad 2011-08-25 
Alternativa kammunal, nr SN 2011.3224 

Beslut 

1. Sacialnämnden beslutar att teckna ny överensk.ommelse med Länsstyrelsen i 
Uppsala län am mattagande av flyktingar .och andra skyddsbehövande. 

2. Sacialnämnden beslutar att i ny överenskammelse åta sig att årligen, från .och 
med år 2012, ta emat 25 nyanlända varav högst 22 kan anvisas genam Arbets
förmedlingens eller Migratiansverkets försarg. 

3. Sacialnämnden beslutar att begära företräde inför kammunstyrelsen för att 
inf.ormera am den problematik sam bastadsbristen i kammunen ger upphav till. 

Beslut expedieras till: 
Länsstyrelsen i Uppsala län, Samhällsbyggnadsenheten 
K.ommunfulhnäktige, för kännedam 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.359 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2011-12-27 
Vår beteckning 

SN nr 2011.3331 

Socialförvaltning en 
Myndighetsenheten 
Catrin Josephson, enhetschef 
0171-52781 
catrin.josephson@habo.se 

Förslag till ny överenskommelse om mottagande av flyktingar och 
andra skyddsbehövande 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden beslutar att teckna ny överenskommelse med Länsstyrelsen i 
Uppsala län. 

2 .. Socialnänulden beslutar att i ny överenskommelse åta sig att årligen, från och 
med 2012, ta emot 25 nyanlända varav högst 22 kan anvisas genom 
Arbetsfå=edlingens eller Migrationsverkets försorg. 

Ärendebeskrivning 
Håbo kOrTImuns nuvarande överenskommelse om mottagande av flyktingar och 
andra skyddsbehövande tecknades mellan kommunen och Migrationsverket 2009-
11-26. Den fastslår ett åtagande från kommunen att årligen, från och med 2009, ta 
emot "20 utlänningar varav samtliga anvisas plats genom Migrationsverkets 
försorg." 

I samband med etableringsrefo=en som genomfördes 2010 har ansvars
fårdeJningen förändrats mellan kommun och arbetsfå=edling, samt mellan 
Länsstyrelserna och Migrationsverket. Sedan första juli 2010 har Länsstyrelsen 
övertagit ansvaret att teckna överenskommelser med kommuner om mottagning av 
nyanlända. Länsstyrelsen har på olika sätt både 2010 och 2011 påtalat behovet av 
fler anvisningsbara platser i Uppsala läns kommuner. Håbo kommun har ombetts 
teckna ny överenskommelse med Länsstyrelsen som huvudman samt, i samband 
med detta och helst innan årsskiftet 2011/2012, ge ett besked kring storleken på 
kommunens framtida mottagande. Länsstyrelsen är info=erad om att frågan i 
januari 2012 ska tas upp i Socialnämnden, som enligt reglementet är beslutande 
instans för det kommunala fl yktingmottagandet. 

Kommuntal 
I enlighet med Förordning (2010:408) om mottagande får bosättning av vissa 
nyanlända invandrare ska arbetsfölmedlingen, efter samråd med länsstyrelserna och 
Migrationsverket, fastställa en fårdeJning av mottagningsbehovet i varje län - så 
kallade "länstal". Både vid fastställande av länstalen och i länsstyrelsernas och 
kommunernas överenskommelser om mottagande - så kallade "kommuntal" är det 
enligt fårordningen fårutsättningarna till förvärvsarbete som ska vara främsta 
utgångspunkten. 

Länstalet för Uppsala län beräknas får 2012 till 560 individer per år. Två olika 
kommuntal finns framräknade för rekommenderad storlek på mottagandet i länets 
kommuner. Den ena beräkningen baseras enbart på folknlängden medan den andra 
beräkningen i hög utsträckning även väger in arbetslösheten i kommunen. För Håbo 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(4) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2011-12-27 
Vår beteckning 

SN nr2011.3331 

innebär den fårsta beräkningen ett konnnuntal på 33 personer, medan den andra 
innebär ett konnnuntal på 79 personer. Beräkningarna bifogas detta dokument. 

En genomlysning av de senaste årens mottagande visar att Håbo kommun 
förhållandevis väl nått upp till sin överenskommelse med20 mottagna individer per 
år. Under åren 2009 och 2010 togs totalt 37 personer emot och 2011 totalt 20 
personer. Samtliga har dock inte, som överenskommelsen fastslår "anvisats plats 
genom Migrationsverkets försorg" utan totalt fem personer har under dessa år 
sj älva bosatt sig i kommunen, antingen utifrån anknytning eller så kallade "eget 
boendeIEBO". Även om dessa individer inte medräknas har Håbo kommun tagit 
emot 85 % av överenskonnnet antal, vilket är den högsta kvoten i Uppsala län. 

I de överenskonnnelser som nu tecknas mellan Länsstyrelser och konnnliner 
rekonnnenderas att 66 % av det totala antalet i överenskonnnelsen är direkt 
anvisnings bara platser. Om Håbo konnnun fortsatt har ambitionen att ta mot 20 
individer genom anvisningar från Arbetsförmedlingen och Migrationsverket kan 
alltså det totala antalet i överenskommelsen utökas till 30. Eftersom Håbo inte visat 
sig vara en kommun där många nyanlända skulle bosätta sig på egen hand, skulle 
en sådan överenskonnnelse i realiteten sannolikt inte innebära att mottagande om 
30 personer per år. 

Utmaningar 
Den största utmaningen för mottagandet i Håbo kommun är bristen på bostäder. Ett 
nyligen antaget ägardirektiv i Håbo hus AB möjliggör för kommunen att framöver i 
vissa särskilda fall erhålla lägenheter från bostadsföretaget. Detta kan dock utifrån 
den allmänna bostadsbristen sannolikt inte innebära mer än ett fåtal lägenheter till 
förmån får flyktingmottagandet. Hur socialförvaltningens flyktingmottagning för 
övrigt ska lösa bostadstillgången för de nyanlända fInns idag inga svar på. 

För att ytterligare komplicera bostadsfrågan består, enligt Migrationsverkets egna 
siffror, ungefär 72 % av de nyanlända av ensamhushåll. Flyktingmottagningen i 
Håbo har utifrån bostadssituationen särskilt önskat att få ta emot familj er, vilka 
alltså är sällsynta. Flyktingmottagningen har därför också lmder de senaste åren 
tackat ja till totalt tre anvisningar av familjer som är så kallade "kvotflyktingar" 
som UNHCR gett flyktingstatus och som konuner till Sverige från något av FN:s 
flyktingläger. Dessa personer står oftast längre ifrån arbetsmarknaden än den 
genomsnittlige nyanlände och kommer därför sannolikt under en längre period vara 
beroende av fårsörjningsstöd fr'ån socialtjänsten när rätten till försäkringskassans 
tvååriga etableringsersättning löpt ut. 

Som en följd av att flyktingmottagningen främst tar emot familjer innebär 
mottagandet också en utmaning får redan fullbelagda förskolor och grundskolans 
förberedelseklasser. De nyanlända som tagits emot av Håbo kommun de senaste tre 
åren har kommit från totalt tio olika länder och minst sex olika språkgrupper, vilket 
inneburit en rikare mångfald i kommunen, men också en utmaning i mottagandet. 
Som exempel kan nämnas att skolan, på grund av ekonomiska resurser, kräver att 
minst fem bam tillhör Salnma språkgrupp innan hemspråksundervisning kan 
erbjudas. 

:33 .. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 3(4) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2011-12-27 

Vår beteckning 

SN nr2011.3331 

Etableringsresultat 
Migrationsverkets nationella statistik visar att det i genomsnitt tar sju år innan en 
nyanländ person blir helt självförsörjande. Även i Håbo har den nyanlände ofta en 
lång väg ut på arbetsmarknaden. Trots den i övrigt låga arbetslösheten i Håbo 
kommun visar förvaltningens utredning att 74 % av de individer som togs emot i 
Håbo kommun åren 2006-2008 fortfarande uppbär någon form av försörjningsstöd 
från socialtjänsten. 

Den nationella etableringsreformen syftar till att göra vägen ut i egen försörjning 
snabbare för den enskilde, men det kommer att behövas samarbete mellan kommun 
och arbetsförmedling för att få detta till stånd. En lokal överenskommelse som slår 
fast de olika ansvarsområdena kommer inom kort att undertecknas av kommun och 
arbetsförmedling. Flyktingmottagningen har dock också fått i uppdrag från 
kommunstyrelsen att återkomma med kommunala riktlinjer som innehåller en 
kostnads- och ansvarsfördelning inom kommunen för mottagandet. Arbetet med 
dessa riktlinjer har inte slutförts, men när de läggs fram kommer de med 
nödvändighet att behöva innehålla en ambition att underlätta arbetsförmedlingens 
etableringsarbete genom till exempel snabbt erbjudande om barnomsorgsplats eller 
flexibelt upplägg av SFI- undervisning och samhällsorientering. Såväl den enskilde 
nyanlände som Håbo kommun har ju behov av att etableringen på arbetsmarknaden 
framöver går snabbare än vad den hittills har gjort. 

Förvaltningens bedömning 
Ett mottagande av nyanlända tillför kommunen en positiv rnångkultur och är en 
naturlig följd av den nationella flyktingpolitiken. Storleken på mottagandet behöver 
dock bestämmas utifrån lokala förutsättningar för den enskilde att få en 
tillfredsställande etablering på arbetsmarknaden och inkludering i samhällslivet. 

Håbo kommun har till vissa delar goda förutsättningar för ett kvalitetsäkrat 
mottagande. Flyktingsamordnare och socialsekreterare är väl insatta i 
arbetsuppgifterna kring mottagandet, SFI klarar av att erbjuda 15 
undervisningstinunar per vecka (lagstadgat krav) och har bland annat resurser inom 
alfabetisering. Skolan har god vana att ta emot nyanlända elever i förberedelse klass 
och samarbetet fungerar väl mellan SFI, flyktingmottagning och övrig skola Även 
den lokala arbetsförmedlingen har efter etablerillgsreformen snabbt utvecklat sin 
samverkan med k0llll11unen och arbetar aktivt med att fylla etableringsperioden för 
den enskilde med riktade etableringsinsatser. I och med den nya nätverksgruppen 
för flyktingmottagande som bildades under 2010 och leds av flyktingsamordnaren 
finns också framöver ett viktigt forum för nya ioitiativ i det fortsatta 
integrationsarbetet med våra nyanlända i kommunen. När även de egna riktlinjerna 
finns utarbetade och fastslagna :fi:amöver kommer arbetsgången vara än mer 
välorganiserad. 

Kvar fllll1s dock frågan om bostäder, vilken inte räknas in i Länsstyrelsens 
föreslagna kommuntal, men vilket förvaltningen ser spelar en stor roll i de faktiska 
möjligheterna att ta emot nyanlända till kommunen. Utifrån lagen (200:1383) om 
kommunemas bostadsförsöljningsansvar ser förvaltningen ett behov av att 
kommunfullmäktiges kommande riktlinjer för bostadsförsörjning även i11llehåller 
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TJÄNSTESKRIVELSE 4(4) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2011-12-27 
Vår beteckning 

SN nr 2011.3331 

en planering om nybyggnation där mottagandet av nyanlända är medtaget 1 

beräkningarna. 

Så länge bostadstillgången ser ut som idag bedömer förvaltningen 
sanrmanfattningsvis att mottagandet är svårt att utöka nämnvärt. Arbetet med att 
kvalitets säkra det befintliga mottagandet kommer att fortsätta, men Socialnämnden 
föreslås besluta att i ny överenskommelse med Länsstyrelsen enbart ange antalet 
anvisningsbara platser till 22 och maximalt, inklusive de med egen bosättning, till 
25. Ett sådant avtal innebär att Håbo kommun uppfyller rekommenderad andel 
anvisningsbara platser i det lägsta kommuntalet. (66 % av 33 = 22) Erfarenheterna 
visar att enbart ett fåtal etablerar sig själva i kommunen, varför totalsiffran inte 
föreslås vara 33, utan 25. En sådant överenskommelse innebär en mycket liten 
ökning j ärnfört med de senaste åren, vilket således beror på bostadssituationen. 

Se bifogat förslag på överenskommelse. 

Beslutsunderlag 
Kommuntal 
Överenskommelse (arbetsmaterial) 

Beslut expedieras till: 
Länsstyrelsen i Uppsala län, Samhällsbyggnadsenheten 
Kommunfullmäktige, för kännedom 
Socialförvaltningens myndighets enhet 

Thomas Brandell 
socialchef 

Catrin Josephson 
enhetschef 



;; ..... 

2011-08-25 

~ ; •••••••• 0 •• • •. • •• _· •••• •.•• 

HABOKOMMUN 
SOCIALFÖRVALTNINGEN 

Ank. 

Linr 

Länstall till kommuntaI. Proportionell fördelning efter folkmängd 

Kommuu Invånarantal Länstal 2012 Antal platser Antal 
2011-06-30 5602 iÖK3 anvisnings-

bara platser 
Enköping 39914 66 
Heby 13 398 22 36 ? 
Håbo 19658 33 
Knivsta 14850 25 
Tierp 20121 33 
Uppsala 198 109 329 
Älvkarleby 9076 15 30 20 
Östhammar 21420 36 50 30 
Summa 336546 559 367 

Andelen anvisningsbara platser bör vara 66 % av det totala antalet. Anvisning görs av 
Arbetsförmedlingen av personer som bott i anläggllingsboende under asyltiden och som 
begärt hjälp med bostadsanskaffiring. Arbetsförmedlingen ska även anvisa bostad till den som 
haft eget boende under asyltiden och inom sex månader efter att uppehållstillstånd givits 
begär hjälp med bostadsanskaffning. Migrationsverket bosätter kvottlyktingarna. 

Ca 40 % av antalet nyanlända flyktingar är under 18 år. Fram t.o.m. juni 2011 var 72 % av de 
nyanlända ensamhushåll. Uppskattningsvis slrulle det innebära ett behov av ca 230 mindre 
lägen heter och 50 större. 

1 Se Prop. 2009/10:60, kap. 12 Nyanlandas bosattning 
2 1,66 nyanlända flyktingar per tusen invänare. Länsstalet är !innu preliminärt. 
'Ny överenskommelse eft,er etableringsrefOnnen 2010-12-01. 
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Alternativa kommuntal 

Antal platser att fördela 

, " ,- --.', ., ",,-J l) 

HABOKOMMUN 
SOCIALFÖRVALTNINGEN 

Ank, 2011 -12- 2 3 

Dnr QDI2/t, l\. 3U4 
I 

I :·t?';;I'fi )"ii(icrl 224 Platser fördelade enligt arbetslöshet 
336 Platser fördelade enligt befolkning 

Uppsala 
Enköping 
Heby 
Håbo 
Knivsta 
Tierp 
Uppsala 
Alvkarleby 
Östhammar 

Önskad 
viktning 
Arbetslöshet 
Befolkning 

Arbetslösa 
10% 
10% 
4% 
7% 

12% 
9% 

11% 
8% 

/:;:'t':';;;:T4o% 
,·t,:S:\~lI~,O% 

100% 

2,9% 
3,4% 
8,7% 
6,4% 
0,8% 
3,7% 
2,0% 
5,1% 

33,0% 

Platser 
Platser Befolkning Platser totalt 

20 39759 40 59 
23 13382 13 36 
59 19629 20 79 
44 14724 15 58 

5 20125 20 25 
25 197787 19B 223 
14 9103 9 23 
34 21373 21 56 

224 335882 336 560 



HÄBO 
KOMMUN 

Överenskommelse om mottagande av flyktingar och 
andra skyddsbehövande 

Denna överenskommelse bygger på vad riksdagen och regeringen förordnat! om 
mottagning av vissa nyanlända invandrare, och är tecknad mellan 

Håbo kommuu 

74680 BALSTA 
Kontaktperson: Thomas Brandell 
telefon: 9171-52579 

Parternas åtaganden 

Staten genom 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
75186 UPPSALA 
Kontaktperson: Anders Forslund 
telefon: 018-19 52 31 

1. Håbo kommun åtar sig att årligen ta emot 25 nyanlända varav 

omkring 3 beräknas bosätta sig på egen hand, och 
högst 22 anvisas plats genom Arbetsförmedlingens eller Migrationsverkets 
försorg 

2. Staten genom Migrationsverket betalar under den period som överenskommel
sen gäller årligen till kommunen ut gluudersättning enligt 9 § förordningen 
(2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. 

Datum ............................. .. 
Håbokommun 

Xxxxxx 
Xxxxxx 

Datum .................................. . 
Länsstyrelsen i Uppsala län 

Christer Segerström 
T .f. länsråd 

l Lag (2010:197) om etableringsinsatser fdr vissa nyanlända invandrare samt förordningen 
(2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare, förordningen (2010:408) om mottagande 
fdr bosättning av vissa nyanlända invandrare, förordningen (2010:409) om etableringssarntal och 
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och förordningen (2010:1122) om statlig ersätt
ning ilir insatser for vissa utlänningar. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Om förberedelser 
3. Länsstyrelsen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och Migrationsverket 
återkommande under året hålla kommunen underrättad om förändringar i det för
väntade behovet av platser. 

4. Kommunen ska under den överenskomna perioden planera och ha beredskap 
för mottagande enligt punkt l, samt utifrån vad som övrigt är känt. 

5. Kommunen ska kontinuerligt tillhandahålla aktuell information om kommunens 
förutsättningar för mottagande, samt annan information som ur en nyanländs per
spektiv behövs för att kunna fatta beslut om bosättning i kommunen. 

Om mottagande 
6. Migrationsverket och Arbetsförmedlingen ska samråda med kommunen om 
mottagande och tidpunkt samt lämna nödvändig information om den nyanlände. 

7. Kommunen ska vara beredd att ta emot nyanlända med särskilda behov, med 
ringa eller ingen prestationsförmåga. 

8. Kommunen får inte exkludera personer eller grupper på osaklig grund, enligt 
vad som fmns föreskrivet i diskrimineringslagen l kap. § § l och 4 samt 2 kap. § 
17. 

9. Parterna äger rätt att uppta förhandlingar om förutsättningmlla för mottagningen 
ändras väsentligt. 

Om tider mm 
10. Denna överenskommelse gäller fr.o.m. 2012-01-01 och tills vidare. Uppsäg
ning kan ske av någondera pmien per den 31 december. Uppsägning ska ske 
skriftligt senast tre månader innan aktuellt årsskifte. 

Denna överenskommelse ersätter den tidigare överenskommelsen mellan Migra
tionsverket och Håbo kommun med diarienunnner NRK 22-2009-35940. 

11. Överenskommelsen är upprättad i två exemplar varav parterna tagit var sitt. 

12. Länsstyrelsen ansvarm' för att kopia av denna överenskommelse skickas till 
Arbetsförmedlingen resp. Migrationsverket. 

Definitioner 
13. Nyanländ 
Med nyanländ avses i överenskommelsen en person som omfattas av lagen 
(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, dock utan be
gränsning till viss ålder (1§ bosättningsförordningen, 2010:408). 
I överenskonnnelsen görs en uppdelning, dels i nymlländ som enligt ovan anvisas 
kommunplats genom Al:betsförmedlingens eller Migrationsverkets försorg, dels i 
nyanländ som bosätter sig på egen hand. 

3q 

/9 
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HÅBO 
KOMMUN 

Med nyanländ avses inte person som efter avslag på sin asylansökan har sökt och 
fått uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl, eller som fått uppehållstillstånd på 
andra grunder än vad som anges i etableringslagen (2010:197). 

14. Bosättning på egen hand 
Med bosättning på egen hand avses: 
- Nyanländ som efter uppehållstillstånd ordnar sitt boende på egen hand, eller 

väljer att bo kvar i den kommun där denne har varit bosatt under asyltiden. 
- Anknytning, enligt 2 § etableringslagen (2010:197), som bosätter sig hos den 

först anlände. 
- Ensamkommande barn, som anvisades plats i en kommun redan under asylti

den enligt särskild överenskommelse, och som sedan fått uppehållstillstånd. 

Om myndighetsuppgifter och ersättningar 
15. Vissa statliga myndigheters uppgifter rörande nyauländas hosättuing 

enligt bosättningsf'drordniugen (2010:408) 
Länsstyrelsen ska träffa överenskommelser med kommuner inom länet om mot
tagande för bosättning av nyanlända (kommuntal). Länsstyrelsen ska också hålla 
Arbetsfö=edlingen och Migratiousverket underrättade om kommuntalen. 

Arbetsförmedlingen fattar, efter samråd med länsstyrelsema och Migrationsver
ket, beslut om fördelning av mottagningsbehovet i varje län (länstal). 
Arbetsfö=edlingen ska också vid behov anvisa kommunplats åt hushåll med en 
eller flera nyanlända personer som har rätt eller kan ha rätt till en etableringsplan 
enligt etableringslagen (2010:197). Vid anvisning ska Arbetsfö=edlingen utgå 
ifrån vad som framkommit vid etableringssamtalen, och förutsättningarna för ar
bete inom pendlingsavstånd. Arnnälan om behov av kommunplats kan göras av 
den nyanlände senast inom sex månader efter uppehållstillstånd. 

----------....-...."-..-... 

Migrationsverket ska beräkna hur många nyanlända som har behov av bosättnhlg" 
(mottagningsbehov). Migrationsverket ska också anvisa kommunplats för kvot- "::::;.:< 
flyktingar samt, vid behov, för nyanlända som inte ska anvisas kommunplats av~-__ _ 
Arbetsfö=edlingen. 

16. Statliga ersättningar till kommuner enligt ersättningsförordningen 
(2010:1122) 
En kommun som har tagit emot nyanlända har bland annat rätt till 
- schablonersättning, 
- ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd, samt 
- ersättning för ekonomiskt bistånd, stöd och service samt hälso- och sjukvård 

En kommun som har träffat en överenskommelse om mottagande för bosättning 
av nyanlända har dessutom rätt till en årlig grundersättning. 

LrO 
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Socialnämnden 

SAMMANTRÄOESPROTOKOLL 
Datum 
2012-02-28 

I 
I 

SN§25 SN 2012/6 I
, 2012 -03- O B 

KSDrr RBJJr 
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Beslut om att upphäva socialnämndens beslut 2012-01-31 § 12 

Sammanfattning 
Socialnämnden upphäver sitt beslut från den 2012-01-31 § 12 och överlämnar 
till ko=unfullmäktige att besluta om att teckna ny överensko=else/avtal 
med länsstyrelsen i Uppsala län, om mottagande av flyktingar och andra 
skyddsbehövande. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden beslutade den 31 j anuari om att teckna avtal om mottagande av 
25 nyanlända flyktingar från och med 2012. Högst 22 av dessa kan anvisas 
från arbetsförmedlingen eller migrationsverket. 

Efter beslutet har fråga uppkommit om att beslutet skulle kunoa strida mot 
ko=unens reglementen och att ett beslut om mottagande av flyktingar och 
andra skyddsbehövande ska fattas av ko=unfullmäktige som också är den 
instans som beslutade om det tidigare avtalet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-02-28, SN m 2012.570. 
Socialnämndens beslut, 2012-01-31 § 12. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-12-27, SN m 2011.3331. 
Beräkning, länstal till ko=untal, daterad 2011-08-25, SN nr 2011.3224. 
Alternativa ko=untal, SN m 2011.3224. 
Förslag till överensko=else/avtal, utkast. 
Ko=unfullmäktiges beslut, 2009-11-09 § 100. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att upphäva sitt beslut per den 31 januari 2012, 
§ 12, gällande att teckna överensko=else/avtal med länsstyrelsens i 
Uppsala län om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande. 

2. Socialnämnden beslutar istället att överlämna till ko=unfullmäktige, att 
besluta om att teckna ny överensko=else/avtal med länsstyrelsen i 
Uppsala län, om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande för 
år 2012. 

Beslut expedieras till: 
Ko=unstyrelsen 

JUSTERARE I 
fr Il/I 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012,590 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-04-10 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS§ 56 KS 2012/20 

Förslag om att ingå avtal med Länsstyrelsen i Uppsala län om 
fortsatt mottagande av flyktingar och andra hjälpbehövande 

Sammanfattning 
Håbo kommun har sedan tidigare ett avtal med Migrationsverket om 
mottagande av flyktingar och andra hjälpbehövande. Länsstyrelserna har 
sedan år 2010 övertaget ansvaret för avtal för flyktingrnottagande. 

Socialnämnden redovisar förslag till nytt avtal för mottagande av flyktingar 
och andra hjälpbehövande. Arbetsutskottets tillstyrkan om att teckna avtal 
med länsstyrelsen, föreligger. 

Kommunstyrelsens hantering av ärendet: 

Noteras att socialnämnden för närvarande utarbetar förslag till mål och 
riktlinjer för det kommande flyktingmottagandet. I avvaktan på detta, 
bedöms det lämpligt att avvakta med beslutet om nytt avtal då dessa båda 
ärenden bör hanteras samtidigt. Nuvarande avtal med Migrationsverket 
gäller fortfarande. 

Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs. 

Efter prövning om ärendet ska avgöras i dag eller bordläggas, konstaterar 
ordföranden att styrelsen besIntar att bordlägga ärendet i avvaktan på förslag 
till mål och riktlinjer för det kommande flyktingrnottagandet. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-09, § 100. 
Socialnämndens beslut 2012-01-31, § 12 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-12-27 
Förslag till avtal med Länsstyrelsen i Uppsala län 
Socialnämndens beslut 2012-02-08, § 25 
Kommunstyrelsens beslut 2012-03-05, § 42 
Tjänsteskrivelse 2012-03-13 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-03-20, § 63. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar bordlägga, ärendet i avvaktan på kommande förslag 
till mål och riktlinjer för det fortsatta flyktingmottagandet. 

Beslutsexpediering 
Socialnämnden 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1254 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2009-11-09 

Kommunfullmäktige 

KF § iDO KS 2007/95 

Beslut om flyktingmottagande under perioden 2009 - 2IJ10 

Kommunen har sedan år 2006, genom avtal med dåvarande IntegratiollSver
ket, tagit emot ett antal flyktingar. 

Inför ett fortsatt mottagande fick kommunka!lSliet fciljande uppdrag enligt 
beslut i kommunstyrelsen 2008-04-14, § 57: 

1. Styrelsen beslutar att uppdra till kommunkansliet att utreda de ekono
miska kOllSekvensema mr kommunen av ett fortsatt flyktingmottagande 
och då särskilt för berörda verksamheter inom socialtjä!lSteu och skol
verksamheten. UtrecJnjngen ska föreligga innan nytt avtal om flykting
mottagande ingås. 

2. Styrelsen ställer sig positiv till ett fortsatt flyktingmottagande. 

I samband med kOllllnU!lStyrelsens återupptagna behandling av ärendet, 
2009-04-20, § 51, mrelåg utredningen. Styrelsen beslöt då art uppdra till 
kommunka!lSliet att redovisa förslag till avtal med MJgrationsverket om 
flyktingmottagande och med en av1alstid på cirka fyra år. 

Föreligger mrslag till avial med lI1igrationsverket som bLa. innebär att 
kommUllen fdrbinder sig attUllder avtalstiden, 2009 - 2010, ta emot ca20 
personer per år. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kOlllinU!lStyrelsen, 2008-04-14, § 57 
Utredning avseende fOlisatt flyktingmottagande under perioden 2008-
2009, daterad 2009-04-20 
Arbetsutskottets protokollsutdrag 2009-04-17, § 60. 
Kommunstyrelsens beslut 2009-04-20, § 51. 
Förslag till avtal med MJgrationsverket, Länsstyrelsen i Uppsala län 
samt Håbo konilllUn. 
Tjänsteskrivelse 2009-10-05. 
Arbetsutskottets förslag tiU beslut 2009-10-12, § 135. 
Koml11Ul1styrelsellS förslag till beslut 2009-10-26, § 149. 

St)'Telsen tillstyrker föreliggande avtalsförslag. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Yrkande 
Karl-Henrik Nanning (M) , PYl')' Niemi (MP), Fred Rydberg (KD), Christian 
Ghaemi (MJ'), Leif Lindqvist (V) och Berit Skiöld (FP) yrkar bifall tiU sty
relsens förslag om flyktigmottagande. 

JUSTERARE (j/\ 
<~ ; ; A 

\ Jttr I"~ 
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HÄBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2009-11-09 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF § 100 KS 2007195 

(forts.) 

Sven Svanström (Båp), yrkar avslag till styrelsens förslag och at! kommu
nen i stället avtalar med Migrationsverket om at! ta emot tre ensamkom
mande barn per år under en fyraårsperiod. 

Christian Ghaerni (MP) redovisar följande tilläggsyrkande: 
"Kommunfullmäktige föreslås besluta at! anta "Håbo Intemationella K vin
no förening" där både svenska och invandrarkvirmor deltar, som remissin
stans i integrations:6:ågor, fadderskap, utanförskap m.m." 

Propositionsordning 
Ordfdrandennoterar att två förslag till beslut föreligger och föreslår at! des
sa ska prövas mot varandra. Därefter ska Ghaernis (MP) tilläggsyrkande 
prövas. Fullmäktige godkänner ordningen. 

Efter propositionsfdrfar811de konstaterar ordfdranden at! fulhuäktige beslutar 
enligt styrelsens fdrslag till beslut. Ordföranden konstaterar at! det av Gha
emi (MP) framställda tilläggsyrkandet bör överlämnas till socialnämnden 
för ställningstagande. Fullmäktige iustänuner i och bifaller dels ordföran
dens förslag S8lllt Ghaemis justerade )'l'kande. 

Emot beslutet, gällande flyki:igmottagande reserverar sig Sjunne Green 
(Båp) till förmån för Svanströllls (Båp) yrkande. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullllläktige beslutar at! teckna avtal fdr perioden 2009 - 2010 med Mi
grationsverket om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande, 
enligt föreliggande förslag. Kommunen förbinder sig därmed att ta emot 
ca 20 personer per år under perioden. 

2. Fulhuäktige beslutar at! till socialnärmlden överlämna följande förslag 
fdr ställningstagande: "At! Håbo futemationella K virmoförening där både 
svenska och invandrarkvlimor deltar, ska vara remissinstans i integra
tionsfrågor, fadderskap, utanförskap mm." 

Beslutsexpediering 
Socialnänmden 
Kommundirektör 

IwL! 
t/V \ 
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1 (2) f.ll HÅBO 
., KOMMUN 

Datum 
2012-04-26 

Vår beteckning 
KS2010/111 nr 2012.1451 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Caroline Uttergård, Registrator 
0171-52504 

caroline.uttergard@habo.se 

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

Sammanfattning 
Socialnämndema i Sverige är skyldiga att anmäla till Socialstyrelsen om be
vilj ade insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) eller enligt Socialtjänstlagen (SoL) inte har verkställts senast tre mån
ader efter beslut. Socialnämnden ska också på motsvarande sätt rapportera 
om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader från 
avbrottet. 

Om kommunen inte verkställer gynnande bistånds beslut inom tre månader 
kan Socialstyrelsen välja att hos förvaltningsrätten fåreslå att kommunen 
tilldöms ett vite, så kallad avgift enligt 16 kap 6 a § SoL, från tiotnsen 
kronor och upp till maximalt en miljon kronor. 

Lägesrapport per 2012-03-31 
Håbo kommun har tretton beslut, äldre än tre månader, som inte hade verk
ställts per den 31 mars 2012, vilket har rapporterats in till Socialstyrelsen 
2012-04-05. 

Fem (5) beslut avser bistånd enligt 4 kap l § SoL. Två av dem gäller penna
nent bostad enligt 5 kap 5 § eller 5 kap 7 § SoL. Tre (3) gäller kontaktperson 
där samtliga, dock av olika skäl, själva valt att avvakta med verkställighet. 

Sex (6) beslut avser bostad med särskild service för vuxna eller annan sär
skilt anpassad bostad får vuxna enligt 9 § 9 stycket LSS. Fyra av dem har 
dock uppgett att de avvaktar nytt gruppboende i Håbo kommun och dessför
innan inte önskar bli erbjuden alman verkställighet. Av sannna fyra personer 
har en även meddelat att hon eventnellt kommer att återta sin ansökan efter 
en prövotid av insats med boendestöd enligt SoL i eget boende. En av de 
övriga kommer eventnellt att få sitt beslut verkställt utanfar kommunen. 

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

Ytterligare fyra (4) beslut är inrapporterade till socialstyrelsen, eftersom de 
rör personer som i tidigare rapporter beskrivits ha ej verkställda beslut. 
Under senaste tremånadersperioden har dock besluten antingen verkställts 
eller personen avlidit. 

Socialförvaltningens kommentar 
I en rätts säker myndighetsutövning ska den enskilde medborgaren få 
beviljat bistånd verkställt inom skälig tid. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-04-26 
Vår beteckning 

KS2010/111 nr2012.1451 

Socialstyrelsen har i ett flertal ärenden begär1 in yttranden, samt övervägt att 
ansöka hos förvaltningsrätten om vite. Hittills har dock alla yttranden resul
terat i att Socialstyrelsen valt att inte gå vidare till förvaltningsrätten, men 
flera ytterligare yttranden är nu begärda. 

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

Nämndens beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-04-05, nr SN 2012.955. 

Nämndens beslut 

1. Socialnänmden beslutar att överlämna rapport över ej verkställda 
gynnande beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 1 § SoL till kommunfull
mäktige och kommunfulhnäktiges revisorer. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-04-05, nr SN 2012.955 

- Beslut från socialnämnden 2012-04-24, § 42. 

Konnnunkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fulhnäktige noterar socialnämndens rapport om ej verkställda gynnande 
beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 1 § SoL per den 31 mars 2012. 

Beslutsexpediering 
Socialnämnden 



-;.:-:-:..-:_---:--,,_.--

HÄBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 42 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Datum 

2012-04-24 

SN 2010/85 

, 
.. ~ HAso KOMfV1UN . 
KOf,IMUNSlYRELSENS FÖRVAl TNING 

• II~KO!A 

• 2012 -04- 2 5 

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

Socialnämnderna i Sverige är skyldiga att anmäla till Socialstyrelsen om be
viljade insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) eller enligt Socialtjänstlagen (SoL) inte har verkställts senast tre mån
ader efter beslut. Socialnämnden ska också på motsvarande sätt rapportera 
om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader från 
avbrottet. 

Om kommunen inte verkställer gynnande biståndsbeslut inom tre månader 
kan Socialstyrelsen välja att hos förvaltningsrätten föreslå att kommunen 
tilldöms ett vite, så kallad avgift enligt 16 kap 6 a § SoL, från tiotusen 
kronor och upp till maximalt en miljon kronor. 

Lägesrapport per 2012-03-31 
Håbo kommun har tretton beslut, äldre än tre månader, som inte hade verk
ställts per den 31 mars 2012, vilket har rapporterats in till Socialstyrelsen 
2012-04-05. 

Fem (5) beslut avser bistånd enligt 4 kap 1 § SoL. Två av dem gäller perma
nent bostad enligt 5 kap 5 § eller 5 kap 7 § SoL. Tre (3) gäller kontaktperson 
där samtliga, dock av olika skäl, själva valt att avvakta med verkställighet. 

Sex (6) beslut avser bostad med särskild service för vuxna eller annan sär
skilt anpassad bostad för vuxua enligt 9 § 9 stycket LSS. Fyra av dem har 
dock uppgett att de avvaktar nytt gruppboende i Håbo kommun och dessför
innan inte önskar bli erbjuden annan verkställighet. Av samma fyra personer 
har en även meddelat att hon eventuellt kommer att återta sin ansökan efter 
en prövotid av insats med boendestöd enligt SoL i eget boende. En av de 
övriga kommer eventuellt att få sitt beslut verkställt utanför kommunen. 

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

Ytterligare fyra (4) beslut är inrapporterade till socialstyrelsen, eftersom de 
rör personer som i tidigare rapporter beskrivits ha ej verkställda beslut. 
Under senaste tremånadersperioden har dock besluten antingen verkställts 
eller personen avlidit. 

Socialförvaltningens kommentar 
I en rättssä1cer myndighetsutövning ska den enskilde medborgaren få 
beviljat bistånd verkställt inom skälig tid. 

9-
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-04-24 

Socialnämnden 

JU§I.ERARE 

SN§42 SN 2010185 

Socialstyrelsen har i ett flertal ärenden begärt in yttranden, samt övervägt att 
ansöka hos förvaltningsrätten om vite. Hittills har dock alla yttranden resul
terat i att Socialstyrelsen valt att inte gå vidare till förvaltningsrätten, men 
flera ytterligare yttranden är nu begärda. 

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

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-04-05, nr SN 2012.955. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att överlämna rapport över ej verkställda 
gynnande beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 1 § SoL till kommunfull
mäktige och kommunfullmäktiges revisorer. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges revisorer 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.1077 
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1 (2) rt..l1 HÅBO 
~ KOMMUN 

Datum 

2012-04-25 
Vår beteckning 

KS2011/189 nr 2012.1424 

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

;f~2( 

Aterrapportering av återremitterat ärende om uthyrning av 
Knarrbackens lokaler 

Kommunfullmäktige fastställde 2010-06-14, § 57, bestämmelser för före
ningsbidrag och hyressättning av lokaler. 

Konununstyrelsen behandlade 2011-11-28, § 196, bildningsnämndens för
slag om att slopa uthyming av Knarrbackens lokaler till privatpersoner. Det
ta mot bakgrund av ordningsproblem i samband med uthyrningen. 

Konununstyrelsen återremitterade ärendet till nämnden med uppmaningen 
att nämnden finner en lösning på problemet i samband med uthyrning till 
privatpersoner. 

Bild,ningsnämnden beslöt 2012-03-27, § 18, att återkalla tidigare gjord 
framställan om ändring av regelverket så att privatpersoner inte skulle kunna 
hyra KnalTbackens lokaler för bland annat privata fester. 

I beslutet meddelas bland mmat: " Förvaltningen återtar därmed sitt förslag 
att ta bort möjligheten för privatpersoner att hyra lokalen får fester och före
slår bildningsnämnden att uthyming av KnmTbacken får fortsätta i enlighet 
med bestänuneIser och riktlinjer fastslagna av kommunfullmäktige." 

Av nämndens beslut vid sanuna tillfälle framgår följande: 

Nämndens beslut 

1. BildrIingsnämnden återtar sitt beslut från den 21 februm'i att tillsvidare 
inte tillåta någon heltidsuthyrning av Knarrbacken (matsal/kök) till före
mngar. 

2. BildrIingsnämnden beslutar att Knarrbacken fortsättningsvis hyrs ut en
ligt befintligt regelverk. 

3. Beslutet skickas till kommunstyrelsen för kfumedom. 

Beslutsunderlag 
Konununstyrelsens beslut 2011-11-28, § 196 

- Bildningsnämndens beslut 2012-03-27. 

I 
I, 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-04-25 
Vår beteckning 

KS2011/189 nr 2012.1424 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar notera att bildningsnämnden återtagit förslaget om 
ändringar av regelverket för uthyrning av lokaler så att privatpersoner 
inte skulle ha möjlighet att hyra Knarrbackens lokaler för privata fester 
etc. 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-03-27 

Bildningsnämnd 

.. 

2012 -03- 3 O 
BLN § 18 BLN 2011/17 KSDrY RegJT 

?-vii II~ L 2012 .IU~ 
Uthyrning av Knarrbacken 

Sammanfattning 
Enligt prislista tagen av Kommunfullmäktige 2010 (se underlag) gällande 
uthyrning av kommunägda lokaler till privatpersoner fInns Knarrbaclcen 
(MatsaVkök) upptagen.som möjlig festlokal. 

KnBlTbacken ligger avsides belägen, vilket gör att det ofta är problem med 
festuthyrningar i denna lokal. 

Bildningsnämnden föreslog kommunfullmäktige i ett beslut den 1 november 
2011 att regelverket för föreningsbidrag och hyressättningar ändras för att 
inte tillåta uthyrning av Knarrbacken till privatpersoner utan istället bara låta 
föreningar och företag boka lokalen. 

Vid kommunstyrelsens sannnanträde den 28 november 2011 (§ 196) 
återremitteras frågan till bildningsnämnden med förslag att nämnden fInner 
en lösning för uthyrning av Knarrbacken till privatpersoner inom befIntligt. 
regelverk. 

Vid bildningsnämndens sannnanträde den 21 februari 20121l.terremitterades 
åter frågan till förvaltningen för vidare utredning. Bildningsnämnden 
beslutade även att stoppa all tillsvidareuthyming av den aktuella byggnaden 
tills frågan var löst av nämnden. 

Förvaltningens förslag 
Knarrbacken Matsal/Kök är idag inte optimalt utnyttjad. Lokalen är i regel 
fute bokad under vardag och kvällar. Lokalen används till fest i genomsnitt 
varannan till VBl· tredj e helg, företrädesvis av föreningBl·. 

Knarrbacken Matsal/Kök kan med fördel användas som danslokal för bBlll 
och ungdomsföreningar. En viss omfördelning från befIntliga 
gyrnnastikhallar s1culle lätta på trycket och möjliggöra att fler föreningar kan 
bedriva barn och ungdomsträning i kommunens lokaler. 
I dagsläget är det fyra föreningBl· som bedriver dansverlcsamhet för bBl·n och 
ungdomar i Håbo kommun. Dessa har tillsammans verksamhet varje dag i 
vec1can, vilket gör att tider i gymnastiksalar blir upptagna av dans. 
En ny lokal öppnar nya möjligheter, inte bara för andra aktiviteter i 
-gymnastiksalar utan även för berörda dansföreningar, då de kan få en lokal 
anpassad till dansverksamhet. 

En ölcad användning av Knarrbacken Matsal/Kök fdr regelbunden 
föreningsverksamhet skulle innebära att den är mindre tillgänglig som 
uthyrningslolcal för fester. Möjligheten fInns dock kvar för privatpersoner 
att hyra lokalen de tider den inte är uppbokad av föreningar, i enlighet med 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 18 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-03-27 

BLN 2011/17 

befintliga riktlinjer. Privatpersoner kommer även ha möjlighet, precis som 
tidigare, att hyra Medborgarhuset Rotundan för fester. 

Förvaltningen återtar därmed sitt förslag att ta bort möjligheten för 
privatpersoner att hyra lokalen för fester och fdreslårbildningsnämnden att 
uthyrning av KnalTbacken får fortsätta i enlighet med bestämmelser och 
rilctlinjer fastslagna av kommuofullmälctige. 

Vid arbetsutskottets sammanträde yrkade Owe Fröjd (BAP) att 
bildningsnämnden beslutar att återta sitt beslut från den 21 februari att 
tillsvidare inte tillåta någon heltidsuthyrning av Knarrbacken (matsal/kök) 
till fdreningar. 

Owe Fröjd (BÄP) yrkar vidare att arbetsutskott ger fdrvaltningen i uppdrag 
att inventera användningen av de befmtliga föreningslokalema i kommunen. 
I redovisningen ska framgå vem som hyr vilken lokal, fdr vilken verksamhet 
samt utformning av avtalet och kontraktstid. 

Owe Fröjd (BAP) yrkar Bildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden 
att beslutet skickas till kommunstyrelsen för kännedom. 

Arbetsutskottet beslutade i enlighet med Owe Fröj ds yrkande. Uppdniget 
från arbetsutskottet har förts upp på uppdragslistan. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista, Rid 2012.476,2012-03-06 
Tjänsteskrivelse, Rid 2012.467, 2012-03-06 
Redogörelse för nyttjandet av kommunens föreningslokaler, Rid 
2012.325,2012-03-06 
Ko=unfullmäktige protokoll § 572010-06-14, Beslut omjusterad 
hyressättning av lokaler 
Ko=unfullmälctiges protokoll § 1422008-12-15; Beslut om nya regler 
för föreningsbidrag samt hyressättning av lokaler 

Yrkanden 
Owe Fröjd (BAP) tilläggsyrkar att bildningsnämnden beslutar att 
KnalTbacken fortsättningsvis hyrs ut enligt befintligt regelverk 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på förslagen till beslut och finner att 
bildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut 
och Owe Fröjds tilläggsyrkande. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN1NG Nr 2012.559 



HÅBO 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 18 

Beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-03-27 

BLN 2011/17 

l. Bildningsnämnden åteliar sitt beslut fr·ån den 21 februari att tillsvidare 
inte tillåta någon heItidsuthyming av Knarrbacken (matsalIkök) till 
föreningar. 

2. Bildningsnämnden beslutar att Knarrbacken fOlisättningsvis hyrs ut 
enligt befintligt regelverk. 

3. Beslutet skickas till kommunstyrelsen för kännedom. 

Beslutsexpediering 
Fritidskonsulenten 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBES1YRKNING' Nr 2012.559 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-11-28 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 196 KS 2011/189 

Förslag om begränsning av uthyrning av Knarrbackens lokaler, 
Bålsta tätort 

Bildningsnärrmden föreslår i beslut 2011-11-01, § 87, mot bakgrund av att 
Knarrbacken liggen avsides belägen så medför detta vissa problem i sam
band med festuthyrningar av lokalen 

Allt som oftast så är det ungdomar eller deras föräldrar som hyr lokalen, och 
det spårar lätt ur och problem uppstår. 

Förvaltningens förslag är att regelverket för föreningsbidrag och hyressätt
ningar ändras för att inte tillåta uthyrning av Knarrbacken till privatpersoner 
utan istället bara låta föreningar och företag boka lokalen. 

Nämndens beslutsunderlag 
Föredragningslista, Hid 2011.2099, 201l-10-1O 
Regelverket fOr hyressättning KFN 2008/23 Hid.2008.S67, 2008-11-06. 

Nämndens beslut 
1. Bildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att nytill

kommande bokningar av KnalTbacken från privatpersoner inte skall 
medges. 

Beslutsunderlag 
Bildningsnämndens beslut 201l-1l-01, § 87 
Tjänsteskrivelse, daterad 201l-1l-09. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 201l-1l-14, § 172. 

Utskottet överlämnar ärendet till styrelsen utan förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar åtelTernittera ärendet till bildningsnämnden med för
slag om att nämnden finner en lösning på problemet med uthyrning av 
KnalTbackens lokaler för fester anordnade av privatpersoner. Och detta 
inom ralnen för nu gällallde bestänm1elser för uthyrning. 

Beslutsexpediering 
Bildningsnämnden 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.3092 



1(3) rtll HÅBO 
__ KOMMUN 

Datum 

2012-04-26 
Vår beteckning 

KS2011/48 nr2012.1450 

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

Redovisning av beredd motion om mat- och miljöprofil för 
skolmat, motionärer: Frank Nilsson (KO) och Fred Rydberg (KO) 

Sammanfattning 
I motionärerna fåreslår att ett antal åtgärder genomfårs får att höja skolma
tens kvalitet och miljöprofil. Maten fåreslås maten i högre grad än får när
varande ska: Tillagas där den serveras, innehålla högre andelar närodlat och 
ekologiskt samt upphandlas lokalt. 

Motionäremas fårslag är att: 

• en erfaren kock med hög miljö- och kvalitetsprofil anställs, alternativt att 
upphandla detta. 

• minst 30 % av råvaruinköpen skall vara ekologiska 
• all mat skall vara tillagad från grunden i eget kök på en av våra skolor 
• det fårs en dialog med elever och personal om meny och näringsriktighet 
• detta pågår under en period och sedan utvärderas miljömässigt, kvali

tetsmässigt, ekonomiskt 
• kommunen är aktiv i att minska transporter av mat både inom och utanfår 

vår kommun 

Av miljö- och tekniknämndens yttrande framgår att närmlden överlämnar 
fåljande kOlmnentarer under respektive delfårslag, som svar på motionen:: 

"En erfaren kock med hög miljö- och kvalitetsprofil anställs, alternativt upp
handla detta 
Kostavdelningen annonserar vakanta tjänster som kock, köksbiträde, restau
rangbiträde och arbetsledare på arbetsfånnedlingells sida får lediga tjänster 
samt på kommunens hemsida. Vad gäller kock skriver vi att sökande ska 
kunna laga mat från råvara och kunna tillaga grönsaksrätter. Kostavdelning
en har ingen möjlighet att omfårdela inom befintlig ram för att kumla nyan
ställa en erfaren kock med hög miljö- och kvalitetsprofil under 2012. Om 
det ska göras får det hanteras vid budgetdiskussionema infår budgetår 2013. 

Minst 30% av råvaruinköpen skall vara ekologiska 
Av de totala inköpen under 2009 stod 7 % av den totala inköpssumman av 
ekologiska råvaror. Infår 2010 beslutade kommunfullmäktige om en sats
ning på 800 tkr avseende bättre skolmat. Detta resulterade i att de totala in
köpen av ekologiska råvaror ökade till 14 %. Siffi'an får verksamhetsår 2011 
är ännu inte sannnanställd av konnnunens leverantörer och kan därfår tyvälT 
ännu inte redovisas. 



czZ 
2(3) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-04-26 
Vår beteckning 

KS2011/48 nr 2012.1450 

För att kommunens råvaruinköp ska knnna nppgå till minst 30 % med be
fintlig budget krävs en omorganisation av kostavdelningens verksamhet, en 
minskning av antalet tillagningskök eller en riktad satsning från kOllUllun
fullmäktiges sida f6r 2013. 

All mat skall vara tillagad från grunden i eget kök på en av våra skolor 
På fem av kommunens skolkök lagar skolmaten från grunden medan två 
skolor har mottagning av varmrätt. För att dessa två skolor skall kunna laga 
mat från grunden krävs investeringar i maskinpark, kyl och fi·ys, ventilation. 
Projektering ska påbörjas under 2012. 

Det förs en dialog med elever och personal om meny och näringsriktighet 
Kostavdelningens arbetsledare och kockar deltar på skolomas matråd. Där 
diskuteras förslag på nya maträtter och säsongsanpassade grönsaker i sal
ladsbuffen. Köket infonllerar om näringsriktighet. Matsalsfrågor ansvarar 
rektor för. Elevvald mat vårtemlinen 2012 är hela vecka 17. 

Detta pågår under en period och sedan utvärderas miljömässigt, kvalitets
mässigt, ekonomiskt 
Kvalitetsmässigt har klass 5 under 2010 besvarat en matenkät och under 
vårtenninen 2012 kommer Sarnnla elever men, nu i klass 7, svara på en mat
enkät där kostavdelningen söker svar på elevemas uppfattning av matkvali
tet och matupplevelse. Kostavdelningen har f6r avsikt att köpa in ett pro
gram i upphandlingssystemet där utvärdering kan göras av bl.a. kvalitet. 
Ekonomiskt, är budget lagd för hela 2012. Svinnprocent från tallriken i mat
sal och i kök skall ses över på några skolor under 2012. Utvärdering miljö
mässigt sker kontinuerligt i val av livsmedel och kemtekniska produkter. 
Kostavdelningen väljer säsongsanpassat och arbetar med att alltid tänka kli
matsmaJ.i i urvalet av produkter hela skolåret 

Kommunen är aktiv att minska transporter av mat inom och utanför vår 
kommun 
Transporter av 3 - 4 grossister sker 2 - 3 gånger/vecka till tillagningskök. 
Mottagningskök har daglig transport av varmrätt och transporter av 3 - 4 
grossister sker 1 - 2 gånger/vecka. Miljöstrategiska enheten kartlägger f6r 
närvarande grossistemas transporter till köken." 

Beslutsunderlag 
Motion 2011-04-26 

- Miljö- och tekniknämndens beslut 2012-03-12, § 31. 



HÅBO Datum 

KOMMUN 2012-04-26 

Kommunkansliets förslag tiII beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Konllnuustyrelsens förslag tiII kOlmnunfuIImäktige 

21-
3(3) 

Vår beteckning 

KS2011/48 nr 2012.1450 

1. Fullmäktige beslutar att, med hänvisning tiII miljö- och tekniknämndens 
beredning av motionen, att den ska anses besvarad. 



TJÄNSTEUTLATANDE 1(2) 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-03-02 
Vår beteckning 

MTN2011/54 nr 2011.2526 

Miijö- och teknikförvaltningen 
Kostenheten 
Sunna-Kajsa Israelsson, Kostchef 
0171-52730 
sunna-kajsa.israelsson@habo.se 

Motion om att ligga i framkant när det gäller matkvalitet med mil
jöprofil, motionärer: Frank Nilsson (KD) och Fred Rydberg (KD) 

Miljö- och tekniknämnden har fått i uppdrag att besvara en motion om mat
kvalitet och miljöprofil. Se nedan svar på frågorna i motionen: 

En erfaren kock med hög miljö- och kvaliletsprofil anställs, altemativ! upp
handla delta 
Kostavdelningen annonserar vakanta ijänster som kock, kökSbiträde, restau
rangbiträde och arbetsledare på arbetsförmedlingens sida för lediga tjänster 
samt på kommunens hems ida. Vad gäller kock skriver vi att sökande ska 
kunna laga mat från råvara och kunna tillaga grönsaksrätter. Kostavdelning
en har ingen möjlighet att omfördela inom befintlig ram för att kunna nyan
ställa en erfaren kock med hög milj ö- och kvalitetsprofil under 2012. Om 
det ska göras får det hanteras vid budgetdiskussionerna inför budgetår 2013. 

Minst 30% av råvaruinköpen skall vara ekologiska· 
Av de totala inköpen under 2009 stod 7 % aV den totala inköpssumman av 
ekologiska råvaror. Inför 2010 beslutade kommunfulhnäktige om en sats
ning på 800 tkr avseende bättre skolmat. Detta resulterade i att de totala in
köpen av ekologiska råvaror ökade till 14 %. Siffran för verksamhetsår 2011 
är ännu inte sammanställd av kommunens leverantörer och kan därför tyvärr 
ännu inte redovisas. . 

För att kommunens råvaroinköp ska kunna uppgå till minst 30 % med be
fintlig budget krävs en omorganisation av kostavdelningens verksamhet, en 
minskning av antalet tillagningskök eller en riktad satsning från kommun
fullmäktiges sida för 2013. 

All inat skall vara tillagad från grunden i eget kök på en av våra skolor 
På fem av kommunens skolkök lagar skolmaten från grunden medan två 
skolor har mottagning av varmrätt. För att dessa två skolor skall kunna laga 
mat fråa grunden krävs investeringar i maskinpark, kyl och frys, ventilation. 
Projektering ska påbörjas under 2012. 

Det förs en dialog med elever och personal om meny och näringsriktighet 
Kostavdelningens arbetsledare och kockar deltar på skolornas matråd. Där 

. diskuteras förslag på nya maträtter och säsongs anpassade grönsaker i sal
lads buffen. Köket informerar om näringsriktighet. Matsalsfrågor ansvarar 
rektor för. Elevvald mat vårterminen 2012 är. hela vecka 17. 



TJÄNSTEUTLÄTANDE 2(2) 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2011-11-22 
Var beteckning 

MTN2011/54 nr 2011.2526 

Delta pågår under en period och sedan utvärderas miljömässigt, kvalitets
mässigt, ekonomiskt 
Kvalitetsmässigt har klass 5 under 2010 besvarat en matenkät och under 
vårterminen 2012 kommer samma elever men, nu i klass 7, svara på en mat
enkät där kostavdelningen söker svar på elevernas uppfattning av matkvali
tet och matupplevelse. Kostavdelningen har för avsikt att köpa in ett pro
gram iupphandlingssystemet där utvärdering kan göras av bl.a. kvalitet. 
Ekonomiskt, är budget lagd för hela 2012. Svinnprocent från tallriken i mat
sal och i kök skall ses över på några skolor under 2012. Utvärdering miljö
mässigt sker kontinuerligt i val av livsmedel och kemtekniska produkter. 
Kostavdelningen väljer säsongsanpassat och arbetar med att alltid tänka kli
matsmali i urvalet av produkter hela skolåret 

Kommunen är aktiv alt minska transporter av mat inom och utanför vår 
kommun 
Transporter av 3 - 4 grossister sker 2 - 3 gånger/vecka till tillagningskök. 
Mottagningskök har daglig transport av varmrätt och tri).llsporter av 3 - 4 
grossister sker l - 2 gånger/vecka. Milj östrategiska enheten kartlägger för 
närvarande grossisternas transporter till köken. 

zz 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-03-12 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTER/lRE 

I
I KS Drr2D17 -03" f. O 

",,"Jr 

1'2011 Gf't . ZC12-'1Lrq 
MTN § 31 MTN 2011/54 

Motion om att ligga i framkant när det gäller matkvalitet med 
miljöprofil, motionärer: Frank Nilsson (KO) och Fred Rydberg 
(KO) 

Sammanfattning 
Miljö- och tekniknämnden har fått i uppdrag att svara på inkommen motion 
angående matkvalitet och rniljöprofil. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-03-01 
Utdrag från kommimfullmäktige, 2011-04-26, § 57 och motion 
. Tjänsteutlåtande, daterat 2012-03-02 

Beslut 

l. Godkänna f6rvaltningens svar på motionen och överlämna svar på 
motionen till kommunfullmäktige. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBE,.Sry,RKNING Nr2012.S97 
HABO KOMA'tUN 
N.iljö~ och l-aknikn_öinr/8en 
74680 BÅLsTA C;Zi-



Till fullmäktige 26 april 2011 

Motion kristdemokraterna 

HÄBO KOMMUN 
KOWMUNS1YRELSENS FOR'lALiNltlG 

INKOM 

2011 -04- 2 O ! 
i'SDr< 1<!I;ll< 

r",o lc!'1 g I ~D\\ . "~O 

Ligga i framkant när det gäller matkvalitet med miljöprofil. 

Vi har varit ute på skolorna, ätit skolmateu och frågat elever och kommunens medarbetare på 
skolorna. Där upplevs skolmateulite ojämn både när det gäller menyn och mellan skolorna. För oss 
så kan saker alltid bli bättre både i fråga om miljö och kvalite. Nib: det gäller miljön så tycker vi att 
kO=111len skall sätta upp högre mål får framtiden. Vi vet att det redan idag finns klimatsmarta 
menyer vissa dagar, men här fi1l1ls det betydligt mer att göra. Att laga mat så nära gästen som 
möjligt är ett begrepp som alltid har varit en röd tråd inom restaurangvärlden. Idag är det extra 
viktigt att råvarorna helst skall vara nlirodlade och ekologiska. Detta är viktigt för smaken, miljön 
och näringens skull. I uppdraget får den nya upphandlingsutredningen så står det att miljö och 
möjligheten får små fåretag, är viktiga i olika upphandlingar. 

Vårt f""drslag är att: 

• en erfaren kock med hög miljö- och kvalitets-profil anställs, alternativt att upphandla detta. 
• minst 30 % av råvaruinköpen skall vara ekologiska 
• all mat skall vara tillagad fl·ån grunden i eget kök på en av våra skolor 
• det förs en dialog med elever och personal om meny och näringsriktighet 
• detta pågår under en period och sedan utvärderas miljömässigt, kvalitetsmässigt, ekonomiskt 
• kOlTIlll111len är aktiv i att minska transjlOlter av mat både inom och utanför vår kommun 

F.-ank Nilsson och Fred Rydbel"g Kristdemokraterna i Håbo. 

6/ 

22-



1(2) f.l1 HÅBO 
~ KOMMUN 

Datum 

2012-04-29 
Vår beteckning 

KS2011/177 nr 2012.1471 

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

Redovisning av beredd motion om att minska pappersanvänd
ning genom att utrusta förtroendevalda med läsplattor, motio
när: Nils-Ake Mårheden (M) 

Sammanfattning 
Av motionen framgår bland annat följande: "Ett flertal kommuner har inlett 
resan mot det papperslösa kontoret och länkar till dessa bifogas nedan. 

Syftet med motionen är att alla nämnder och styrelser ska övergå till elek
troniska handlingar men man kan naturligtvis ta detta i steg för att säkerstäl
la att teknik fungerar och att politikerorganisationen rar den adekvata ut
bildning som behövs för att gå över till det papperslösa kontoret. 

Med anledning av ovanstående föreslår Moderata Samlingspartiet i Håbo: 

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en 
försöksverksamhet, i kommunstyrelsen med läsplattor enligt denna motion 

att försöksverksamheten genomförs senast kalenderåret 2012 

att kommunstyrelsen återrapporterar kostnader och besparingar efter genom
förd försöksverksamhet 

att kommunfullmäktige och övriga nämnder inför läsplattor i ett andra steg" 

Kommunfullmäktige beslöt 2011-11-07, § 129, att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen, för beredning. 

Kommunkansliets yttrande: 

I kommunstyrelsens beslut 2011-11-28, § 177, redovisas en utredning över 
möjliga tekniska lösningar, kostnader för införande samt möjliga inbespar
ingar, som en följd av införande av läsplattor för distribution och hantering 
av handlingar till förtroendevalda. Styrelsen beslöt vid sannna tilWille, att 
ett försök med läsplattor ska genomföras riktat till ledamöter och ersättare 
styrelsens arbetsutskott. Om försöket faller väl ut, kommer samtliga ledamö
ter och ersättare i styrelsen att utrustas med läsplattor. Försökets inledande 
del kommer att genoföras under våren 2012. 

Frågan om ett utökat användande av läsplattor till att även omfatta övriga 
nämnder och kommunfullmäktige bör ses över dels mot bakgrund av erfa
renheter från det beslutade försöket och dels utifrån ekonomiska aspekter. 

6l 



~HÅBO 
~ KOMMUN 

Beslutsunderlag 
Motion 2011-10-18 

Datum 

2012-04-29 

- Kommunfullmäktige beslut 2011-11-07, § 129. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

O, 
2(2) 0 

Vår beteckning 

KS20111177 nr2012.1471 

l. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till kommunstyrelsens beslut om 
försök med läsplattor, att motionen ska anses besvarad. 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-11-28 

Kommunstyrelsen 

KS § 177 KS 2008/54 

Beslut om läsplattor för hantering av sammanträdeshandlingar 

Under senaste tid har intresset for läsplattor och digitala distributionslös
ningar for kallelser och protokoll ökat bland kommuner och landsting i Sve
rige. Framforallt är det växande användningen av läsplattor i samhället i 
stort som har drivit fram utvecklingen. 

Läsplattor är egentligen inte en ny teknik, den har varit tillgänglig ett antal 
år på marknaden utan att egentligen slå igenom. Ursprungligen var det 
primärt en teknik for digital lagring samt läsning av böcker och annan litte
ratur. Det var forst via Apples lansering av sin version av läsplattan - Ipad
som den generella efterfrågan ökade markant. 

Den nya teknikutvecklingen tycks möjliggöra ett miljövänligare, smidigare 
och mer kostnadseffektivt utskickningsforfarande av handlingar och kallel
ser. För att bättre utröna vilka alternativ som är lämpar sig bäst for Håbo 
kommun så har kommunstyrelsen forvaltning behandlat frågan utifrån ett 
ekonomiskt, tekniskt och miljömässigt perspektiv. 

Möjliga tekniska lösningar och exempel från andra kommuner 

Några kommuner som kommit långt i denna digitaliseringsprocess är 
Bengtsfors korninun, Göteborgs stad och Halmstad kommun. Gemensamt 
for kommunerna är att deras kallelser nu distribueras digitalt, i PDF-fonnat, 
med tydliga bokmärken som gör det enkelt att växla mellan ärenden och 
bilagor. 

Bengtsfors kommun 
Bengtsfors kommun har valt en lösning där kallelsen forst sammanställs i 
PDF-fonnat av kommunens tjänstemän. Kallelsen laddas sedan upp på en 
server som tillhandahålls och drivs av ett externtforetag. Företaget distribu
erar sedan kallelsen till kommunens fortroendevalda via en "app" som lad
dasner till varje läsplatta. 

Göteborgs stad 
Även Göteborgs stad, där det är socialnämnden som har stått som test
nämnd, har valt en liknande lösning. Både Bengtsfors kommun och Göte
borgs stad menar att vinsten med den nuvarande lösningen är att det har va
rit enkelt for de fortroendevalda att sätta sig in i det nya systemet. Företaget 
har levererat en pedagogisk produkt som gjort det lättare for de fortroende
valda att få en överblick över ärenden och bilagor. 

. Halmstad kommun 
Halmstad kommun har valt att driva hela digitaliseringsprocessen internt. 

. Kommunen har valt en lösning där kallelsen forst läggs upp på kommunens 
hemsida i PDF-format. Varje fiirtroendevald laddar sedan ner kallelsen till 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.3030 
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~HÅBO 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-11-28 

Kommunstyrelsen 

KS § 177 KS 2008/54 

en egen läsplatta som har försätts med programmet "Goodreader" som är 
. speciellt anpassad för läsning avPDF-doJrument. Fördelarna med egen drift 
är att det är kostnadseffektivt, men det är inte lika pedagogiskt och lättill
gängligt som de företagsproducerade lösningarna. 

JUSTERARE 

Slutsatser 
Samtliga kommuner rapporterar att införandet av ett digitalt system fram
förallt har inneburit effektivitetsvinster både för tjänstemännen och för de 
förtroendevalda. Framförallt görs tidsvinster i och med att kopiering och ut
skicksförfarandet har avskaffats. De förtroendevalda har även rapporterat att 
de nu ftnner det enklare att få en överblick av innehållet i en kallelse och att 
det underlättat inläsningsprocessen inför sammanträden 

Samtliga ovanstående kommuner harvalt Ipad som läsplatta. Motiveringen 
bakom detta har varit att Ipaden är utrustad med en stor display och liar ett 
pedagogiskt och användarvänligt operativsystem. En annan motivering har 
varit att det är enklare att hitta företag som programmerar och distribuerar 
lösningar till Ipad. 

För att få tillgång till de digitala handlingarna, antingen via en "app" eller 
via nedladdning från hemsida, så krävs en fungerande internetuppkoppling, 
antingen via ett trådlöst nätverk eller också ett 3G-abonnemang. För att möj
liggöra måste alla förtroendevalda alltid har tillgång till kallelser så bör 
eventuella kommunala läsplattorförses med 3 G-abonnemang. 

Sekretess 

Ur sekretessynpunkt får det inte [muas möjligheter för obehöriga att få till
gång till sekretessklassade uppgifter. För att skicka sekretessklassade hand
lingar digitalt krävs därför vissa speciella tekniska lösningar såsom krypte
ringar och starka lösenord.Denna typ av problematik är dock mer svårforce
rad för nämnder som till dagligdags hanterar känsliga uppgifter. Kommun
styrelsen hanterar ytterst sällan sekretessklassade handlingar och torde där
för inte påverkas nämnvärt. 

Miljö 

Uppskattningsvis skickas ungefar 90 000 sidor i handlingar per post varje år 
bara till ledamöter i Håbo kommuns fullmäktige och kommunstyrelse. Ut
skick av sådana kvantiteter medfOr sj älvfallet en negativ miljöpåverkan i 
form av utsläpp från transporter och pappersindustri .. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKNING 

I 

Nr 2011.3030 



~HÅBO 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
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2011-11-28 

Kommunstyrelsen 

KS § 177 KS 2008/54 

Ekonomi 

Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen 
Kallelsen till utskottet och styrelsen skickas gemensamt vid ett och samma 
tillfälle. Efter arbetsutskottets sammanträde görs ett utskick till, innehållan
de utskottets protokoll. 

Kommunstyrelsens har 11 ordinarie ledamöter och 7 ersättare. 

Utskottet och styrelsen sammanträder vid sju tillfällen vardera under ett år. 
Totalt uppgår antalet försändelser till utskott och styrelse, tillsammans med 
kompletteringar med protokoll från utskottets sammanträden, till 252 st un
der ett år. Den direkta kostnaden för detta fördelar sig enligt följande: 

JUSTERARE 

VaJje försändelse omfattar i snitt ca 150 dubbelsidor. 

Tryckkostnad: 
Kuvertkostnad: 
Papperskostnad: 
Portokostnad: 

Totalt: 

KommunfulImäktige 

28350 kr 
1000 kr 
1920 kr 
7680 kr 

38950 kr 

Kommunfullmäktige har 41 ordinarie ledamöter och 26 ersättare. 

Fulhnäktige sammanträder vid sju tillfällen under ett år. Totalt uppgår anta
let försändelser till fullmäktiges ledamöter och ersättare, till 483 st under ett 
år. Den direkta kostnaden för detta fördelat sig enligt följande: 

VaJje kallelse omfattar i snitt ca 150 dubbelsidor 

Tryckkostnad: 
Kuvertkostnad: 
Papperskostand: 
Portokostnad: 

Totalt: 

54337 kr 
1932 kr 
3622 kr 
14490 kr 

74381kr 

Den totala årskostnaden för utskicken dels till kommunstyrelsen dels till 
kommunfulhnäktige, kan alltså beräknas uppgå till ca 115 000 kr per år. Till 
detta kommer personalkostnader för tryckning och kuveliering med mera 
som grovt kan uppskattas till ca. 30 000 kr. 

Kostnader för införandet av digitala handlingar 
Kommunstyrelsens förvaltning har identifierat två möjliga altemativ för in
förandet av digitala handlingar i Båbo kommun. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.3030 
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Kommunstyrelsen 

KS § 177 KS 2008/54 

Kostnaden for läsplattan är beräknat på 5000 kr per enhet, vilket är ett scha
blonvärde som täcker in de flesta mellanprisnivåerna av läsplattesegmentet 
på marknaden. 

Alternativ l - Externt system 

Håbo kommun upphandlar dels ett extern system fOr digitalt utskick av kal
lelser och dels läsplattor till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen. 

Kostnadsbild 

Externt system: 49 000 kr 

Drift per år: 57 000 kr (OBS! återkommande kostnad) 

Endagsutbildning: 10 000 kr 

Läsplattor: 90 000 kr 

. Abonnemangsavgift: 41 000 kr (OBS! Aterkommande kostnad) 

Totalt: 247 000 kr 

Löpande årskostnad: 98 000 kr 

Alternativ 2 - Egen drift 

JUSTERARE 

Håbo kommun upphandlar endast läsplattor till kommunstyrelsens ledamö
ter och ersättare; Ledamöter och ersättare laddar själva ner kallelsen till sin 
läsplatta från kommunens hemsida. VaJje läsplatta forses med ett program 
som möjliggör annoteringar direkt i pdf-format. Eventuell utbildning och 
service genomfors av kommunens personal. 

Kostnadsbild: 

Läsplattor: 90 000 kr 

Abonnemangsavgift: 41 000 kr (OBS! Aterkommande kostnad) 

Programvara: 1000 kr 

Totalt: 132 000 kr 

Löpande årskostnad: 41 000 kr 

EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNJNG 
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Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 177 KS 2008/54 

En slutsats av den ekonomiska genomgången är att införandet av läsplattor 
och digitala distributionskanaler primärt inte motiveras av rena ekonomiska 
vinster. Det som dock talar för ett brukaode av digitala kallelser är möjlighe
ten till effektivitetsvinster för både förvaltning och rortroendevald. 

Möjlig lösning för Håbo kommun 

Av ovanstående tillvägagångssätt förordar kommunstyrelsens förvaltning al
ternativ 2 . Detta eftersom att det alternativet ger möjlighet till en utvärde
ringsperiod, för både förtroendevalda och tjänstemän, som inte för med sig 
lika stora kostnader som alternativ 1. Ett sådant tillvägagångssätt ger också 
tjänstemännen en möjlighet att noggraot följa den kommunala utvecklingen 
inom området samtidigt som det inte stänger dörren för ett framtida inköp 
aven extern tjänst. 

Innan systemet sätts fullt bruk så roreslår förvaltningen att styrelsens arbets
utskott används som en utvärderingsgrupp i under max tre sammanträden. 

Beslutsunderlag 
- Arbetsutskottets beslut 2011-11-14, § 55. 

Utskottet tillstyrker ett införande av läsplattor inom den politiska verksam
heten. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen uppdrar till kommunkansliet att genomföra ett prov med 
läsplattor för hantering av sammanträdeshandlingar. Försöket genom
förs inom gruppen arbetsutskottets ordinarie ledamöter och ersättare 
sarat berörda t j änstemän. 

2. Styrelsen uppdrar till förvaltningen att dels upprätta avtal med brukarna 
om användandet av läsplattorna och dels anordna lämplig utbildning i 
handhavandet av plattorna. 

3. Styrelsen beslutar att, om förvaltningen efter utvärdering av försöket, 
ställer sig positiv till utökat användande av läsplattor, utrusta samtliga 
ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen med läsplattor. 

4. Styrelsen beslutar att försöket fInansieras via styrelsens medel till för
fogande. 

Beslutsexpediering: Ekonomichef, kommunsekreterare 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.3030 



Motion: 

Den papperslösa politikerorganisationen. 

I början av 197o-talet dök termen det papperslösa kontoret upp som en vision att vi år 2000 inte 

längre skulle behöva ägna oss åt en massa papper utan att den information som vi behövde i vår 

yrkesutövning skulle distribueras och användas elektroniskt, utan behov av utskrifter och transport 

av träd i pappersformat. Den punkten i informationssamhället har vi dock inte nått ännu, utan 

snarare har vi numera ännu fler utskrifter och släpar på ännu mer information i pappersformat; 

eftersom det är så enkelt och billigt att skriva ut någonting. 

Det är en illusion att det är enkelt och billigt. Vi vet alla som sitter i kommunfullmäktige eller en 

nämnd att det är oerhört mycket papper som skickas ut till de förtroendevalda. Dessutom är det 

oftast så att uppdaterade handlingar dyker upp vid sittande möte. 

Det finns en del saker som kostar pengar och som även påverkar miljön då vi använder oss av papper. 

Dels går det åt väldiga mängder papper som från början är träd, och dels påverkar transporterna 

miljön då alla dessa papper ska distribueras .. Kostnaden för porto ska heller inte glömmas bort! 

I dagsläget finns både så kallade läsplattor - som är designade just för att läsa text och som redan i 

dagsläget kan ersätta böcker i många sammanhang - och surfplattor som framförallt är designade för 

surfning och enklare applikationer. Exempel på läsplattor är Amazon Kindle, Sony Reader, Nuut, 

Cybook och Iriver. Exempel på surfplattor är Apple Ipad, HTC Flyer, Asus Eee Pad, Galaxy, med flera. 

Ett flertal kommuner har inlett resan mot det papperslösa kontoret och länkar till dessa bifogas 

nedan. 

Syftet med motionen är att alla nämnder och styrelser ska övergå till elektroniska handlingar men 

man kan naturligtvis ta detta i steg för att säkerställa att teknik fungerar och att 

politikerorganisationen får den adekvata utbildning som behövs för att gå över till det papperslösa 

kontoret. 

Med anledning av ovanstående föreslår Moderata Samlingspartiet i Håbo: 

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en försöksverksamhet, i 
kommunstyrelsen med läsplattor enligt denna motion 

att försöksverksamheten genomförs senast kalenderåret 2012 

att kommunstyrelsen återrapporterar kostnader och besparingar efter genomförd 
försöksverksamhet 

att kommunfullmäktige och övriga nämnder inför läsplattor i ett andra steg 

Bålsta 2011-10-18 

NilS-Åke Mårheden (M) 
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Referenser till andra kommuner: 

Halmstad 

httD :Uha I la nd sposte n. sel nvh eter Iha I m sta d/l.1146844-po I itike r -fa r -ipa d-fo r -att -I asa-ha n d I i nga r 

Ystad 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom!ystadskommun!pressrelease!view!ystads-kommun

satsa r-sto rt -pa a-i pa d-foe r -foe rtroe ndeva Ida-624211 

Nacka/Värmdö 

http://www.nvp.se/Varmdo/Varmdo!5ankt-skatt-och-Ipad-i-budgeten! 

Malmö och Gällivare 

http://www.idg.se/2.1085!1.371S63!ipad-tar-steget-mot-papperslost-kontor 

Mörbyiånga 

http:(!www.ostran.se!nyheter!oeland!politikernas foersta moete med· ipad 

Köping 

http://www.koping.se!nyhetslista!nyheter-kommun-och-politik/koping-en-av-de-forsta-att-testa-av

lasplattorl?f=2142 

Ulricehamn 

http://www.ut.se/nyheter/han-vill-ha-surfplattor-till-alla-politiker(2-.740963).gm 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Jonas Eliasson, Administratör 
017152558 
jonas.eliasson@habo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2012-04-16 KS2011/181 nr 2012.1281 

Beredning av inlämnade motion gällande offentlig motionsredo
visning 

Sammanfattning 
Fullmäktige beslutade 2011-11-07, § 131, av remittera en motion gällande 
offentlig motionsredovisning till kommunstyrelsens förvaltning för bered
ning. Motionen föreslår att "alla motioner och medborgarförslag inlämnade 
till fullmäktige skall redovisas på kommunens hemsida. Där skall då redovi
sas vid vilket sanunanträde det planeras tas upp av beredande nämnd och 
motsvarade för fullmäktige att fatta ett beslut." 

Förvaltningens yttrande 
Kommunstyrelsens förvaltning delar motionärernas uppfattning om att en 
publik redovisning av fullmäktiges behandlade motioner har både administ -
rativa och demokratiska fört j änster. En publik redovisning ger politiker möj-
1ighet att följa sin/sina motioner samtidigt som det ger allmänheten möjlig
het till en bättre överblick av det politiska arbete som bedrivs i kommunen. 

Flertalet kommuner i Sverige tillämpar en publik motionsredovisning via sin 
hemsida men det filll1s ingen kommun som redovisar en motions totala be
redningstid. Anledningen till detta är den administrativa bördan som ett så
dan förfarande sknlle ilmebära för kommunens förvaltningsorganisation. 

Motionerna som behandlas av fullmäktige är av väldigt skiftande karaktär 
och komplexitet vilket medför att beredningstiden från en motion till en an
nan kan variera kraftigt. Det illl1ebär att det blir en administrativt tung be
lastning för förvaltningen att uppdatera hemsidan med information om en 
detaljerad tidsredovisning. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att varje kalenderårs behandlade 
motioner presenteras på kommunens hemsida som en enskild flik under 
kommunfullmäktige. Av presentationen ska framgå: 

• Motionens titel 
• VemlVilka som lämnade in motionen (Namn och partitillhörighet) 
• Datum får inlämnande 
• Ärendenummer 
• Slutgiltigt beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår sarmna presentationsformat för 
kommunens inkonma medborgarförslag. 

Kommunstyrelsens förvaltning arbetar med framtagandet aven förstudie 
gällande en uppgradering av kommunens ärendehanteringssystem. I det ar-
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 
2012-04-16 

Vår beteckning 

KS2011/181 nr2012.1281 

betet så ingår att eftersöka tydligare och bättre sätt att sammankoppla kom
. munens inkonma handlingar med hemsidan t.ex via ett publikt nätdiarum. 

Beslutsunderlag 
Motion inlämnad 2011-11-06 

- Fullmäktiges beslut 2011-11-07, § 131. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till konununfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar att bifalla motionen genom att uppdra till kommun
styrelsen att genomföra en förbättrad redovisning av hanteringen av mo
tioner och medborgarförslag, på kommunens hemsida. 
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Folkpartiet liberalerna 
Lokalförenlngen I Håbo kommun 

Motion gällande offentlig motionsredovisning. 

Bakgrund: 

Motioner som läggs i fullmäktige är en positiv del i demokratin. Den möjliggör att 
även sm~ partier kan p~ ett tydligt sätt driva sina förslag och politik. Motioner 
innebär ocks~ en stimulans i politiken och gör både sammanträden blir mer 
alerta och att kommunens verksamhet förbättras. 
Därför är det viktigt att motioner hanteras s~ att det är lätt att följa ärendets 
g~ng och att det dessutom är synligt för medborgarna. 
Med m~nga motioner är det viktigt att ocks~ göra hanteringen förenklad för 
berörd förvaltning. Detta går att kombinera genom att utnyttja kommunens 
webbplats och anpassat ärendehanteringssystem. Som bonus kommer det ocks~, 
för alla, förtydligas att politiken och förvaltningar tar motioner p~ allvar. 
I dag finne en n~got förenklad redovisning, lätt gömd p~ hemsidan. Det behövs 
fem knapptryckningar för att n~ redovisningen. Och sökvägen är inte uppenbar. 
Följande sökväg gäller idag för medborgarförslag: 
- Habo.se 

- Kommun och Politik 
- Kommunens organisation 

- Kommunfullmäktige 
- Medborgarförslag 

- Medborgarförslag under utredning 

Denna sökväg kan för den oinvigde medborgaren troligen inte hittas. 

Motioner redovisas Inte alls, annat än i fullmäktiges protokoll. Men inte separat. 
Att göra en publik redovisning och göra en tidsredovisning för dess behandling är 
också positivt för alla och kan göra att tiden för beredning av motionen kan bli 
snabbare. Det ger också motionärer möjlighet att enkelt följa sin motion. 

Folkpartiet Liberalerna yrkar att fullmäktige beslutar att: 

• Alla motioner och medborgarförslag inlämnade till fullmäktige skall 
redovisas p~ kommunens hemsida. Där skall d~ redovisas vid vilket 
sammanträde det planers tas upp av beredande nämnd och motsvarade 
för ful-f'mäkti'ge att fatta ett -besl-ut. 

Tomas"Äfm' 
Gruppledare 

=Än C1erNHfjofa·'· 
Ordförande 

www.folkpartiet.sefhaabo 
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JUSTERARE 

LL tCt?LL1L::J:> ~6 _ 
KF § 134 KS 2011/182 

Medborgarförslag - förslag om cykelbana med sand hopp i 
Slottsskogen, Skokloster 

Följande förslag föreligger i sin helhet: 

"Bygg en cykelbana med sandhopp helst i Slottsskogen." 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2011-11-02 

- Tjänsteskrivelse 2011-11-02. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att överlämna förslaget till bildningsnänmden för 
att i san11'åd med miljö- och teknikförvaltningen bereda förslaget. 

Beslutsexpediering 
Bildningsnämnden 
Gatuchefen för kfumedom 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.2851 
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SVAR 
Datum 

2012-03-06 

Svar på medborgarförslag om uppförande av utomhusscen 

Sammanfattning 
Medborgarförslag har inkommit till kommunen om uppförande av 
utomhusscen med tillhörande cafe, samlingsplats med mera i Bålsta tätort. 
Förslaget lyfter frågan om behovet aven naturlig samlingsplats där vuxna 
och ungdomar kan mötas. Förslagförfattaren sakoar trivsam och utvecklande 
offentlig miljö, utsmyckningar och naturliga samlingsplatser där ungdomar, 
barn, vuxna och företag kan samverka. 

Kommunfullmäktige överlämnade 2011-11-15, § 115, förslaget för 
beredning i anslutning till pågående arbete med detaljplaneprogram för 
Bålsta centrum. 

Kommunkansliets yttrande: 

Bålsta tätort nännast cenmun nännar sig en förändringsperiod. Planprogram 
för centrumområdet är under antagande och ger tydliga förslag på hur Bålsta 
centrum kan utvecklas till en attraktivare och trivsanunare plats för alla i 
Håbo kommun. Progranunet ger även förslag på nya naturliga 
samlingsplatser i Bålsta centrum. 

Under våren 2012 inleds även arbetet med planprogram för området Gröna 
dalen söder om Bålsta centrum. Tanken är att anlägga en stadspark med 
omgivande bebyggelse. Parken ska bli ett grönt stråk med ambitionen att 
binda sanunan Åsen och Bålsta cenmun med Mälaren. Parken ska bli en 
attraktiv målpunkt och viktig grön resurs tillgänglig för alla. 

Med anledning av Gröna Dalens problematiska geotekniska status är det 
svårt att uttala sig som vilka typer av byggnader som kan uppföras i 
området. Möjligheterna att anlägga en utomhusscen bör dock inte uteslutas. 
Platsen lämpar sig för en sådan verksamhet och kan hjälpa till att öka 
parkens attraktivitet. 

Under våren inleds medborgardialog för Gröna dalen under vilken 
allmänhetens synpunkter samlas in om vilket innehåll den nya stadsparken 
ska ha. Föreliggande medborgarförslag om uppförande aven utomhusscen 
bilägges medborgardialogen och hanteras av planavdelningen som underlag 
vid planläggningen av Gröna Dalen. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

- Kommnnfulläktiges beslut 2011-11-15, § 115. 

1(2) 

Vår beteckning 

KS nr 2012.691 



~HÅBO 
~ KOMMUN 

SVAR 
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2012-03-06 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till kommunkansliets yttrande, att 
medborgarförslaget ska anses besvarat. 

2(2?0 
Vår beteckning 

KS nr 2012.691 
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Medborgarförslag till Kommunfullmäktige den 9 november 

Ett Håbo att vara stolt överl? 

Bakgrund 
Som boende och förälder i Håbo kommun har jag under en tid funderat på hur kommunen, företagen 

och innevånarna tillsammans skulle kunna skapa en trivsam och utvecklande offentlig miljö. Jag 

saknar utsmyckning och naturliga samlingsplatser där ungdomar, barn, vuxna, företag och 

entreprenörer kan samverka. Varför inte skapa ett "Kungsan/Rålis" här i Håbo med utomhusscen för 

teater, musik och utomhusbio på somrarna, skridskobana på vintrarna? 

En utomhusscen, med tillhörande cafe och en Ilaturlig samlingsp!ats 
En naturlig samlingsplats där vuxna och ungdomar kan mötas både på dagar och nätter. Ett cafe som 

drivs av kommunen skulle kunna innebära möjligheter för alla skolor att driva cafe och prova på 

entreprenörskap. Företagen skulle kunna hålla möten och föredrag i en samlingslokal och prata om 

verksamheten för att säkerställa lokal utbildning och arbetskraft. Dessutom visar företagen att de tar 

ett socialt ansvar på detta sätt och tänker och agerar lokalt vilket de kan använda i sin interna och 

externa kommunikation och därigenom stärka sitt varumärke. Använd lokalerna till mentorskap eller 

varför inte möjlighet tillläxhjälp? 

Föreningar och skolor skulle kunna använda scenen vid avslutningar och firanden av högtider, 

dessutom skulle det kunna bli en plats att samla Håboborna på. Vi har, om vi tänker efter ganska 

många kändisar från Håbo, både inom sport och kultur så varför inte lyfta fram dessa på den här 

platsen och visa att du som boende i Håbo kan och ska vara stolt över att komma härifrån! 

Håbo representeras av i stort sett alla betong och cementföretag i Sverige. Varför inte låta dessa vara 

med och bygga denna plats? Vi har företag inom bygg, ljus och ljud och en massa underbara 

ungdomar. 

Fnul1gångsrecept 
Det är ganska komplext och det är många faktorer som ska falla på plats. Samarbete mellan företag, 

kommunen, och ungdomarna i Habo kommun är en förutsättning och resurser en annan. Kanske kan 

medel från olika EU-projekt eller liknande sökas för förundersökning och projektledning. En annan 

förutsättning är de boende i kommunen. Vap saknar innevånarna i dag och vad vill de förbättra och 

ändra på - en dialog som engagerar och motiverar helt enkelt! 

Jag är övertygad om att vi kan får företagen och ungdomarna med oss och tillsammans kan vi bidra 

till ett Håbo som erbjuder förutsättningar för Möten i rörelse. 

Med vänliga hälsningar 

r 



~HÅBO 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommwistyrelsens stab 
Fredrik Holmgren, Samhällsplanerare' 
0171-52518 
fredrik.holmgren@habo.se 

SVAR 
Datum 

2012-03-06 

Svar på medborgarförslag om att genomföra en strandskydds
inventering 

Sammanfattning 
Medborgarförslag har inkommit till ko=unen om att genomföra en strand
skyddsinventering. Förslaget lyfter frågan om att utvidga strandskyddet för 
Håbo ko=un till 300 meter från strandlinjen. Kraven har skärpts om att få 
utvidga område som omfattas av strandskydd sedan ändring i Miljöbalken 
gällande från och med 2010-07-0 1. 

Kommunfullmäktige överlämnade 2011-03-06 § 98, förslaget till ko=un
styrelseu för beredning. 

Kommunkansliets yttrande: 

Förslaget poängterar att om inte Länsstyrelsen beslutar om att utöka strand
skyddet för ett område så kommer strandskyddets endast att omfatta 100 
meter i framtiden. Ansvaret vilar enligt medborgarförslaget hos Håbo kom
mun och Länsstyrelsen i Uppsala län att driva frågan om utökat strandskydd 
genom att utföra en strandskyddsinventering för att uppmärksanuna områ
den där strandskyddet bör utökas. 

Enligt Länsstyrelsen i Uppsala län är strandskyddet i Håbo ko=un redan 
utvidgat. Längs Mälarens stränder gäller till största del utvidgat strandskydd 
om 300 meter på land och vatten:Länsstyrelsen meddelar därutöver i skri
velse daterad 2012-02-29 att arbetet med översynen av det utvidgade strand
skyddet har påböJjats som i första hand kommer att omfatta de områden där 
strandskyddet redan är utvidgat. 

Håbo ko=un har för ambition att samverka med Länsstyrelsen i arbetet att 
se över det utökade strandskyddet. Bland annat genom att tillhandahålla 
planeringsunderlag som kommunen producerat redan i fo= av de strand
skyddsinventeringar som redan genomförts. 

Beslutsunderlag. 
Medborgarförslag 2011-09-12. 

- Kommunfullmäktiges beslut 2012-09-26, § 98 

Vår beteckning 

KS nr 2012.695 
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~HÅBO SVAR 
Datum 

~ KOMMUN 2012-03-06 

Kommunkansliets förslag till yttrande: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till kommunkansliets yttrande, att 
medborgarförslaget ska anses besvarat. 

2(2) 

Vår beteckning 

KS nr 2012.695 

2/ 



'* Naturskyddsföreningen 

Medborgarförslag 

HÄBO KO-MMUN 
KOlMJNSTYR"l SE8S FÖFNAl.TNIlIG 

INI{OM 

2011 -09-1 2 
Wl Dm' !l!liJll" 

Genomför en strandskyddsinventeling med avseende på naturvärden och 
värden för det rörliga friluftslivet i syfte att skapa ett bedömningsunderlag 
för vilka strandnära områden som bör ha ett utökat strandskydd. 

Bakgrund 

Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram en vägledning benämnd "Utvidgat 
strandskydd - en vägledning till underlag och beslut" för det utvidgade strandskyddet som skall t j äna 
som underlag för Länsstyrelsen att utforma och motivera eventuella beslut angående utvidgat 
strandskydd. Strandskyddsområden får utvidgas till högst 300 meter från strandlinjen. Tidigare har 
detta skett om det behövs for alt tillgodose något av strandskyddets syften. Enligt den nya 
utformningen i 7:e kapitlet 14 § Miljöbalken (gällande fr.o.m. 2010-07-01) skall utvidgniogen ske för 
att säkerställa strandskyddets syfte. Detta innebär en skärpning av kravet att få utvidga det område 
som omfattas av strandskydd (regeringens proposition 2008/09:119, sida 99). Efter den 31112 2014 
gäller utökat strandskydd endast om utvidgningen har beslutats med stöd av den nya bestämmelsen. 
Beslut enligt den äldre lydelsen upphör då att gälla. Detta innebär i klartext att om inte Länsstyrelsen 
beslutat om utökat strandskydd för ett område så kommer strandskyddet endast att omfatta 100 meter. 

Nulägesanalys 

Råbo kommuns planenhet har sedan de nya direktiven från Naturvårdsverket utkom diskuterat den 
uppkomna situationen med Länsstyrelsens planenhet men därefter har ingenting hånt. 

Lånsstyrelsens planenhets besked i frågan är att man f.n. inte har nägra personella resurser tillsatta att 
hantera denna fråga. 

Detta innebär att (om varken Räbo kommun eller Länsstyrelsen agerar i ärendet) strandskyddet 
generellt kommer att omfatta endast 100 meter längs hela Råbo kommuns 12 mil långa strandlinje 
efter den 31112 2014. 

I Enköpings kommun har biologen Erik Sjödin varit projektanställd under ett års tid i syfte att ta fram 
en strandskyddsinventering av kommunens 34 mil strånder. Se vidare www.knusnatur.se 

En strandskyddsinventering för Räbo kommuns 12 rnillånga strandlinje bedöms ta 6 - 9 månader i 
anspräk att genomföra. Antingen kan denna genomföras av Råbo kommuns egna tjänstemån, en 
projektanställd person eller aven konsult. 



Förslag till uppdragsdefinition 

En strandskyddsinventerings övergripande nppgifter är att bedöma strandremsans exploateringsgrad 
(d.v.s. hnr mycket den idag är påverkad av mänskliga aktiviteter), uppmärksamma och utpeka 
strandremsans naturvärden samt bedöma och kartlägga strandremsans rekreationsvärde för det rörliga 

friluftslivet. 

Verktyg såsom indelning av strandremsan i nyckelkodområden och olika typer av klassificering bör 

användas som hjälpmedel och underlättar vid tolkningen av materialet. 

Områden som bör ges maximalt strandskydd (300 meter) är: 

Nyckelbiotoper (samt sumpskogar och naturvärdesobjekt), naturbetesmarkermed avtal 
(tilläggsersättning), andra klassade äng- och hagmarker (se ängs- och hagmarksinventeringen), 
våtmarker (se våtmarksinventeringen), kommunala och statliga naturreservat (inklusive Natura 2000-
områden), fågelskyddsområden, djur- & växtskydds områden, områden som hyser rädlistade arter (se 
Artportalen) samt områden av riksintresse för naturvård och Länsstyrelsens naturvårdsprogram. 

Efter genomfcird strandskvddsinventering 

Med strandskyddsinventeringen som underlag tas ett fcirslag fram till omfattning (inklusive 
motivering) av utökat strandskydd för Håbo kommuns stränder och presenteras fOr Länsstyrelsen. 



1 (1) f...1l HÅBO 
~ KOMMUN 

Datum 

2012-04-27 
Vår beteckning 

KS2011/51 nr 2012.1462 

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

Redovisning av berett medborgarförslag om utökad kommun
och fullmäktigeinformation via närradion 

Sammanfattning 
Förslagsställaren föreslår att: 

kommunen ska börja sända infonnationsprogram före och efter varje full
mäktigesatnmanträde 

kommunen börjar sända ett program kallat "inför veckoslutet" med infonna
tion om vad som har hänt och vad som kommer att hända med medverkan 
från politiker och från kommunens infonnationsfunktion. 

Förslaget överlämnades av kommunfullmäktige 2011-04-26, § 54, till de
mokratiberedningen för utredning. 

Av kommunkansliets yttrande fi·anlgår att förvaltningen bedömer att perso
nella och ekonomiska resurser för att förbereda och delta i förslagna sänd
ningar, inte föreligger. 

Demokratiberedningen föreslår 2012-03 -07 § 4, att förslaget ska avslås. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2011-04-22 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-04-26, § 54 
Demokratiberedningens beslut 2012-03-07, § 4. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

KOlnmunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutat·, med hänvisning till beredningens utred
ning, att avslå förslaget. 



HÄBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-03-07 

Kommunfullmäktiges demokratiberedning 

KDB §4 KS 2011/51 

Redovisning av berett medborgarförslag om utökad kommun
och fullmäktigeinformation 

Sammanfattning 
Håbo Nän-adioförening har inkommit med två medborgarförslag för utökad kom
mun- och fullmäktigeinfoffilation i Håbo Närradio. 
I medborgarförslag nr. I föreslås at! kommunen börjar sända infonnationsprogram 
före och efter fullmäktigemötet. 
Programmet före skulle sändas på fredagseftemliddagen och påmitma om 
mötet som kommer på måndag (som det oftast är). Det skulle vara ett lätt-

. lyssnat program med inslag av kommuninfOlmation av politiker/kommun 
infonnatör. Det sammanfattande programmet efter fullmäktigemötet kan 
vara dagen efter eller kanske nästkommande fredag, allt beroende på vad 
som passar bäst med hänsyn till kommuninfonnatörlpolitikers möjlighet att 
medverka. 

JUSTERARE 

I medborgarförslag nr. 2 föreslås att kommunen börjar sända ett nytt pro
gram kallat "inför veckoslutet" 
Programmet skulle sändas varje fi"edagseftermiddag och skulle im1ehålla så
dant som har hänt och som kommer att hända i kommunen, speciellt kom
mande veckoslut. Det skall vara ett lättlyssnat program där politi
ker/kommnuninfomlatörer medverkar. Detta är tänkt att vara ett fristående 
program och har inget med fullmäktigemötena att göra. 

Kommunkansliets vttrande 

Medborgarförslag nr. l - Program i Håbo nän·adio inför och efter kOlmnunfullmäk
tige 

Håbo Närradio får självfallet, i egen regi och med egna resurser, göra ett 
program inför och efter kommunfullmäktige. Förvaltningen bedömer att 
personella och ekonomiska resnrser för att förbereda och delta i sådana 
sändningama, inte föreligger. 

Medborgarförslag nr. 2 - "Inför veckoslutet" 

Ett bra lilitiativ från Håbo Närradio blir att uppmärksamma vad som händer 
inom kommunens gränser linör valje veckoslut. Bildningsförvaltningen bi
drar genom att ha en lättåtkomlig evenemangskalender på 
habo.se/evenemang. Evenemangskalendem itmehåller olika typer av eve
nemang men gör på inget sätt anspråk att vara heltäckande och ta upp allt 
som händer. Evenemangskalendem är tillgänglig för alla och många olika 
mediakanaler/aktörer använder den som källa för att lista kOlmnande eve
nemang och i vissa fall fördjupande reportage. I de fall Håbo kommun är ar
rangör är det självklart att ansvarig kontaktperson för det specifika evene
manget fmns tillgänglig för mer infOtmation. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.1017 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-03-07 

Kommunfullmäktiges demokratiberedning 

JUSTERARE 

KDB §4 KS 2011/51 

Förvaltningen bedömer att personella och ekonomiska resmser för att förbe
reda och delta i sådana sändningarna, inte föreligger.. 

Kommunkansliet föreslår att medborgarförslag nr. 1 och nr. 2 avslås. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag nr.! och nr.2, 2011-04-22 

- Tjänsteskrivelse 2012-02-01. 

Demokratiberedningens beslut 

1. Beredningen föreslår att medborgarförslag nr. 1 och nr. 2, med hänvis
ning till kansliets yttrande, ska avslås. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2D12.1017 



HABO NÄRRADIO 
Alla förellingars radio 

i Håbo kommUlz 

HÄBO KOMMUN 
KOIM.INSTYRfLSENS FORVN.lNING 

INKOM 

2011 -04- 26 , 
KSIn' l<!lg.rr 

2.ott/C;1 I :i-otL lOo'6 

Medborgarförslag till 
KOlllinunstyrelsen i Håbo kommun 
KOlllillUnhuset 
74680 Bålsta 

Förslag på utökad kommun- och fullmäktigeinformation 

Medborgarförslag nr 1. 
Alla som lyssnar på Håbo NälTadio känner till att Kommunful1mäktigemö1ena dil'ektsänds i Håbo Närradio på FM 
87,7 MHz. Nu har vi i Håbo Närradioförening tagit upp frågan om det finns behov av att sända ett informations
program före och efter fullmäktigemötet. Programmet före skulle kunna vara lämpligt att ha på fredags
eftermiddagen och påminna om mötet som kommer på måndag (som det oftast är). Ett lättlyssnat program med 
inslag av kommuninformation av politiker/kommullinformatör. 

Det sammanfattande programmet efter fullmäktigemötet kan vara dagen efter eller kanske nästkommande fredag, 
allt beroende på vad som passar bäst med hänsyn till kommnninformatör/politikers möjlighet att medverka. 

Medborgarförslag 2. 
Håbo Närradiofdrening fdreslår att det varje fredagseftermiddag sänds ett program kallat "inför veckoslutet" som 
innehåller sådant som har hänt och som kommer att hända i kommnnen, speciellt kommande veckoslut Det skall 
vara ett lättlyssnat program där politiker/kommuninformatörer medverkar. Detta är tänkt att vara ett fristående 
program och har inget med fullmäktigem5tena att göra. 

Dessa förslag måste förstås förankras hos de medverkande fdr att se om det finns möjlighet att 
genomföra. Kostnaden f'dr programmen får diskuteras fram. Ett förslag är att man gör ett "paket" där 
man tar med direktsändningen av Kommunfullmäktigemötet. Vad vi i Håbo Närradioförening vill veta är 
om det finns intresse för något av våra förslag? 

Bålsta den 22 april 20 II 

~Plirag av Håbo 1%ilradioförening 

HAso NÄRRADIO 
Postadress 
Abbotvägen 22 
74695 SKOKLOSTER 

Besöksadress 
Bildningscentrum 
Jan Fridegård 

Telefon E~post Hemsida 8g 5254-3113 
0171~ 559 77 87.7@haoonarradio.se www.habonarradlo.se 



1(2) rnl HÅBO 
'-' KOMMUN 

Datum 

2012-04-26 
Vår beteckning 

KS2009/65 nr 2012.1458 

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

Redovisning av berett medborgarförslag om avskjutning av 
kanadagäss då fåglarna kan betraktas som en sanitär olägenhet 

Sammanfattning 
Fullmäktige överlämnade följande förslag 2009-06-15, § 70, till miljö- och 
tekniknämnden får beredning: "Det växande antal av kanadagäss som vi fn. 
har i Håbo, medför en sanitär olägenhet för medborgarna, genom den mängd 
spillning de lämnar efter sig vid badstränder, vikar, sjöar och båtklubbar. 
Vattnet vid vissa badstränder blir så nersmutsat att bad är uteslutet, likaså 
blir bryggor och båtar nersmutsade av den frätande spillning gässen lämnar 
efter sig. På sensommaren är badplatserna så nersmutsade att turisterna av
står från att ta en fikapaus p.g.a. den mängd spillning som fimls på våra 
stränder." Förslagsställaren föreslår en ökad avskjutning av gässen. 

Nämndens beredning av förslaget 2011-02-23, § 24, konstaterades att:: "Det 
fiill1s i dag ingen känd långsiktig lösning på detta problem. Många andra 
kommuner har provat olika lösningar men inte lyckats." 

Förvaltningen avser dock att fortsätta med jakt, skränlselskott och uppsätt
ning av stängsel på badstränderna som man gjort tidigare år." 

Nänmden föreslår att medborgarförslaget ska anses besvarat." 

Fullmäktige återremitterade 2011-04-26, § 44, ärendet till miljö- och tek
niknälImden, för redovisning av verksamma åtgärder för att minska den sa
nitära olägenheterna med fåglarna vid Kalmarsands badplats. 

Av nämndens förnyade beredning av ärendet, redovisat 2012-03-12, § 30, 
framgår att nämnden i investeringsbudget för år 2013, kommer att beakta 
behovet av verksamma åtgärder för att få bort fåglarna från det aktuella om
rådet. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag. 

- Fullmäktiges beslut 20019-06-15, § 70. 
Miljö- och tekniknämndens yttrande 2011-02-23, § 24. 
Tjänsteskrivelse 2011-03-13. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2011-03-21, § 58. 
Tjänsteskrivelse 2011-04-04. 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-04-26, § 44 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2012-03-12, § 30. 



HÅBO 
Z 

2(2) -( 

KOMMUN 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Datum 
2012-04-26 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Vår beteckning 
KS2009/65 nr 2012.1458 

Fulhnäktige beslutar, med hänvisning till miljö- och tekniknämndens beslut 
om att i 2013 års budget beakta behovet av åtgärder för att få bOlt fåglal.11a 
från det aktuella området i Kalmarviken, anse medborgarförslaget besvarat. 



HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-03-12 
-----~t~"-_·"·- ~~--~ .. ~ 

Miljö- och tekniknämnden 

. HI~BO KOMMUN 
r-~OMMUNSTYRElSENS FÖRV,ilTNlHG 

il~KOM 

JUSTERARE 

MTN § 30 MTN 2009/66 

Medborgarförslag om att Kanadagässen utgör en sanitär 
olägenhet samt förslag om ökad avskjutning, förslagsställare: 

- -- -

Sammanfattning 
Kommuirtullmäktige har i beslut 2011-04-26, § 44, återremitterat 
medborgarförslag från . om avskjutning av kanadagäss 
(KS 2009.1853) och gett miljö- och tekniknämnden i uppdrag att redovisa 
verksamma åtgärder för att minska alternativt helt förhindra fåglarnas 
närvaro vid badplatser. 

Miljö- och teknikförvaltningen har tidigare beskrivit de problem som finns i 
samband med försök att bli av med kanadagässen. Förvaltningen har provat 
ett antal metoder och avser att fortsätta med dessa men vill även prova nya 
metoder som att införa skrämselåtgärder med ljud och rörelse samt byta ut 
nuvarande träbryggor mot aluminiumbryggor vilka kanadagässen inte trivs 
att sitta på. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-03-02 

- Protokollsutdrag från kommuofullmäktige, 2011-04-26, § 44 

Beslut 

2012 -03-2 o. 

l. I samband med arbete med drift- och investeringsbudget för 2013 beakta 
behovet av verksamma åtgärder mot kanadagässen. 

2. Godkänna förvaltningens svar på medborgarförslaget och därmed anse 
det besvarat. 

3. Överlämna svar på medborgarförslaget till kommunfullmäktige. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBES"TYRKNING Nr 201Z596 

I-!P,BO KOtW'AUN 
y.iliö- och takniknä'mhdsn 
746 BO BÅlSTA~ 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-04-26 

Kommunfullmäktige 

KF§44 KS 2009/65 

Redovisning av berett medborgarförslag om avskjutning av 
kanadagäss då fåglarna kan betraktas som en sanitär olägenhet 

Sammanfattning 
Fullmäktige överlämnade följande förslag 2009-06-15, § 70, till miljö- och 
tekniknämnden för beredning: "Det växande antal av kanadagäss som vi fn. 
har i Håbo, medför en sanitär olägenhet för medborgama, genom den mängd 
spillning de lämnar efter sig vid badstränder, vikar, sjöar och båtklubbar. 
Vattnet vid vissa badstränder blir så nersmutsat att bad är uteslutet, likaså 
blir bryggor och båtar nersmutsade av den frätande spillning gässen lämnar 
efter sig. På sensommaren är badplatsema så nersmutsade att turistema av
står från att ta en fikapaus p.g.a. den mängd spillning som finns på våra 
stränder." Förslagsställaren föreslår en ökad avskjutning av gässen. 

Av nämndens yttrande framgår bland armat följande: "Det finns i dag ingen 
känd långsiktig lösning på detta problem. Många andra kommuner har pro
vat olika lösningar men inte lyckats. 

Förvaltningen avser dock att fOlisätta med j akt, skrämselskott och uppsätt
ning av stängsel på badsträndema som man gjort tidigare år." 

Nämnden föreslår att medborgarförslaget ska anses besvarat. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag. 
Fullmäktiges beslut 20019-06-15, § 70. 
Miljö- och tekniknämndens yttrande 2011-02-23, § 24. 
Tjänsteskrivelse 2011-03-13. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2011-03-21, § 58. 
Tjänsteskrivelse 2011-04-04. 

Styrelsens behandling av ärendet: 

I samband med styrelsens behandling av ärendet föreligger, på utskottets 
begäran, en redovisning över problem som kan uppstå inför en avskjutning 
av fåglar. Bland mmat noteras att kanadagäss och vitkindade gäss, de senare 
är fridlysta, lever tillsammans i flock. Svårigheter att skilja fåglama åt vid 
jakt uppstår. 

JUSTERARE 

Fåglama är vaksamma. Vid påskjutning lyfter hela flocken, för att en stund 
senare återvända. Detta fordrar jägarinsats på heltid. 

Jakt på fåglama kan konuna i konflikt med personer som uppfattar djuren 
som ett trevligt inslag i ett onu·åde. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.1081 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-04-26 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF §44 KS 2009/65 

Sarmnantaget bedöms det vara ett näst intill olösligt problem att avstyra fåg
larna från de områden där de tillfalligt vistas i flock. 

Styrelsen föreslår att förslaget om avskjutning av fåglar, ska avslås. 

Kommunfullmäktiges hantering av ärendet: 

Yrkande 
Karl-Henrik Nanning (M) yrkar att förslaget ska bifallas ilmebärande att av
skjutning eller annan verksarn åtgärd ska prövas med syfte att få bort fåglar
na från det aktuella området. 

Tomas Alm (FP) med instämmande från Agneta Häggiund (S), yrkar att 
ärendet ska återremitteras till miljö- och tekniknfumlden för redovisning av 
verksarmna åtgärder för att minska altemativt helt förhindra fåglarnas närva
ro vid badplatsen. Fåglar·nas nfu·varo med åtföljande föroreningar av såväl 
vatten som strand och bryggor, bedöms som en stor olägenhet. 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar·, efter avslutad debatt, att tre förslag till beslut före
ligger, nfunligen dels styrelsens avslagsförslag, Narmings (M) bifallsyrkande 
och Alms (FP)/Hägglunds (S) yrkande om återremiss. Ordföranden föreslår 
att fullmäktige först prövar· om fu·endet ska avgöras idag altemativt vid ett 
senar·e tillfalie. Dfu·efter prövas eventuellt övriga förslag. Fullmäktige god
känner beslutshanteringen. 

Ordförarlden prövar därefter Alms (FP)/Hägglunds (S) yrkande om återre
miss och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med detta yrkande. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar återremittera fu·endet till miljö- och tekniknfunllden 
för redovisning av verksalmna åtgärder för att minska altemativt helt 
förhindra fåglarnas närvar·o vid badplatsen. Fåglarnas närvaro med åtföl
jarlde föroreningar av såväl vatten som strand och bryggor, bedöms som 
en stor olägenhet. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och tekniknfunnden 

EXPEDIERAD 

9/ 
SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2D11.1D81 



Bålsta den 15 Juni 2009 

Till 

Owe Fröjd 
KF ordförande 
Bål sta 

Canadagässen en sanitär olägenhet 

Ankom Håbo kommun 
Kommunstyrelsen 

2009 -06-1 2 

11~· 'rits IP~~ HkJ~: . CO 6 oq.1!lS: 
Original ijll: I Kopia till: 

Det växande antal av Canadagäss som vi f.n. har i Håbo, har det blivit en sanitär olägenhet för 
medborgarna, genom den mängd spillning de länll1ar efter sig vid badstränder, vikar, sjöar och 
båtklubbar. Vattnet vid vissa badstränder blir så nersmutsat att bad är uteslutet, likaså blir 
blyggor och båtar nersmutsade av den fr'ätande spillning gässen lämnar efter sig. På 
sensommaren är badplatsema så nersmutsade att turisterna avstår från att ta en fikapaus p.g.a. 
den mängd spillning som finns på våra stränder. 

Förslag 

Öka avskjutningen drastiskt av dessa nersmutsande fåglar 

Hälsningar 

fz 



HÅBO 
KOMMUN 

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

Datum 

2012-04-29 

1(5) 

Vår beteckning 

KS2011/42 nr 2012.1474 

Redovisning av ej beredda motioner och medborgarförslag 

Enligt arbetsordningen för konnnunfullmäktige ska redovisning ske två 
gånger per år av ej fårdigberedda motioner och medborgarförslag. 
Redovisning till fullmäktige skedde senast 2011-12-19, § 150. 

Följande motioner och medborgarförslag är under beredning: 

Motion/motionär: Fullmäktige- Remitterad till: 
behandlad: 

Om att konnnunen ska ha 
en stadigvarande lokal för konst 
och andra typer av utställningar, 
Thomas Lindström (S) (2010/12) 

Om inköp av trådlöst voterings-
systern, Fred Rydberg (KD) 
(2010/48) 

Om att ligga i framkant när 
det gäller matkvalitet med miljö-
profil, Frank Nilsson (KD) och 
Fred Rydberg (KD) 
(201ll48) 

Om skollokaler för Läraskolan och 
Potentia Education, Nina Lagh (M) 
och Karl-Henrik Nanning (M) 
(2011/62) 

Motion om den papperslösa 
politikerorganisationen, 
motionär: Nils-Åke Mår
heden (M) (201ll177) 

Om offentlig motionsredo
visning, motionärer: Tomas 
Alm (FP) och Anders Nil
fjord (FP) (2011/181) 

Bildnings-
nämnd 
Miljö- och 

2010-03-01 tekniknämnd 

Konnnun-
2010-06-14 styrelsen 

Miljö- och 
2011-04-26 tekniknämnd 

Konnnun-
2011-04-26 styrelsen 

Konnnun-
2011-11-07 styrelsen 

Kommun-
2011-11-07 styrelsen 

Uppskattat datum 
för återredovisning 
till ksau 

2012-09-09 

2012-08-21 

2012-05-08 

2012-09-09 

2012-05-08 

2012-05-08 



~HÅBO 
~ KOMMUN 

Om nämnders och styrelsers 
ärende innehåll, motionärer: 
Tomas Alm (FP) och Anders Nil-
fjord (FP) (2011/180) 

Om kommunens långsiktiga 
ekonomi, motionärer: Carina 
Lund (M) och Lemlart 
Carlsson (M) (2011/183) 

Om sammanträden kvällstid, 
motionärer: Karl-Hemik 
Nanning (M) och Carina 
Lund (M) (2011/196) 

Om snabbrapport från 
san1ffianträden, ärendeuppdelade 
protokoll samt presentation av 
protokoll i ett format som klarar 
kommunens hemsidas talsyntes, 
för att göra tillgängligt även för 
synsvaga, motionär: Tomas 
Alm (FP) (2011120 l) 

Om fortlöpande elevhälsa 
till konmlunens alla barn och 
ungdomar, motionär: Tomas 
Alm (FP) (2011120 l) 

Om imättande av tillfälliga 
fullmäktigeberedningar, 
motionärer: Göran Eriksson (C), 
Tomas Alm (FP), Fred 
Rydberg (KD) och Karl Hemik 
Nanning (M) (2011/204) 

Datum 

2012-04-29 

Kommun-
2011-11-07 styrelsen 

Kommun-
2011-11-07 styrelsen 

Kommun-
2011-12-19 styrelsen 

Kommun-
2011-12-19 styrelsen 

Skol-
2011-12-19 nämnden 

Kommun-
2011-12-19 styrelsen 

2(6) 1J 
Vår beteckning 

KS2011/42 nr 2012.1474 

2012-09-09 

2012-08-21 

2012-09-09 

2012-09-09 

2012-09-09 

2012-09-09 
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HÅBO 
KOMMUN 

Om uppföljning och 
effektivisering av kommun-
fulhnäktiges sammanträden, 
motionär: Nihad Hodzic (C) 

Om fler ungdomar ijobb, 
motionär: Tomas Alm (FP) 

Om imättande av E-tjänst 
för enklare bygglovshand-
läggning, motionärer: Tomas 
Alm (FP) och Berith 
Skiöld (FP) 

Om ökad vistelsetid i förskolan 
för barn till föräldralediga, 
motionär: Anders Nilijord (FP) 

Om förslag om att erbjuda 

Datum 

2012-04-29 

Demokrati-
beredningen 
kommun-

2012-02-27 styrelsen 

Kommun-
2012-02-27 styrelsen 

Miljö- och 
teknik-

2012-02-27 nämnden 

Skol-
2012-04-23 nämnden 

utbildning till äldre inom o=ådet 
data och sociala media, 
motionär: Lisbeth Bolin (C) Bildnings-
(2012/47) 2012-04-23 nämnden 

Medborgarfdrslag: Fullmäktige: Remitterad till: 
behandlad 

Om att Canadagässenutgör en 
sanitär olägenhet samt förslag 
om ökad avskjutning, Miljö- och 
(dm 2009/65) 2009-06-15 tekniknämnd 

Om förbättrad 
gästbrygga, uppförande 
av orienteringstavla samt 
farthinder för fordonstrafik 
vid och i anslutning till 
småbåtshamnen i 
Aronsborgsviken Miljö- och 
(2009/83) 2009-09-28 tekniknämnd 

Om utomhusscen, cafe Miljö- och 
samlingsplats, (20 l 0/1 03) 2010-11-15 tekniknämnd 

Om "Energiska Håbobor", 
medborgardialog kring förnyelse- Milj ö-
bar energi och energisparande och teknik 
(2011/16) 2011-02-27 nämnd 

q~ 

3(5) W 
Vår beteckning 

KS2011/42 nr2012.1474 

2012-09-09 

2012-09-09 

2012-.09-09 

2012-11-13 

2012-09-09 

2012-05-08 

2012-09-09 

2012-05-08 

2012-11-13 



f"l1t HÅBO 
__ KOMMUN 

Om att i närradion sänder dels in-
fo=ation inför och efter 
fullmäktiges sammanträden och 
dels konunullinfo=ation m.m. 
inför veckosluten. 
(2011/51) 

Om strandskyddsinventering 
(2011155) 

Om byggpolicy för passivhus-
standard vid nyproduktion 
(20111139) 

Om ändring av socialnämndens 
delegationsordning (20111175) 

Om att skapa ett minnesmärke i 
fo= aven staty med tillhörande 
text/beskrivning (20111178) 

Om att skapa ett kommun-
övergripande insarnlingssystem 
för begagnade kläder (20111171) 

Om cykelbana med sandhopp, 
Slottsskogen, Skokloster 
(20111182) 

Om insamling och återbruk av 
kläder/textilfibrer (2012/44) 

Om åtgärder för att mäta 
föroreningar i luft och vatten 
från industrier inom 
Västerskogs industriområde 
(2012/47) 

Datum 

2012-04-29 

Demokrati-
2011-04-26 beredningen 

Miljö- och 
2011-09-26 tekniknämnden 

Miljö- och 
2011-09-26 tekniknämnden 

Kommun-
2011-10-07 styrelsen 

Bildnings-
2011-10-07 nämnden 

Miljö- och 
2011-11-07 tekniknämnden 

Bildnings-
2011-11-07 nämnden 

Miljö- och 
2012-04-23 tekniknämnden 

Miljö- och 

4(5) ;t-
Vår beteckning 

KS2011/42 nr 2012.1474 

2012-05-08 

2012-05-08 

2012-11-13 

2012-08.21 

2012-11-13 

2012-08-21 

2012-05-08 

2012-11-13 

2012-04-23 tekniknämnden 2012-11-13 



HÅBO Datum 

KOMMUN 2012-04-29 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

5(5) ]J 
Vår beteckning 

KS2011/42 nr2012.14?4 

l. Fullmäktige noterar föreliggande sanlillanställning av ej beredda motioner och 
medborgarförslag. 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Planeringsavdelningen 
Marie Ahnfors, Planarkitekt 
0171-52738 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2012-04-26 KS2012/54 nr 2012.1435 

Detaljplan för Skokloster Udde 1- Nytt planuppdrag 2012 

Sammanfattning 
Regeringen upphävde 2012-03-15 ko=unfullmäktiges beslut att anta 
detaljplan får Skokloster Udde 1 (plannu=er 397). Skälet var att ett 
förordnande enligt § 113 byggnadslagen (1947) gäller för delar av 
pIanområdet. Det berör allmän platsmark i tidigare byggnadsplaner från 
1972 och 1974. Förordnandet fortsätter gälla, med annan benämning, både 
enligt den äldre plan- och bygglagen (1987) och den nya plan- och 
bygglagen (2010). Förordnandet har inte nämnts i planhandlingama. 
Klagandena och övriga fastighetsägare har därmed rättigheter i området som 
inte behandlats på ett tillfredställande sätt i detaljplanen. 

Nytt uppdrag om detaljplan önskas för Skokloster Udde 1 får att anpassa 
detaljplanen till tidigare utlagt förordnande enligt § 113 byggnadslagen. 
Strandskydd ko=er vid ny planläggning att återinträda med 100 meter 
eftersom det generella strandskyddet gällde då beslutet om att upphäva 
strandskyddet fattades. Detaljplanen ska anpassas till strandskyddet. 

Beräknad ungefärlig tidpunkt för antagande är februari 2014. 

Beslutsunderlag 
Plankarta upphävd detaljplan för Skokloster Udde 1 (plannummer 397) 

- Karta med planavgränsningen (s=a som den nu upphävda) 

Förslag till beslut 

1. Uppdra till förvaltningen att upprätta nytt förslag till detaljplan för 
Skokloster Udde l. 

2. Detaljplanearbetet bekostas av beställaren. 

Beslutsexpediering 
Planavdelningen 



DELEGATIONSBESLUT 1 (1) rn1 HÅBO 
~ KOMMUN 

Datum 
2012-04-03 

Vår beteckning 

KS2011/113 nr 2012.1136 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Planeringsavdelningen 
Sara Lindh, Planarkitekt 
0171-52535 
sara.lindh@habo.se 

Detaljplan för Bålsta 1 :595 m.fl. Gransätervägen 

- behovsbedömning av miljöbedömning 

Sammanfattning 
Detaljplanen ligger i utkanten av befintligt bostadsområde och gränsar till 
Gransäterskolan. PIanområdet omfattar cirka 0,5 hektar. PIanområdet ligger 
140 meter från El8 och är till viss del påverkat av buller. 

Detaljplanens syfte är ändra användningen från allmänt ändamål till bo
stadsändamål samt att modernisera bestänuneiser. 

En behovsbedömning har gjorts av kommunen får detaljplanen utifrån gäl
lande lagstiftning. Länsstyrelsen har granskat översända handlingar och i 
likhet med kommunen funnit att detaljplanens genomfårande utifrån en 
sammanvägd bedömning av kriterierna i aktuella bilagor till MKB
fårordningen inte kan antas medfåra betydande miljöpåverkan. Länsstyrel
sen bedömer, med beaktande av kriterierna i bilaga 4 till förordningen om 
miljökonsekvensbeskri'vningar, att rubricerad detaljplan inte kan antas med
fåra sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 11 § miljöbalken. 

Beslutsunderlag 
Handlingar till behovsbedömning 

- Länsstyrelsens yttrande 

Beslut 

1. Detaljplan får Bålsta 1 :595 m.fl. Gransätervägen ska inte miljöbedömas 
och ingen särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver således 
upprättas eftersom detaljplanens genomfårande inte bedöms medfåra 
betydande miljöpåverkan. 

} I .-1 .< '~ 
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Lina Wallenius, planchef 



FÖRSLAG 1 (1) 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-04-18 
Vår beteckning 

KS2011/96 nr 2012.1302 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Planeringsavdelningen 
Anna Nilsson, Planarkitekt 
0171-52508 
anna.m.nilsson@habo.se 

Detaljplan för Stickspåret, del av Bålsta 2:61 och Skörby 5:1 -
antagande 

Syftet med detaljplanen är att planlägga mark för av- och pålastning för 
befmtligt stickspår. PIanOlmådet är beläget i Västerskogs industriområde i 
Bålsta. Området planeras för järnvägstrafik vilket även innefattar byggnader 
och anläggningar som kan behövas, ex magasin och lastanordningar. Ett 
genomförande av planförslaget överrensstfumner med den fördjupade 
översiktsplanens intentioner. 

Detaljplanen har varit ute på samråd från den 20 april till och med den 26 
maj 2011. Detaljplanen har varit utställd från den 30 november 2011 till den 
4 januari 2012. 

1nkoll1l1a synpunkter under samrådet och utställningen leder inte till någon 
ändring av planförslaget endast mindre karttekniska ändringar är gjorda. 
Synpunkter som inkOll1l11it berör frfunst buller. En bullerutredning är gjord 
som visar på att ljudnivåerna vid den omgivande bebyggelsen kommer att ligga 
under rekommenderade riktlinjer för buller. Bullerplank får enligt planen 
uppföras på kvaliersmark. Närheten till bostadsområdena ställer krav på att 
verksamheterna inte är störande. 

Beslutsunderlag 
Plankmia, daterad mars 2011 
Planbeskrivning, daterad mars 2011 
Genomförandebeskrivning, daterad mars 2011 
Delegationsbeslut behovsbedömning, daterad 2010-09-17 
Länsstyrelsens yttrande behovsbedölllT1ing, daterad 2010-08-25 
Smmådsredogöre1se och yttranden, daterad augusti 2011 
Utlåtande, daterat april 2012 
Bullerutredning, daterad 2010-08-30 

Förslag till beslut 

1. Detaljplanen godkänns. 

2. Detaljplanen överlfull11as till kOlmnnnfnllmäktige för mltagmlde enligt 5 
kap 29 § plan- och bygglagen. 

Beslutsexpediering 
Kommunfulhnäktige 
Planavdelningen 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens f6rvaltn ing 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-52502 
hans.nordstedt@habo.se 

Datum 

2012-04-25 

1 (1) 

Vår beteckning 

KS2012/3 nr 2012.1394 

Redovisning av protokoll från sammanträde med styrrelsen för 
Håbo Marknads AB 

Sammanfattning 
Föreligger protokoll från styrelsesammanträdet 2012-04-02. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från styrelsesammanträdet 2012-04-02. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att notera protokollet som delgivet. 

tD! 



--o-,~·,---,~··_·- . 

HABG Ko,'.1HUN 
KOM~dW.JSTY~SEHS F':JRW-l n·Mm 

II~KOM 

2012 -04- 1 2 
KSDnr . RaJ.Ii" 

Håbo Marknads AB 556106-8874 
PrötokoU styrelsemöte 2012-04-02 

')J:> 12,13 I ;201'2. _12)'j 

Närvarande: 
Ordinarie ledamöter: Lars-Göran Bromander, Ralph Abrahamsson, Christian Ghaemi 
Ersättare: Göran Eriksson, Sven Svanslröm, Kjell Wa~sholm 
Ej närvarande:, Christer Persson, ChriB Bremark, Tomas Alni 
Övriga: VD Per Andersson, Lena Eklund-Gabrielsson, 

§ 2:1 Mötets öppnande 
Mötet öppnas av Lars-Göran Bromandel'. Alla hälsas välkomna. 

§ 2:2 Val av justerare 
Till justerare valdes Sven Svanström 

§ 2:3 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 

§ 2:4 Protokoll från f6regående möte 
Genomgång av fdregående protokoll, protokollet läggs till handlingama. 

§ 2:5 Information om Logistik Bålsta och Draget 
Ett avtal med Benders har tecknats om fi'amtida markköp på området Logistik Bålsta 
Håbo Marknads AB har ratt ca 400 000 tusen fi-ån tillväxtverket "Arenaprojektee' till 
logistikområdet. 
I Draget äl' efterfrågan på mark stOlt. Fömandlingarfortgår med Skanska. 

§ 2:6 Övriga information från VD 
Nyhetsbrevet har nyligen skickats ut. 

. En ny folder" Nära naturen i Håbo har tryckts upp och bÖljat delas ut. 
Nästa fiukostmöte är den 8 maj i kommunhuset. Gyproc berättar då om sin verksamhet. 

_.' _ tillsamman med Styret Gamia Bålsta ansökt och, fått pengar fi'ån Leader fOr 
. att skylta upp historiska byggnader och platser inom Bålsta. 

§ 2:7 Ekonomirapport 
Genomgång av ekonomirapPOlten. 
EkonomirappOlten godkännes . 

§ 2:8 BesIutsärenden 
Beslutar att Håbo Marknads AB ska beställa en utredning om energivinster på Logistik Bålsta 
området. Pengar till detta tas av Arenaprojektets pengar. 

§ 2:9 Övriga frågor .... 
. Inga arvoden och fOrlörade arbetsförtjänster ska utgå vid övriga förrättningart.e.x medverkan 
vid skolaktiviteter. 

!6Z-
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§ 2:10 Nästa styrelsemöte 
Bolagsstämma 24 april klockan 12.00, konstituerande 

S tyrelsemäten bokades till: 
12 juni klockan 15.00 
25 september klockan 15.00 

. 27 november klockan 15.00 

§ 2:11 Styrelsemötet avslutas 
OrdI6rande avslutar mötet 

~~ 
Lars-Göran Bromander 
Ordförande 

Sven Svanström 
Justerare 

1V 
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