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HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ledamf·. ;r 

Agneta HäggIund (S), ordförande 
Sjunne Green (BÅP) 
Christian Ghaemi (MP) 
Carina Lund (M) 
Fred Rydberg (KD) 

KALLELSE 
Datum 

2013-01-14 

Ersättare 

Fredrik Anderstedt (S) 
Lars-Göran Bromander (S) 
Göran Eriksson (C) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 

Tid Tisdagen den 22 januari 2013, kl. 08.30 

Plats Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta 

Ärenden 

1. Upprop 

3. Val av justerare 

4. Godkännande av dagordningen 

5. Infonnationer 

6. Förslag om återremittering av beredd motion om ökad vistelsetid i förskolan för barn till 
föräldralediga, motionär Anders Nil:fjord (FP) 

7. Beredning av ärenden, redovisade i kallelsen till kommunstyrelsens sammanträde 
2013-02-04 

8. Övriga frågor 

Agneta HäggIund (8) 
Ordförande 



E- -" 

HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

KOMMUN 
Datum 

2012-11-08 ._ ..... -~-------, 

Skolnämnden 
H!::~.b·~ !·~o fvi f:~ U i·~ 

!',DM',i"J,\~2"j\'~_ SE\~ F~!~V.!.L TNING 
H~o\J!'\ 

2012 -11- 2 2 
SKN § 80 SKN 2012/123 RegN 

J./Jl2- l.fJ/9.. .3"Sl0 

Svar på motion om ökad vistelsetid för barn till föräldralediga, 
motionär: Anders Nilfjord (FP) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har den 23 april 2012 (§ 51) överlämnat en motion till 
skolnämnden for beredning. Folkpartiet liberalerna foreslår i motionen att 
barn till foräldralediga får rätt att välja mellan 15 timmar i veckan året runt 
eller 25 timmar i veckan under skolveckor. Detta innebär att barnen inte 
skulle ha rätt till forskola under loven. Under sommarlovet räcker det med 
att barnen är hemma sju veckor. Att infora denna möjlighet skulle inte 
medfora ökade kostnader fOr fOrskolorna och därigenom inte heller for 
kommunen. 

I fOrvaltningens svar på motionen konstateras att fOrslaget om att låta 
vårdnadshavare välja 25 timmar i veckan under skolveckor kommer att 
medfora ökade kostnader for forskolorna och därigenom for kommunen. 

Vid arbetsutskottets behandling av ärendet foreslås att skolnämnden 
överlämnar forvaltningens yttrande som svar på motionen. Under 
forutsättning att verksamheten får ytterligl3;te ekonomiska resurser foreslår 
arbetsutskottet att skolnämnden bifaller motionärens fOrslag om att barn till 
foräldralediga får rätt att välja mellan 15 timmar i veckan året runt eller 25 
"timmar i veckan under skolveckor. " " 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden; Skolnämnden överlämnar forvaltningens yttrande som svar på 
motionen. Under forutsättning att verksamheten rar ytterligare ekonomiska 
resurser bifaller skolnämnden motionärens forslag om att barn till föräldra
lediga får rätt att välja mellan 15 timmar i veckan året runt eller 25 timmar i 
veckan under skolveckor. 

AndeJ;"s Nilijord (FP): Förvaltningen skriver i sitt svar om ökade kostnader 
for forskolorna, men det fi'amgår inte hur stora dessa kostnader beräknas 
vara. Jag håller inte med i resonemanget då man helt bortsett från det faktum 
att barnen inte kommer att vara i forskolan under loven. Detta innebär 
minskade kostnader for forskoloma som väger upp de eventuella ökade 
kostnaderna under resterande del av året. 

Föreslås att ärendet återremitteras for att kompletteras med 
kostnadsberäkningar där hänsyn även tagits till att barnen inte kommer att 
vistas på forskolan under loven. Om nämnden inte väljer detta foreslås att 
skolnämnden bifaller motionen och infor möjligheten att välja 25 
timmar/vecka. 

EXPEDIERAD 2. SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

I 
Nr 2012.4714 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-11-08 o 

Sko/nämnden 

JUSTERARE 

SKN § 80 SKN 2012/123 

Forts. 

Svar på motion om ökad vistelsetid för barn till föräldralediga, 
motionär: Anders Nilfjord (FP) 

Besfutsgång 
Ordf6randen ställer frågan om ärendet ska återremitteras eller om beslut ska 
fattas på dagens sammanträde. 

Ordf6randen finner att beslut ska fattas på dagens sammanträde. 

Ordf6randen ställer ordf6randens fdrslag mot Anders Nilfj ords fdrslag och 
finner att skolnämnden bifaller ordf6randens f6rslag. 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista ärende 12,2012-10-22 

Tj änsteskrivelse, 2012-10-17 
- Protokoll kommunfullmäktige § 51,2012-04-23 
- Tjänsteskrivelse, 2012-04-04 
- Motion från Anders Nilfjord (FP) 

Beslut 

1. Skolnämnden överlämnar yttrandet som svar på motionen. o 

2. Under f6rutsättning att verksamheten får ytterligare ekonomiska resurser 
bifaller skolnämnden motionärens f6rslag om att barn till f6räldralediga 
får rätt att välj a mellan 15 timmar i veckan året runt eller 25 timmar i 
veckan under skolveckor. 

Reservation 
Anders Nilfjord (FP): Det är bara att beklaga Håbos barn och f6räldrar inte 
får möjlighet till mer tid i f6rskolan. Kostnaden f6r genoIIlfOrandet av denna 
fdrändring hade varit obefintlig och det är därför tråkigt att förvaltningen 
inte tagit hänsyn till både ökade och minskade kostnader. Nu fokuserar 
svaret tyvärr enbart på de ökade kostnaderna. 

Besfutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

~ IltJ;t/°1 
EXPEDIERAD ~ • Nr 2012.4714 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-10-09 
Vår beteckning 

SKN20121123 nr 2012.4333 

Skolförvaltningen 
Skolkontoret 
Lennart Eriksson, kva" .:;;tscontroller/utvecklingsledare 
0171-52613 
lennart.eriksson@bildning.habo.se 

Svar på motion om ökad vistelsetid i förskolan för barn till 
föräldralediga, motionär: Anders Nilfjord (FP) 

Sammanfattning 
Folkpartiet liberalerna föreslår i motionen att barn till föräldralediga får rätt 
att välja mellan 15 timmar i veckan året runt eller 25 timmar i veckan under 
skolveckor. Detta innebär att barnen inte skulle ha rätt till förskola under 
loven. Under sommarlovet räcker det med att barnen är hemma sju veckor. 
Att införa denna möjlighet skulle inte medföra ökade kostnader för 
förskolorna och därigenom inte heller för kommunen. 

I dag tillämpas två olika modeller över hur man förlägger de 15 timmar som 
föräldralediga vårdnadshavare har rätt till. Antingen ligger timmarna mellan 
08.30 - 11.30 måndag - fredag eller mellan 08.30 - 13.30 tisdag, onsdag 
och torsdag. Det sista är den vanligaste modellen. 

Om man skulle införa möjligheten att välj a 25 timmar i veckan under 
skolveckor innebär det en vistelse på förskolorna mellan 08.30 - 13.30 
måndag - fredag under dessa veckor. 

Den för barnet viktigaste pedagogiska verksamheten ligger mellan 8.30-
11.30 på dagarna. Den utökade tiden på förskolan j ämfört med att de 15 
timmarna ligger på alla veckans dagar blir lunch och, beroende på hur 
gammalt barnet är, vila eller "fri lek". Jämfört med om de femton timmarna 
ligger fördelat på tre dagar blir att man vistas på förskolan fem dagar istället. 

Motionären menar att denna förändring inte medför några ökade kostnader 
för förskolan. Detta är inte riktigt korrekt eftersom barngruppens storlek 
ökar mellan 08.30 och 13.30 vilket gör att möjligheten att klara sig utan 
vikarie denna del av dagen minskar. Det kommer att innebära att 
kostnaderna för vikarier kommer att. öka, eftersom förslaget innebär en 
utökning med två timmar för den utökade barngruppen alternativt en 
utökning av två dag81' i veckan med den utökade barngruppen. 

Dessutom innebär förslaget att man måste omfördela de 2,75 tjänster 
(syskongrupp) eller 3,0 tjänster (småbarns grupp) som finns i gruppen så att 
en större andel ligger under den del av dagen/veckan då barn till 
föräldralediga är i verksamheten, Det i sin tur medför att tiden för . 
sammanslagning av avdelningar kring öppning och stängning ökar (barn får 
vara med personal man känner sämre) och tiden för ensamarbete kring 
öppning och stängning ökår. Detta samtidigt som kravet på att öppettiderna 
på våra förskolor ökar. Fler måste ha öppet från 06.00 på morgonen till 
18.30 på kvällen. 

~. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-10-09 
Vår beteckning 

SKN2012/123 nr 2012.4333 

Ytterligare en följd av förslaget är att fler barn kommer att äta lunch på 
förskolan och då kommer dessa kostnader att öka med det ökade antalet 
barn som är i verksamheten över lunchen. 

Förvaltningen överlämnar detta yttrande som svar på motionen, utan fOrslag 
till beslut. 

( Beslutsunderlag 
- Protokoll kommunfullmäktige § 51, 2012-04-23 (bifogas kallelsen) 
- Tjänsteskrivelse 2012-04-04 
- Motion från Anders Nilijord (FP) 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
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Folkpartiet Liberalerna 
Håbo föreningen 

Ökad vistelsetid i förskolan fdr barn till fdräldralediga 

-H.E.8ö KOMI\1UN ~~ , 
KOMMUNSTYRElSENS FÖRV.AJ..TNING 

INKOM 

2012 -04 w O:~ 

Skollagen ställer krav på att barn till fåräldralediga ska ha rätt till minst 15 timmars förskola i 
veckan. För barnen kan detta innebära att de inte får möjlighet att delta i 
förskoleverksamheten på det sätt de skulle vilja och som slrulle kunna vara bäst för barnet. Att 
ge barnen rätt till utökad tid i förskolan är inte gratis. Det finns dock ett sätt som andra 
kommuner provat och som inte innebär ökade kostnader får kommunen. 

Folkpartiet liberalerna föreslår att barn till fåräldralediga får rätt att välja mellan 15 timmar i 
veckan året runt eller 25 timmar i veckan under skolveckor. Detta innebär att barnen inte 
skulle ha rätt till förskola under t.ex. sport- och påsklov m.m. Under sommarlovet räcker det 
med att barnen är hemma 7 veckor. Att införa denna möjlighet skulle inte innebära ökade 
kostnader för förskolorna och därigenom inte heller för kommunen. 

Med anledning av ovanstående yrkar Folkpartiet liberalerna på följande: 

Kommunfullmäktige beslutar: 
• att Skolnämnden ges i uppdrag att införa möjlighet till 25 timmars vistelsetid i 

förskolan för barn till föräldralediga i enlighet med förslaget ovan. 

För Folkpartiet Liberalerna 

Anders Nilfjord 

Epost: anders.nilf.jord@folkaprtiet.se 

0. 
Webbsida: www.folkpartiet.se/haabo 

::, 



HABO 
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) 
Håkan Welin (FP) 
Fred Rydberg (KD) 
Göran Eriksson (C) 

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 

Tid Måndagen den 4 februari 2013, kl. 15.00 

KAllELSE 
Datum 

2013-01-15 

Ersättare 

Werner Schubert (S) 
Leif Lindqvist (V) 
Sven Svanström (Båp) 
Marie Nordberg (Mp) 
Cecilia Liden (M) 
Joachim Westerlund (M) 

. Anders Persson (FP) 

Förmöten från kl. 14.00 eller från annan tidpunkt som meddelats 

Plats Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta 

Ärenden 

1. Upprop 

2. Val av justerare 

3. Godkännande av dagordningen 

4. Informationer från kommunstyrelsens ordförande och från kommundirektören 

5. Information om kommunens ekonomi 

6. Redovisning av delegationsbeslut 

7. Redovisning av inkomna handlingar 

8. Redovisning av aktuella protokoll 

9. Redovisning av beredd motion om införande av "Kämpemodell" i grundskolan, motionä
rer: Karl-Henrik Nanning (M) och Lennart Carlsson (M) 

10. Redovisning av beredd motion om snabbrapport med mera från sammanträden, motionär: 
Tomas Alm (FP) 

11. Redovisning av beredd motion om "Fler ungdomar i jobb", motionär Tomas Alm (FP) 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KALLELSE 
Datum 

2013-01-15 

12. Redovisning av beredd motion om nämnders och styrelsers handlingar och dess ärendein
nehåll, motionärer: Tomas Alm (FP) och Anders Nilfjord (FP) 

13. Redovisning av berett medborgarförslag om inrättandet av ett kommunalt veto mot beslut 
i sociala ärenden 

14. Förslag om förändring av det kommunala handikapprådets reglemente 

15. Förslag om en medborgardialog för avgränsning av begreppet "Möjligheternas hus" 

16. Redovisning av budget och verksamhetsplan för år 2013 dels Håbohus AB och dels för 
Håbo Marknads AB 

17. Förslag om fortsatt biogassamarbete, nu inom Biogas Öst Ideell förening 

18. Förslag om inriktning av nybyggnation av Junibackens förskola i Skokloster 

19. Förslag till nya riktlinjer för loka1försörjning och lokalanvändning 

20. Redovisning av enegisparåtgärder, energi optimering, konvertering till andra energislag för 
uppvärmning av lokaler 

21. Förslag om försäljning av fastigheten Bålsta 1 :112, Bålsta tätort - Täppans Förskola 

22. Förslag om förvärv av del av fastigheten Bista 1:163, Dragets industriområde, Bålsta tät
ort (Handlingar redovisas i anslutning till sammanträdet) 

23. Detaljplan för Gransätervägen, Bålsta 1:595 m.fl., beslut om samråd. 

24. Detaljplaneprogram för Björnbro, verksamhetsområdelBålsta Logistik, Bålsta tätort, be
slut om samråd 

25. Förslag om upprättande av planuppdrag för Kvarter nr 3, Logistik Bålsta, Bålsta tätort 

26. Förslag om upprättande av planprogram för Bålsta centrum, etapp 2 

27. Förslag om upprättande av planprogram för del av Bålstaåsen och grustaget, Bålsta tätort 

28. Förslag till ändrade taxor för fotvård, hemsjukvård samt egenavgift för färdtjänst, att gälla 
från och med 2013-03-01 

29. Redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 1 § SoL 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KALLELSE 
Datum 

2013-01-15 

30. Fyllnadsval av ledamot i kommunala handikapprådet, KHR, - kommunstyrelsens repre
sentant i rådet 

31. Övriga frågor 

Agneta Häggiund (S) 
Ordförande 



1 (2) 
HABO 
KOMMUN 

Datum 

2013-01-07 
Vår beteckning 

KS2012/6 nr 2013.14 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Caroline Uttergård, Registrator 
0171-52504 

caroline.uttergard@habo.se 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning 
Följande beslut för perioden 2012-08-20 - 2013-01-07, roreligger: 

Anställningsbeslut I Anställningsinformation inkomna till löneenheten 
• KommunstyrelsenIKS-stab, perioden 2012-11-21 - 2012-12-06. 
• Milj ö- och teknikförvaltningen, perioden 2012-10-24 - 2012-12-20. 
• Skolförvaltningen, perioden 2012-10-16 - 2013-01-03. 
ID Socialförvaltningen, perioden 2012-08-20 - 2013-01-07. 
• Bildningsförvaltningen, perioden 2012-10-24 - 2013-01-02. 

Enskilda beslut 

• Överenskommelse gällande tidsbegränsad anställning, 2012-11-29 

ID Beslut om att uppta ett lån, Kommuninvest, 2012-12-18 

• Yttrande över remiss från länsstyrelsen i Uppsala län gällande ansökan 
om kameraövervakning under kvälls- och nattetid med inspelningsrätt, 
2012-12-11 

ID Förordnande som förvaltningschef för socialförvaltningen '\lllder 
perioden 2012-12-05 - 2012-12-12, beslut daterad 2012-12-03 

Protokoll 

• Förhandlingsprotoko1l2012-04-25, Utlägg av fast tid för fackligt arbete 

ID Protokoll 2012-05-31, Lokala löneöversynsförhandlingar LOK 12 

• Protokoll 2012-09-10, Lokala löneöversynsförhandlingar LOK 12 
gällande anställda enligt Pan-avtalet 

• Överläggning med Sveriges Skolledarförbund avseende löneöversyn 
2012,2012-10-12 

ID Överläggning med Sveriges Skolledarförbund avseende löneöversyn 
2012,2012-09-13 

• Avstämnjng med Ledarna avseende löneöversyn 2012,2012-09-10 

• Avstämning med Akademikerförbundet SSR avseende löneöversyn 
2012,2012-09-10 

• Avstämning med Vision avseende löneöversyn 2012,2012-09-12 

• Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-13. 



~ ~ HABO 
KOMMUN 

Avtal 

Datum 

2013-01-07 

• Överenskommelse om nyttjanderätt, 2012-06-18, bid AV 2012.15 

2(2) 

Vår beteckning 

KS2012/6 nr 2013.14 

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

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar notera delegationsbesluten som delgivna. 



rnl HABO W KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Caroline Uttergård, Registrator 
0171-52504 

caroline.uttergard@habo.se 

Datum 

2013-01-07 

Redovisning av inkomna handlingar till kommunstyrelsens 
sammanträde 2013-02-04 

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

Beslutsunderlag 
- Sammanställning avanmälningsärenden, 2013-01-07. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar notera handlingarna som delgivna. 

1 (1) 

Vår beteckning 

KS2012/5 nr2013.15 



Håbokommun 

In 
MTN § 1182012-11-05, Omprövning av 
besparingsåtgärder enligt punkt 2 i beslut 
MIN § 87/2012, Miljö- och 
tekniknämnden 

In 
MTN § 123, 2012-11-05, Omfordelning av 
investeringar, Miljö- och tekniknämnden 

In 
BLN § 66 2012-11-06, Månadsuppföljning 
september 2012, bildningsnämnden 

In 
MTN § 1192012-11-05, 
Månadsuppföljning per 30 september 
2012, Miljö- och tekniknämnden 

In 
TSN § 193 2012-11-06, Information från 
förvaltningen, TiIlståndsnämnden 
In 
Protokoll från Samordningsförbundet 
Uppsala län, 2012-10-17, 
Samordningsforbundet Uppsala län 

In 
Tack for for visad omtanke vid Tomas 
bortgång. 
In 

Inbjudan/kallelse till forbundsfullmäktiges 
sammanträde 2012-12-06. Även inbjudan 
till RUS-seminarium (regionala 
utvecklings strategin) med 
förbundsfullmäktige., Regionförbundet 
Uppsala län 

In 

Protokoll från Regionforbundet Uppsala 
län, Förbundsfullmäktige 2012-10-23. 
In 

Protokoll från Direktionen, december 
2012, Räddnings1jänsten Enköping Håbo 
In 

Beslut från Länsstyrelsen Uppsala län. 
Prövning enligt 12 kap 2 § PBL 1987:10 
angående antagande av detaljplan för 
Västerskogs indutriområde, norra, Håbo 
kommun, Uppsala län - normalt 
planförfarande 

In 

MEDDELANDEN (händelser) 
Komm unstyreisen 2013-02-04 

Delårsbokslut per 2012-08-31 

Externa protokoll 2012 

Externa protokoll 2012 

Detaljplan för norra Västerskog 

2012.3367 
2012/87 KS 

2012.3369 

2012.3372 

2012.3376 

2012.3383 

2012.3384 
2012/3 KS 

2012.3424 

2012.3429 

2012.3519 

2012.3636 

2012/3 KS 

2012.3641 

2011/118 KS 

2012.3667 

KS 
2013-02-04 

KS 
2013-02-04 

KS 
2013-02-04 

KS 
2013-02-04 

KS 
2013-02-04 

KS 
2013-02-04 

KS 
2013-02-04 

KS 

2013-02-04 

KS 

2013-02-04 

KS 

2013-02-04 

KS 

2013-02-04 

KS 
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BLN § 822012-12-11, Månadsuppföljning 2013-02-04 
oktober 2012, BiIdningsnämnden 

In 2012.3670 KS 

Öppnajämf6re!ser 2012 - Trygghet och 2013-02-04 
säkerhet - tema kostnader för olyckor. 
Följebrev samt rapport, Sveriges 
Kommuner och Landsting 

In 2012.3705 KS 

Överenskommelse mellan staten och SKL 2013-02-04 
om sammanhållen vård och omsorg om de 
mest sjuka äldre 2013. Beslut nr 14:från 
SKL, Sveriges Kommuner och Landsting 

In 2012.3707 KS 

Överenskommelse mellan staten och 2013-02-04 
Sveriges Kommuner och Landsting om 
stöd till riktade insatser inom området 
psykisk ohälsa 2013. Beslut nr 15 från 
sn, Sveriges Kommuner och Landsting 
In 2012.3708 KS 

Överenskommelse för 2013 mellan staten 2013-02-04 
och Sveriges Kommuner och Landsting 
om stöd till en evidensbaserad praktik för 
god kvalitet inom socialtjänsten. Beslut nr 
16 från SKL 
In 2012.3710 KS 

SKN § 902012-12-10, Attesträtt 2013, 2013-02-04 
Skolnämnden 

In 2012.3722 KS 

Cirkulär 12:57 :från Sveriges Kommuner 2013-02-04 
och Landsting. Kommentar till Allmänna 
bestämmelser (AB) 

In 2012.3723 KS 

Cirkulär 12:60 :från Sveriges Kommuner 2013-02-04 
och Landsting. Hyreshöjning fr.o.m. 2013-
O l-O l för lokaler med avtal knutna till 
konsumentprisindex, KPI 

In 2012.3724 KS 

Cirkulär 12:65 från Sveriges Kommuner 2013-02-04 
och Landsting. Arbetsdomstolens dom 
2012 nr 66 om arbetsskyldighet för 
räddningsJjänstpersonal i beredskap att 
delta vid olika former av larm inom IVP A-
verksamheten 

In ·2012.3725 KS 





Cirkulär 12:59 från Sveriges Kommuner 
och Landsting. OmställningsavtaI -
fOrtydligande av partsavsikt 

In 
protokollsutdrag från kommunfullmäktige 
i Enköpings kommun. 2012-12-1 l, § 187. 
Borgensåtagande för kommunalfOrbundet 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo, 
Enköpings kommun 

In 
MTN § 141 2012-12-10, Framtagande av 
vattenplan för Håbo kommun., Miljö- och 
tekniknämnden 

In 
Erbjudande om att teckna samverkansavtaI 
avseende gymnasiesärskolans nationella 
program. Information från KSL, 
KommunalfOrbundet Stockholms län 

In 
Taxa fOr Räddningstjänsten Enköping
Håbo. Fastställd av Direktionen 2012-12-
05. § 33, Räddningstjänsten Enköping
Håbo 

In 
Beslut om förordnande som 
vigseIfcirrättare, Länsstyrelsen Uppsala län 

2012.3739 
Budget för 2013 samt plan fOr åren 2014-2015 2012/40 KS 

Del 2 - Mandatperioden 2010-2014, val av, 
nyval, avsägelser, entlediganden, nomineringar 
samt fyllnadsval åren 2012-2014 

2012.3750 

2012.3755 

2012.3757 

2013.5 
2012/10 KS 

2013-02-04 

KS 
2013-02-04 

1 

KS 
2013-02-04 

KS 
2013-02-04 

KS 
2013-02-04 

KS 
2013-02-04 



HABO 
KOMMUN 

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

Redovisning av aktuella protokoll 

Datum 

2013-01-07 

Föreligger dels två protokoll från styrelsen för Håbohus AB, dels ett 
protokoll från Håbo Marknads AB, ungdomsrådet, kommunala 
handikapprådet samt kommunala pensionärsrådet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från styrelsen för Håbohus AB, 2012-09-27, 2012-11-08 
Protokoll från styrelsen för Håbo Marknads AB, 2012-11-27 
Protokoll från ungdomsrådet, 2012-10-23 
Protokoll från kommunala handikapprådet, 2012-12-06 
Protokoll från kommunala pensionärsrådet, 2012-12-04. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrels~n noterar protokollen som delgivna. 

1 (1) 

Vår beteckning 

KS2012/3 nr 2013.23 



1(2) 
HABO 
KOMMUN 

Datum 

2013-01-04 
Vår beteckning 

KS2012/68 nr 2013.9 

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

Redovisning av beredd motion om införande av "KämpemodelIII 
i grundskolan, motionärer: Karl-Henrik Nanning (M) och Lennart 
Carlsson (M) 

Sammanfattning 
Fullmäktige överlämnade 2012-06-11, § 27, motionen till skolnämnden för 
beredning. I motionen föreslås att frågan om att införa "Kämpemodellen" 
även i grundskolan dels. utreds tillsammans med överväganden gällande or
ganisation, ekonomi och tidplan. 

Skolnämnde redovisar i beslut 2012-11-08, § 81, att nämnden, ställer sig 
bakom förslaget att en utredning genomförs. Denna bör granska arbetet med 
eleverna i olika specialgrupper i grundskolan och Kämpe för att se hur verk
samheten bedrivs i förhållande till elevernas behov, aktuell forskning, styr
dokumenten och om möjligt föreslå förbättringar. Granskningen bör också 
ge förslag på en mer effektiv organisation, ekonomiska underlag och tids
plan. En extern granskare anlitas i böljan av 2013 och att en rapport lämnas 
till skoInämnden under våren. 

Nämndens beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 13,2012-10-22 
Tjänsteskrivelse, 2012-10-17 
Protokoll från kommunfullmäktige § 27, 2012-06-11 (bifogas kallelsen) 
Tjänsteskrivelse, 2012-06-08 
Motion från Karl-Henrik Nanning (M) och Lennart Carlsson (M), 
2012-06-07. 

Skol nämndens beslut 

l. Skolnämnden överlämnar yttrandet som svar på motionen. 

2. Skolnämnden uppdrar till förvaltningen att genomföra en utredning i en
lighet med förvaltningens förslag. 

3. En extern granskare anlitas i böljan av 2013 och en rapport lämnas till 
skolnämnden under våren. 

4. Skolnämnden föreslår att motionen anses besvarad. 

q 



HABO 
KOMMUN 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Datum 

2013-01-04 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad. 

2(2) 1 
Vår beteckning 

KS2012/68 nr 2013.9 

----
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HÅBO 
KOMMUN 

Skolnämnden 

SAMMANTRÄDESPRorOKOLL 
Datum 

2012-11-08 

2012 -11- 2 2 

JUSTERARE 

SKN § 81 SKN 2012/180 

Svar på motion om införande av "KämpemodeUn i grundskolan, 
motionärer Karl-Henrik Nanning (M) och Lennart Carlsson (M) 

Sammanfattning 
Fullmäktige har den 11 juni 2012 (§ 27) beslutat att överlämna en motion 
till skolriämnden för beredning. I motionen skriver Karl-Henrik Nanning 
(M) och Lennart Carlsson (M) bland annat att utbildningsmodellen Kämpe 
på gymnasieskolan har visat sig vara mycket lyckad/effektiv i avsikt att 
stötta elever med särskilda behov. Vid infOrande av rubricerad m,odell tidigt 
i skolan kan det innebära att denna ger effelct när baniet kommer upp till 
gymnasienivå och kan integreras i "nOlmalldass". I motionen föreslås därror 
att: 

En ordentlig utredning genomförs i avsikt att införa Kämpemodellen i 
Håbos grundskolor 
Förslag till organisation där Kämpeenheten är inkorporerad 
Ta fram ekonomiskt underlag 
Ta fram en tidsplan när det kan införas 

Skooorvaltningen ställer sig bakom rorslaget att en utredning genomfOrs. 
Denna bör granska arbetet med.eleverna i olika specialgrupper i 
grundskolan och Kämpe för att se hur verksamheten bedrivs i förhållande 
till.elevernas behov, aktuell forskning, styrdokumenten och oin ·möjligt 
föreslå förbättringar. Granskningen bör också ge förslag på en mer effektiv 
organisation, ekonomiska underlag och tidsplan. 

Förvaltningen fOreslår att en extern granskare anlitas i böljan av 2013 och 
att en rapport lämnas till skolnämnden under våren. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
OrdfOranden: Skolnämnden överlämnar yttrandet som svar på motionen. 
Skolnämnden uppdrar till rorvaltningen att genomföra en utredning i 
enlighet med förvaltningens förslag. En extern granskare anlitas i böljan av 
2013 och en rapport lämnas till skolnämnden under våren. Skolnämnden 
föreslår att motionen anses besvarad. -

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 13,2012-10-22 
Tj änsteskrivelse, 2012-10-17 
Protokoll frånkommunful1mäktige § 27,2012-06-11 (bifogas kallelsen) 
Tjänsteskrivelse, 2012-06-08 
Motion från Karl-Henrik Nanning (M) och Lennart Carlsson (M), 
2012-06-07 

II 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

~I/0/1 I 
Nr 2012.4715 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-11-08 

Skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 81 SKN 2012/180 

Forts. 

Svar på motion om införande av "Kämpemodell" i grundskolan, 
motionärer Karl-Henrik Nanning (M) och Lennart Carlsson (M) 

Beslut 

1. Skolnämnden överlämnar yttrandet som svar på motionen. 

2. Skolnämnden uppdrar till förvaltrJfugen att genomföra en utredning i 
eIilighet med förvaltrJfugens förslag. 

3. En extern granskare anlitas i början av 2013 och en rapport lämnas till 
skolnämnden under våren. 

4. Skolnänmden föreslår att motionen anses besvarad. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD 

/2. 
SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

~/ 1111/ l 

q 

Nr 2012.4715 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-10-17 
Vår beteckning 

SKN20121180 nr 2012.4448 

Skolförvaltningen 
Skolkontoret 
Hans Elmehed, förvaltningschef 
0171-52610 
hans.elmehed@bildning.habo.se 

Svar på motion om införande av uKämpemodell" i grundskolan, 
motionärer: Karl-Henrik Nanning (M) och Lennart Carlsson (M) 

Bakgrund 
I en motion till kommunfullmäktige 2011-06-11, skriver Karl-Henrik 
Nanning (m) och Lennart Carlsson (m) bland annat att utbildningsmodellen 
Kämpe på gymnåsieskolan har visat sig vara mycket lyckad/effektiv i avsikt 
att stötta elever med särsldlda behov. Vid infcirande av rubricerad modell 
tidigt i skolan kan det innebära att denna ger effekt när barnet kommer upp 
till gymnasienivå och kan integreras "normalldass". I motionen föreslås 
därför att: 

1. En ordentlig utredning genomförs i avsikt att införa Kämpemodellen 
i Håbos grundskolor 

2. Förslag till organisation där Kämpeenheten är inkorporerad 

3. Ta fram ekonomiskt underl,ag 

4. Ta fram en tidsplan när det,kan införas 

Förslag 
Inom grundskolan finns ett flertal grupper med olika inriktningar som 
arbetar med elever i behov av särsldlt stöd, t ex Resursskolan, språkklass 
och Aspen. Den sistnämnda har ett mycket nära samarbete med 
Kämpeenheten, framför allt vid övergången till gymnasiet. Under 2012 
läggs stora resurser på olika grupper och insatser för elever med särskilda 
behov. 

Skolförvaltningen ställer sig bakom förslaget att en utredning genomförs. 
Denna bör granska arbetet med eleverna i olilca specialgrupper i 
grundskolan och Kämpe för att se hur verksamheten bedrivs i förhållande 
till elevernas behov, aktuell forskning, styrdokumenten och om möjligt 
roreslå förbättringar. Granskningen bör också ge förslag på en mer effektiv 
organisation, ekonomiska underlag och tidsplan. 

Förvaltningen föreslår att en extern granskare anlitas i början av 2013 och 
, ~ 

" att en rapport lämnas till skolnämnden under våren. 

Beslutsunderlag 
, Protokoll från kommunfullmäktige § 27, 2012-06-11 (bifogas kallelsen) 

Tjänsteskrivelse, 2012-06-08 
Motion från Karl-Hemilc Nanning CM) och Lennart Carlsson (M), 
2012-06-07 

/'2;, 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) HABO 
KOMMUN 

Datum 

2012-10-17 
Vår beteckning 

SKN20121180 nr2012.4448 

Förslag till beslut 

1. Skolnämnden överlämnar yttrandet som svar på motionen. 

2. Skolnämnden uppdrar till förvaltningen att genomföra en utredning i 
enlighet med förvaltningens förslag. 

3. En extern granskare ruilitas i början a~ 2013 och en rapport lämnas till 
skolnämnden under våren. 

4. Skolnämnden föreslår att motionen anses besvarad. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

/~. 



Motion avseende införande av "Kämpemodell" i grundskolan. 

Utbildningsmodellen Kämpe på gymnasienivå startade 2008 Vid BeJF med ca 6 elever. 
Denna modell har visat sig vara mycket lyckad/effektiv i avsikt att stötta elever med särskilda 
behov. Kämpeenheten omfattar idag ca 80 elever från Håbo och ett flertal andra kommuner 
samt en elev från Finland. Modellen har rönt stort intresse från många olika håll i Sverige. 
Vid infOrande av rubricerad modell tidigt i skolan kan det :innebära att detta ger effekt när 
barnet kommer upp till gymnasienivå och kan integreras i "normalidass". 

Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga :förutsättrllngar för personlig utveckling och 
lärande. 

Vi föreslår därför att: 
l. En ordentlig utredning genom:f6rs i avsikt att införa Kämpemodellen i Håbos 

grundskolor. . 
2. Förslag till organisation där Kämpeenheten är inkorporerad 
3. Ta fram ekonomiskt underlag. 
4. Ta fram en tidsplan när det kan införas. 

Bå1sta 2012-06-07 

Karl-Henrik Nanning (M), Vice Ordf Skolnämnden 
Lennart Carlsson (M), Vice Ordf Bildningsnämnden 

. ---··HÄSo"'KOMMUN 
KOMMUNSiYRELSEioIS FÖRVALTNING 

iNKOM 

2012 -06- O l 
KS!ÄT Rag./l( 

.' 2ct~"2:'.4f f ?t'IZ-",/~ 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Jonas Eliasson, Administratör 
017152558 
jonas.eliasson@habo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 

Datum Vår beteckning 

2012-04-17 KS2011/200 nr2012.1291 

Redovisning av beredd motion om snabbrapport med mera från 
sammanträden, motionär: Tomas Alm (FP) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-12-19, § 152, att remittera en motion 
till kommunstyrelsens förvaltning för beredning. I motionen föreslås att: 

• en kort snabbrapport från nämndernas, kommunstyrelsens och full
mäktiges sammanträden som på lättförstålig svenska sammanställer 
sammanträdets innehåll publiceras samtidigt som protokollen på 
kommunens hemsida, 

.. alla protokoll som publiceras på kommunens hemsida får en tydlig 
blädderfunktion så att en besökare enkelt kan bläddra sig fram till 
önskad punkt, 

.. att beslut görs sökbara på kommunens hemsida, 

.. att både protokoll och snabbrapport görs tillgängliga i ett format som 
hemsidans inbyggda talsyntesprogram klarar av att hantera. 

Förvaltningens beredning 
Håbo kommun har kommungemensamma rutiner fOr webbpublicering som 
tydligt säger att allt material på kommunens hemsida ska uppfylla vissa till
gänglighetskrav. Rutinen säger bland annat att publicerade dokument ska 
kunna avläsas av hemsidans talsyntesprogram och förses med blädderfunk
tion. 

Ytterligare tillgänglighetsanpassning av kommunens protokoll är en fråga 
som kommer att beaktas i den pågående översynen av kommunens styrdo
kument för nämndsadministration. 

I böljan på 2012 installerades en ny sökmotor på kommunens hemsida. 
Denna sökmotor gör det möjligt att söka efter beslut i kommunens proto
koll. 

Publicering och författandet av snabbrapporter används av ett flertal kom
muner i Sverige som en tjänst som syftar till att underlätta allmänhetens 
möjlighet att ta del av beslut. I benämningen och utförande skiljer dessa rap
porter sig åt från kommun till kommun. Vissa kommuner har snabbrapporter 
fi:ån valje nämndsammanträde, medan vissa endast har det till i samband 
med fullmäktige. I vissa kommuner så fungerar snabbrapporten som en kort 
genomgång av ett mötes dagordning och i vissa kommuner så lyfter snabb-

16~ 



HABO 
TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) le i 

Vår beteckning . Datum 

KOMMUN 2012-04-17 KS2011/200 nr 2012.1291 

rapporten fram tre eller fyra frågor som bedöms vara av större intresse för 
allmänheten. 

Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att författandet av snabb
rapporter efter varje enskilt nämndssammanträde är en administrativ arbets
uppgift som Håbo kommun idag inte har en personell möjlighet att möta. 

Kommunstyrelsens förvaltning har beslutat utreda hur information om fatta
de beslut ska utvecklas och därmed förbättras. 

Mot bakgrund av att flertalet av motionens förslag redan är genomförda, 
samt förvaltningens bedömning att ett införande av snabbrapporter från var
je nämndsammanträde inte är möjlig att genomföra, så föreslår kommunsty
relsens förvaltning att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
Motion 2011-12-06 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-12-13, § 152. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

l. Fullmäktige avslår motionen. 

/1 



• " •••• r ••.• :·· -.' ·t· ... · : ........ ~ ' .. ' ... ; .................... ..,;,.- ." 

Folkpartiet liberalerna 
LokalförenIngen I Håbo kommun 

Motion om snabb rapport från sammanträden, ärendeuppdelade protokoLl såmt 
presentation av protokoll j ett format som klarar kommunens hemsidas talsyntes, för 
att göra tillgängligt även för synsvaga. 

Bakgrund. 
Efter varje sammanträde i nämnder, kommunstyrelsen eller fullmäktige presenteras 
protokoll från mötet i pdf-version. Denna typ av presentation har sitt berättigande, men är 
för många svåra att förstå och hitta i. Flera kommuner gör en enkel snabbrapport, som på 
vanlig svenska redovisar vad man kommit fram till under mötet. 

Efter sammanträden i kommunens olika politiska organ läggs protokoLL ut på hemsidan j en 
pdf-fil. Denna saknar bläddringsfunktion mellan de olika punkterna, som gör det svårt att 
hitta de punkter i ett sammanträde som besökaren vill nå. 

Alla dessa pdf-filer saknar funktionen för att fungera tillsammans med den talsyntes som 
kommunens hemsida har och som krävs för att göra informationen tillgänglig för alla 
medborgare. 

Folkpartiet Liberalerna yrkar att fullmäktige beslutar: 

• att kort snabbrapport fr~n nämnders, kommunstyrelsens och fullmäktiges 
sammanträden läggs ut på hemsidan, skriven på lättförst~lig svenska. Den 
bör finnas i ett textfomat som gör den översättningsbar av hemsidans 
inbyggda översättare. . . 

8 att alla protokoll som läggs på hemsidan får en tydlig blädderfunktion så 
att besökaren lätt kan bläddra fram till den punkt som besökaren vill 
informera sig om. 

II att alla protokolls olika beslut görs sökbara på hemsidan 

e att man också lägger protokollen och snabbrapport i ett format som 
hemsidans talsyntes klarar av att presentera innehållet. 

För Folkpartiet Liberalerna i Håbo 

Tomas Alm 
Gruppledare 

1C6· 
www.folkpartiet.se/haabo 



1(2) rt11 HABO W KOMMUN 
Datum 

2012-12-17 
Vår beteckning 

KS2012/24 nr 2012.3679 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Tarja Dahlin, Personalchef 
0171-52521 
tarja.dahlin@habo.se 

,/' 

<} If~d·(!, II 
Redovisning av beredd motion om "Fler ungdomar i jobb", mo
tionär: Tomas Alm (FP) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige överlämnade 2012-02-27, § 22, motionen till kom
munstyrelsen, for beredning. 

Av motionen framgår att Sverige under lång tid har haft en internationellt 
sett hög ungdomsarbetslöshet beroende på brister i utbildningssystemet, 
höga ingångslöner for unga samt en strikt arbetsrätt som missgynnar unga 

Motionären foreslår att kommunen, i egenskap av arbetsgivare, arbetar ror 
en större lönespridning i yrken som idag har en mycket sammanpressad lö
nestruktur samt att kommunen verkar for att särskilda ungdomsavtal inom 
vissa yrkeskategorier infors for unga. 

Beslutsunderlag 
Motion 

. - Kommunfullmäktiges beslut 2012-02-27, § 22. 

Kommunkansliets yttrande över motionen: 

Håbo kommun omfattas av de centrala kollektivavtal, Huvud-
. överenskommelser om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - HÖK 12 
- som gäller for de allra flesta arbetstagare i koinmunen. I Bilaga 1 - Löne
avtal och i Bilaga 5 - Centrala parters syn på forutsättningarna for en väl 
fungerande individuell lönesättning, anges utforligt vilka forutsättningar 
som gäller for arbetsgivarens lönesättning av medarbetarna samt vad arbets
givaren behöver kartlägga och analysera infor löneövetsynerna ror att åstad
komma en väl fungerande lönepolitik, vad gäller lönenivåer/lönespridningar 
mellan och inom grupper. Utvärderingar efter genomforda löneöversyner 
sker kontinuerligt genom analysarbete och lönekartläggning genom perso
nalavdelningens forsorg. 

Ett nytt centralt avtal- BUI 12 - med Svenska Kommunal-arbetarforbundet 
gällande erbjudande om särskilda utbildnings- och introduktionsanställning
ar for den som genomgått vård- och omsorgsutbildning och saknar relevant 
yrkeserfarenhet gäller from den 13 december 20 12. Avtalet innebär att den 
som anställs erbjuds 75 % lön inom avtalad ram och 25 % av anställningen 
utgörs av utbildnings- och introduktionsinsatser. Anställningen syftar till att 
länka ihop skola och arbetsliv. Förhandlingar pågår fortfarande gällande ar
betslivsintroduktionen som riktar sig till arbetslösa ungdomar 19 - 25 år och . . 



2(2) IJ 
HABO 
KOMMUN 

Datum 

2012-12-17 
Vår beteckning" 

KS2012/24 nr 2012.3679 

målsät"'ingen är att en central Öy" :-enskommelse ska kunna vara på plats i 
januari 2013. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar med hänvisning till innehållet i gällande kollektiv
avtal mellan centrala parter, där Håbo kommun ingår som arbetsgivare, 
att motionen ska anses besvarad. 



Folkpartiet Liberalerna 
Lokalföreningen i Håbo kommun 

Motion angående Fler ungdomar i jobb. 

Sverige har under lång tid haft en hög ungdomsarbetslöshet - och detta oavsett konjunkturläge. 
Arbetslösheten bland ungdomar ligger på en hög nivå jämfört med övriga åldersgrupper och även 
jämfört med länder i vår närhet, såsom Tyskland och Danmark. I september i år var 
ungdomsarbetslösheten 22 procent i gruppen 15-24 år. Det innebär drygt 130 000 arbetslösa 
ungdomar. 

Forskningen pekar framför allt på tre faktorer till varför Sverige har en internationellt sett hög 
ungdomsarbetslöshet. Dessa är brister i utbildningssystemet, höga ingångslöner för unga samt en 
strikt arbetsrätt som missgynnar unga. 

Även om vi i vår kommun har en relativt positiv situation inom arbetsmarknaden, kan vi inte slå oss 
till ro så länge vi fortfarande har ungdomar, som står utanför arbetsmarknaden. Vi föreslår nedan 
ett antal konkreta åtgärder, som vi i Håbo kan verka för, för att få fler ungdomar i jobb. 

Folkpartiet vill ha lägre trösklar in på arbetsmarknaden rör unga genom ökad lönespridning 

Folkpartiets utgångspunkt är att det alltid är bättre att ha ett arbete att gå till än att fastna i 
bidragsberoende. En ökad lönespridning, med relativt sett lägre ingångslöner, skulle förbättra 
möjligheterna för unga att få det första jobbet. 

Ingångslönerna bör därför öka i en långsammare takt relativt andra löner, för att uppnå en ökad 
lönespridning. Det ska dock inte lagstiftas om ökad lönespridning. Den svenska modellen, där 
parterna sköter lönebildningen, har varit framgångsrik och ska värnas. Men för att den svenska 
arbetsmarknadsmodellen ska fortsätta att tjäna Sverige väl måste kompetens och erfarenhet 
premieras mer än idag. 

Folkpartiet vill också, i samarbete med facken, arbeta för att införa särskilda ungdomsavtal för 
personer under 25 år. Ungdomsavtalen ska ta hänsyn till ungas särskilda situation, ge dem möjlighet 
att få värdefull erfarenhet och handledning och en fot in på arbetsmarknaden. Som förebild finns 
det avtal som IF Metall har tecknat. Enligt IF Metalls uppgörelse med arbetsgivarna riktar sig 
ungdomsavtalen till personer som är under 25 år och inte har yrkeserfarenhet. Lönen ska vara minst 
75 procent av lägstalönerna i riksavtalen. Anställningen ska innehålla handledning och utbildning 
och vara högst ett år med möjlighet till förlängning. Det måste också finnas en lokal uppgörelse 
mellan fack och arbetsgivare. Efter ett år krävs ett nytt godkännande av det lokala facket för att 
förlängning ska kunna ske. Målet med avtalet är att göra det lättare för ungdomar att få jobb inom 
industrin och trygga personalförsörjningen när många äldre går i pension. Info om avtalet bifogas. 

Med anledning av ovanstående föreslås fullmäktige besluta: 

Att 

Att 

Tomas Alm 
FP 

kommunen i egenskap av arbetsgivare arbetar för en större lönespridning i yrken som 
idag har en mycket sammanpressad lönestruktur. 

kommunen i egenskap av arbetsgivare verkar för att särskilda ungdomsavtal inom 
vissa yrkeskategorier införs för unga. 

www.folkpartj~t.se/haabo 



2012-02-09 Avtal om Yrkesintroduktion 

"METALL 

Avtal om Yrkesintroduktion 

IF Metall har träffat avtal om Yrkesintroduktion med Teknikarbetsgivarna, 
Industri- och Kemigruppen, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet, SVEMEK 
och Gruvornas Arbetsgivareförbund. 
- Syftet är att hjälpa ungdomar att få utbildning och jobb och industrin att få 
kompetent arbetskraft, säger VeJi-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare IF 
M.a . . 

Avtaletförutsätter en lokal överenskommelse, det vill säga klubben och 
arbetsgivaren måste vara överens om att ungdomen ska tas in på 
yrkesintroduktion. 

Yrkesintroduktion kan tillämpas för ungdomar som är högst 24 år och saknar 
relevant yrkeserfarenhet. Under introduktionen tillämpas månadslön, som inte 
får understiga 75 procent av riks avtalets lägsta lön. 
- När avtal träffas ska parterna göra en bedömning avhur lång introduktionen 
ska vara och vilka utbildnings insatser som är behövliga för att 
yrkesintroduktionen ska bli meningsfull, furtsätterVeli-Pekka Säikkälä. 

Bedömningen har också betydelse för lönesättningen avden 
yrkesintroduktionsanställde. Rätt använt innebär avtalet en stimulans för 
arbetsgivare att anställa ungdomarsom saknar yrkeserfarenhet, introducera 
dessa till mer kvalificerade arbeten och därmed säkra försö~ningen av 
yrkeskunnig arbetskraft. 

- Avtalet innebär också att den fackliga organisationen tar ansvar fcir att hitta 
lösningar på vår tids största ungdomsproblem, det vill säga den exceptionellt 
höga ungdomsarbetslöshet som råder i Sverige, törklararVeli-Pekka Säikkälä. 

Överens·kommelsen gäller från och med den 23 november 201 O och tillsvidare 
med en ömsesidig uppsägningstid på tre månader. 

Se presskonferensen •. 

. ',' 

www.tfmetall.se/ifmetall/home/home.nsf/LUprinVavtal om yrkesintroduktion 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Jonas Eliasson, Administratör 
017152558 
jonas.el.iasson@habo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 

Datum Vår beteckning 

2013-01-03 KS2011/180 nr 2013.4 

" 

Redovisning av beredd motion om nämnders och styrelsers 
handlingar och dess ärendeinnehåll, motionärer: Tomas Alm 
(FP) och Anders Nilfjord (FP) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-07, § 132 att remittera en inkom
men motion gällande nämnders och styrelsers ärendeinnehåll till kommun
styrelsen för beredning. I motionen framgår följande: 

"Att vara en aktiv och påläst fritidspolitiker innebär ett relativt omfattande 
förtroendeuppdrag. Många handlingar skall läsas in och det kan i flera fall 
vara svårt att i handlingen läsa in vad som är det nya i det föreslagna beslu
tet eller hur det föreslagna beslutet förändrar tidigare beslut, förslag eller 
motsvarande. 

Ju fler handlingar sammanträden har, desto viktigare är det att dessa inne
håller en sammanställning som på ett övergripande och tydligt sätt beskriver 
vad beslutsförslaget, som avslutar handlingen, innebär i förhållande till tidi
gare gällande riktlinjer, tidigare beslut eller tidigare behandlade förslag i 
ärendet. 

Med anledning av ovanstående föreslår Folkpartiet Liberalerna följande 

• i alla handlingar inför ett sammanträde, som innehåller förslag till 
beslut, skall det alltid framgå, vad som ändras i jämförelse med ett 
tidigare beslut, ett tidigare lagt förslag eller tidigare gällande regler" 

Förvaltningens förslag till yttrande 
Kommunstyrelsens förvaltning anser att det är av yttersta vikt att samman
trädeshandlingar i styrelse och nämnder håller hög kvalitet i både form, in
nehåll och språk. Den ärendeberedning som utförs av kommunens förvalt
ningar har som huvuduppgift att underlätta det politiska beslutsfattandet. I 
en ärendeberedning ingår bland annat författandet av tjänsteskrivelser som 
lägger fram förslag till beslut för den politiska nivån att ta ställning till. 
Tjänsteskrivelserna ska på ett konkret sätt förklara och konselcvensbeskriva 
föreslagna beslut. Det innebär bland annat att förklara hur ett förslag till be-. 
slut förhåller sig till tidigare beslut inom samma område. 

Kommunstyrelsens förvaltning menar därför att det arbetssätt som motionen 
föreslår redan är praxis inom ärendeberedningen i kommunen. 

För närvarande pågår ett förvaltningsövergripande arbete med att reformera 
kommunens antagna styrdok:urllent föt nämndsadministration. Bland annat 
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Datum 
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Vår beteckning 

KS2011/180 nr 2013.4 

kommunens mallar för t j änsteskrivelser att uppdateras, vilket förhoppnings
vis ytterligare underlättar inläsningen av sammanträdeshandlingar. 

Mot bakgrund av att det arbetssätt som motionen föreslår redan utgör praxis 
inom kommunen föreslår kommunstyrelsens förvaltning att kommunfull-: 
mäktige beslutar att motionen anses besvarad och inte föranleder ytterligare 
åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Motion, 2011-11-06 

- Fullmäktiges beslut 2011-11-07, § 132. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

1. Fullmäktige beslutar att motionen anses besvarad och inte föranleder yt
terligare åtgärder. 

zv 
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Folkpartiet Liberalerna 
Lokalföreningen I HSbo kommun 

Motion gällande nämnders och styrelsers ärendeinnehåll. 

Bakgrund: 

Att vara en aktiv och p~läst fritidspolitiker innebär ett relativt omfattande 
förtroendeuppdrag. Många handlingar skall läsas in och det kan i flera fall vara 
svårt att i handlingen läsa in var som är det nya i det föreslagna beslutet eller 
hur det föreslagna beslutet förändrar tidigare beslut, förslag eller motsvarande. 

Ju fler handlingar sammanträden har, desto viktigare är det att dessa innehåller 
en sammanställning som på ett övergripande och tydligt sätt beskriver vad 
beslutsförslaget, som avslutar handlingen, innebär i förhållande till tidigare 
gällande riktlinjer, tidigare beslut eller tidigare behandlade förslag i ärendet. 

Folkpartiet Liberalerna yrkar att fullmäktige beslutar att: 

G I alla handlingar inför ett sammanträdet som innehåller förslag till beslut, 
skall det alltid framgå, vad som ändras i jämförelse med ett tidigare 
beslut, ett tidigare lagt förslag eller tidigare gällande regler. 

Tomas Alm 
Gruppledare 

Anders Nilfjord 
Ordförande 

J 
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HABO 
KOMMUN 

Datum 

2012-11-08 
Vår beteckning 

KS20111175 nr 2012.3340 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-52502 
hans.nordstedf •.. habo.se 

f V1e1IUÅe.. /3 
Beredning av medborgarförslag med förslag om inrättande av 
ett kommunalt veto mot beslut i sociala ärenden 

Fullmäktige överlämnade 2011-11-07, § 126, roljande förslag till kommun
styrelsen, för beredning: Förslaget redovisas i sin helhet: "1 strävan av att 
stärka medborgarens rätt i samhället vill författaren till rorslaget att politiken 
tar sitt ansvar och offentliggör sin position, när medborgarna är i uppenbar 
fara för liv och hälsa. 

Förslag 

Ändra i socialnämndens delegationsordning så att politiken i sista hand ska 
ta sitt ansvar när medborgarna behöver hjälp av samhället. Socialtjänsten 
följer sina regler, som i vissa fall kan leda till att medborgarens liv och hälsa 
är i fara. 

I samband med fullmäktiges sammanträde, kompletterar förslagsställaren 
sitt förslag, enligt följande, i sin helhet: "Två händelser på kort tid att an
märka på i Håbos socialtjänst, där politiken varit totalt frånvarande. 

Äldre sjuk kvinna 79 år utan barn och nära anhöriga är i behov av god man 
som kommunen bara avvisar och hänvisar till socialtjänstlagen, med bara ett 
telefonsamtal som undersökning. 

Vräkning av hel familj som kommit på ekonomiskt obestånd p.g.a. sjukdom. 

Något fel i rutinerna måste det flnnas på socialkontoret i Bålsta när gamla 
sjuka människor utan barn som är i behov av hjälp, inte får det och där mo
tiveringen alltid är att de följer bara socialtjänstlagen och är inte tillåten att 
ingripa. Därror min motion att politiken måste ställa upp och antingen för
svara socialförvaltningens handlande eller se till att reglerna/rutinerna änd
ras så att de passar alla människor i behov av hjälp." 

Beslutsunderlag 
Medborgarrorslag 2011-10-19. 
Komplettering av medborgarrorlag, 2011-11-04 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-11-07, § 126. 

Kommunkansliets och socialrorvaltningens yttrande över medborgarförsla
get: 

Socialnämndens verksamhet bedrivs inom ramen för gällande rättighetslag
stiftning, precis som förslagsställaren konstaterar. Nämndens beslutanderätt 
om bidrag eller åtgärder för behovssökande är i viss utsträckning överläm-
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KS2011/115 nr 2012.3340 

nad till tjänstemän genom delegering från nämnden. Besluten återrapporte
ras till nämnden, som därigenom har insyn över att besluten fattas dels inom 
de ramar som nämnden fastställt och dels i enlighet med gällande lagstift
ning. Nämnden kan alltid återkalla en delegation från en politiker eller 1jäns
teman om nämnden bedömer att skäl. för detta föreligger. 

Beslut som fattas via delegation eller av nämnden, kan överprövas av dom
stol som kan ändra besluten till den sökandens fördel. Synpunkter och an
mälningar gällande nämndens verksamhet och beslut, kan göras till Social
styrelsen som är verksamhetens tillsyningsmyndighet. Nämndens verksam
het och beslutsfattande är även föremål för granskning av fullmäktiges revi-: 
sorer och media. 

Förslagsställaren förslag om att "politiker måste ställa upp och försvara so
cialförvaltningens handlande", är normalt inte förenligt med gällande sekre
tessbestämmelser som förhindrar politiker och 1jänstemän att kommentera 
enskilda fall offentligt. 

Mot bakgrund av de nämnda möjligheterna för tillsyn och kontroll av soci
alnämndens beslutsfattande och verksamhet, både via andra myndigheter 
och press med mera, bedömer både kommunstyrelsens förvaltning och soci
alnämndens förvaltning, att det inte föreligger någon grund för att bifalla det 
redovisade förslaget. Förvaltningarna föreslår att medborgarförslaget avslås. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 

.'21 
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Bålsta den 19 oktober 2011 

Till 

Owe Fröjd 
Ordförande i Håbo Kommunfullmäktige 

Medborgarmotion 
I strävan av att stärka medborgarens rätt i samhället, vill jag att politiken tar sitt ansvar och 
offentliggör sin position, när medborgarna är i uppenbar fara fOr liv och hälsa, därför föreslår 
jag följande. . 

Förslag: 

Inrätta ett kommunalt veto i sociala frågor som kommunalrådet kan använda sig av, fOr att 
stoppa eller ändra beslut tagna av tjänstemän som berör medborgarna i sociala frågor. Ändra 
delegationsordningen att veto kan läggas av k0Il:l.ITlunalrådet efter samråd med KS. 

..... :_--} 
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~7 :-I:~: ~\ Jta den 4 november 2011 

Kö·mm-en·tar till mi.r~~tion~~t ~~2-~.pp i Kommunftd·lmäktige· 
den 7/11 2011 samt kompletterande frågor i frågestunden 

• 2 händelser på kort tid att anmärka på i Håbos socialtjänst, där politiken 

. varit totalt frånvarande. 

o Äldre sjuk kvinna 79 år utan barn och nära anhöriga äri behov av 

god man som kommunen bara avvisar och hänvisar till 
socialtjänstlagen, med bara ett telefonsamtal som undersökning. 

o Vräkning av hel familj som kommit på ekonomiskt obestånd p.g.a. 

sjukdom. 

Något fel i rutinerna måste det finnas på social kontoret i Bålsta när gamla sjuka 

människor utan barn som är i behov av hjälp, inte får det och där motiveringen 

alltid är att de följer bara socialtjänstlagen och är inte tillåten att ingripa. Därför 

min motion att politiken måste ställa upp och antingen försvara 

socialförvaltningens handlande eller se till att reglerna/rutinerna ändras så att 

de passar alla människor i behov av hjälp. 

Frågestunden 

• Lennart Karlsson presenterade inte sin inblandning i 

konstgräsplanen vid förra KF mötet. 

o Moderaternas ledamöter K-A Bodströ I ennart Karlsson och Nina 

Lagh var medvetna om att inget glov lämnats in, trots det så· 

röstad~ de 4 ggr att kommun borgen på sammanlagt 6,2 Mkr ska 

utgå till svartbygget. Rev· 'onsrapporten måste peka ut ansvariga. 

• Moderaternas representan ar i agendans punkt 18 skrivit en motion att 

helt i onödan inköpa läs attor till politiker, material till möten går att få 

från kommunens he sida. Sekretessbelagt material får ej sändas 

. . .... - .. _ .. _._-_ .... _. okyptefattilHe . eter,-clet-ska··sä ndas-med··r-ekemrr.-enderad ·post;-····· .. __ ....... . 

Läsplattor är tt betrakta som leksak och ska inte betalas av 
..... : ... : .. ::.:. :::~::",:.c:'~:':~~~·::::'~ifa'tt1:!'Pg·'· ·ar~"Näst~tm'6Utffi""frårt::Håtitjm::dderätem'c{'bllr'Säkert'ått:·inkö·pa':·'·::·:··· .::::: ..... ~.:.:::.:,.:" 

tjäns bilar till samtliga politiker. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (i) 
HÄBO 
KOMMUN 

Datum 

2013-01-04 
Vår beteckning 

KS2013/1 nr 2013.8 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Jonas Eliasson, Administratör 
017152558 
jonas.eli ;son@habo.se 

..--

A ft11·ckc I Lt 
Förändring av det kommunala handikapprådets reglemente 

Sammanfattning 
Det kommunala handikapprådet har i en framställan inkommen 2012-12-28 
efterfrågat en förändring av rådets reglemente som möjliggör ett inrättande 
av ett arbetsutskott inom rådet. 

Kommunstyrelsens f6rvaltning gör bedömningen att en sådan förändring 
bör föregås aven utredning som tydligt utvärderar rådets behov av ett sådant 

. arbetsutskott, och väger det mot den ekonomiska kostnad som inrättandet av 
ett arbetsutskott skulle innebära för Håbo kommun. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att kommunstyrelsens arbets
utskott beslutar att uppdra till förvaltningen att utreda frågan om inrättandet 
av ett arbetsutskott inom det kommunala handikapprådet och utifrån resulta
tet återkomma med förslag om fortsatt hantering. 

Beslutsunderlag 
- Framställlll1, KHR, 2012-12-28 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets beslut 

l. Utskott beslutar att uppdra till förvaltningen att utreda frågan om inrät
tandet av ett arbetsutskott och utifrån resultatet återkomma med förslag 
om fortsatt hantering. 

Beslutsexpediering 
KHR 
Kommunstyrelsens förvaltning 

JO 
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Jonas Eliassan, Administratör 
017152558 
jonas.eliasson@habo.se 

FRAMSTÄLLAN 
Datum 

2012-12-21 

Förändring av ~et kommunala handikapprådets reglemente 

På det kommunalahandilcapprådets (KHR) sammanträde 2012-12-06 
uppkom en fråga om möjligheten att inrätta ett arbetsutskott inom rådet. Det 
framkom att detta är en någonting som KHR inte har möjlighet att besluta 
om. 

Detta eftersom KHR.:s arbetsformer, organisation och sammansättning 
regleras av ett reglemente som är antaget av kommunfullmäktige. Rätten att 
besluta om förändringar i reglementet har fullmäktige delegerat till 
kommunstyrelsen. För att KHR ska få möjlighet att inrätta ett arbetsutskott 
måste således kommunstyrelsen besluta om en förändring i reglementet som 
tillåtet det. 

Därför hemställer KHR kommunstyrelsen om en förändring av reglementet 
som tillåter inrättande av ett arbetsutskott inom rådet. . 

För det kommunala handikapprådet 

&I~~~ 
Gunilla Gustavsson 
Ordförande 

1(1) 
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Fredrik Holmgren, Samhällsplanerare 
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fredrik.holmgren@habo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2012-12-14 

Medborgardialog för Möjligheternas hus 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har fått i uppdrag att utreda möjligheterna att 
uppföra ett "Möjligheternas hus". Utredningen kring detta har pågått under 
2011 och 2012. Det har under utredningstiden framgått att viss otydlighet 
föreligger i vad ett "Möjligheternas hus" ska vara och innehålla. 

Internt föreligger tre olika defInitioner av begreppet "Möjligheternas hus"; 

III för det första som en ny idrottsanläggning eller arena förlagd till 
Gröna dalen i centrala Bålsta som skulle kunna täcka upp behovet 
från lokala idrottsföreningar om en ny lokal för idrotts- och före
ningsutövande, 

III för det andra som en plats för kulturutövande, konferenser och eve
nemang, företrädesvis lokaliserat till Bildningscentrum Jan Fride
gård, 

III för det tredje som en miljö- eller klimatstation för återvinning och 
främjande av ekologisk hållbarhet. 

Huruvida behovet av dessa tre funktioner föreligger, gör inte denna skrivel
se någon ansats till att bedöma. Däremot krävs en åtstramning av defInitio
nen av "Möjligheternas hus" för att kommande utredning och genomförande 
ska kunna äga rum. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen uppdrar till förvaltningen att genomföra en medborgardialog 
för att tydliggöra vilket eller vilka behov allmänheten har av ett "Möj
ligheternas hus" i Bålsta varefter en tydligare avgränsning av uppdraget 
kan formuleras. 

132,. 
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Vår beteckning 

KS nr 2012.3669 
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HÅBO 
KOMMUN 

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

Datum 

2013-01-14 

Redovisning av budget och verksamhetsplan för år 2013 dels 
Håbohus AB och dels för Håbo Marknads AB 

Sammanfattning 
Föreligger budget samt verksamhetsplan för år 2013 för Håbohus AB samt 
budget samt en sammanställning av planerade marknadsaktiviteter ror år 
2013 för Håbo Marknads AB. Handlingarna redovisas till styrelsen för kän
nedom. 

Beslutsunderlag 
Budget samt verksamhetsplan för år 2013 - Håbohus AB 
Budget samt en sammanställning av planerade marknadsaktiviteter ror år 
2013 - Håbo Marknads AB .... 

V d samt styrelseordförande för respektive bolag, kommenterar handlingarna 
i samband med kommunstyrelsens behandling av ärendet. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att notera informationen. 

1(1) 

Vår beteckning 
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HÅBOHUSAB BUdgetkommun 13 Jb 

Budget 2013 
(belopp i tkr) 

Rörelsens intäkter 2013 

Hyresintäkter 
Bostäder 80490 

Pomona 8520 

Lokaler 11960 
Övriga intäkter 2705 
Summa bruttointäkter 103675 

Intäktsreduktioner -1000 

Summa rörelsens intäkter 102675 

Rörelsens kostnader -57350 

Rörelseresultatföre 
avskrivningar 45325 

Avskrivningar -20505 

Rörelseresultat efter 
avskrivningar 24820 

Finansiella intäkter 
och kostnader 

Finansiella intäkter 
Räntebidrag O 
Övrigt 60 

60 

Borgensavgift -1 780 
Finansiella kostnader -20500 -22220 
Årets vinst -2600 

Resultat efter finansiella 
intäkter och kostnader O 



Håbohus verksamhefsplan 2013 

Ekonl1 mi/miljö 
Ansvarig: Mattias Dahlberg 
Arbetsgrupp: 

1. Sänka vattenförbrukningen 
a. Installera vattensparande åtgärder 
b. Informera hyresgästerna med energirapporter samt hyres- och miljöpåverkan. 
c. Införa individuell mätning i en fastighet. . 

Uppfoljning: Jämföra mängden förbrukat vatten per kvadratmeter BOA+LOA för 2012 med 
2013. Särskilt fokus på den fastighet med individuell mätning införd. 

Ekonomi/~iljö 
Ansvarig: Mattias Dahlberg 
Arbetsgrupp: 

2. Minska beroendet av fjärrvärmeleverantören EON 
a. Utreda vilken fastighet som ska konverteras och ta fram kalkyl 
b. Försöka förhandla fjärrvärmepriset med EON utifrån kalkylen 
c. Konvertera fastigheten till solvärmepump om det är lönsamt 

. UppfOljning: Följa upp om antalet fastigheter anslutna till fjärrvärme har minskat 2013 
gentemot 2012 alternativt om Håbohus har fått rabatt på fjärrvärmepriset. Om EON efter hot 
om bortkoppling aven fastighet ger Håbohus rabatt på fjärrvärmepriset kan det vara ett 
rationellt alternativ. 

Ekonomi 
Ansvarig: Helene Eklund 
Arbetsgrupp: 

3. Öka intäkterna från parkeringar/garage/förråd 
a. Omförhandla befIntliga kontrakt till ny hyresnivå samt införa 

hyresregleringsklausul på kontrakten. 
b. Registrera samtliga outhyrda förråd och hyra ut dessa. 

Uppfoljning: Jämföra intäkterna från parkeringar/garage/förråd för 2013 med 2012. 

Service 
Ansvarig: Istvan Kohut 
Arbetsgrupp: 

4. Minska antalet felanmälningar 
a. Med hjälp av fIlmer på hemsidan visa hyresgästen hur man själv kan åtgärda 

de tio vanligaste felen. 
b. Ge hyresgästen en liten verktygssats vid inflyttning 

Uppfoljning: Jämföra antalet felanmälningar per lägenhet för 2012 med 2013. 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Org.-nr E-post Betalning 
Box 24 Mansängstorgi 0171-468800 0171-54124 556463-1694 habohusCa>,habohus.se BaIikgiro572-6245 
74621 Bålsta Bålsta www.h"abohus.se Postgiro 20 1652-5 
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Service 
Ansvarig: Sören Staaf 
Arbetsgrupp: 

5. Öka hyresgästens nöjdhet vid inflyttning 
a. Infora obligatorisk bointroduktion vid kontraktsteckning. 
b. Ta fram en introduktionsfilm samt uppdatera bopännen 
c. Erbjuda bointroduktion vid inflyttning. 
d. Infora boskola for nysvenskar. 

Uppiöljning: Infors som fråga i hyresgästenkäten som genomfors vartannat år. Blir svår att 
folja upp 2013 eftersom frågan inte funnits med i enkäten tidigare. Målet anses som så viktigt 
att den ändå ska finnas med som verksamhetsmål, trots att det inte går att folja upp mot ett 
tidigare värde. . 

Boendemiljö 
Ansvarig: Mattias Dahlberg 
Arbetsgrupp: 

6. Öka nöjdheten med inomhusmiljön avseende temperatur och ventilation 
a. Informera hyresgästen hur fastigheten fungerar genom filmer på hemsida. 

Filmen bör också visa vad man ska och inte ska göra om man får problem. 
b. Informera om vilka åtgärder vi gör, forebyggande och vid klagomål 
c. Uppdatera rutinernaJansvarsfdrdelningen kring hantering av "kallappar" och 

dokumentation kring knepiga vänneproblem. 

Uppiöljning: Bättre resultat i hyresgästundersökningen 2013 än den som gjordes 2011. Detta 
är ett långsiktigt mål som vi ska j obba kontinuerligt med. Enkäten getlOinfors våren 2013 så 
det kan vara svårt att hinna få fullt genomslag på så kort tid. Till 2015 års hyresgästenkät kan 
målet foljas upp helt. 

Boendemiljö 
Ansvarig: Peter We1ch och Owe Larsson 
Arbetsgrupp: 

7. Förbättra hyresgästernas nöjdhet med snöröjningen 
a. Bättre samordning över beståndet for en jämnare kvalitet 
b. Snabbare skottning invid portar 
c. Bättre ford snöjoumal 

Uppiöljning: Bättre resultat i hyresgästenkäten 2013 jämfort med 2011. 

Boendemiljö 
Ansvarig: Anneli Algeson Rask 
Arbetsgrupp: 

8. Öka tryggheten i boendet 
a. Förbättrad belysning utomhus 
b. Medverka vid trygghetsvandringar 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Org.-nr E-post Betalning 
Box 24 Mansängstorg 1 0171-468800 0171-541 24 556463-1694 habohus{@.habohus.se Bankgiro 572-6245 
74621 Bålsta Bålsta ~ www.habohus.se Postgiro 201652-5 
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c. Beskära buskage som vuxit sig för kraftiga 
d. Informera hyresgästerna om genomförda aktiviteter 

Uppföljning: Bättre .lesultat i hyresgästenkäten2013 jämfört med 2011. 

Boendemiljö 
Ansvarig: Mats Norrbrand 
Arbetsgrupp: Istvan Kohut och Peter Welch 

9. Förbättra upplevelsen av utol11husmiljön 
a. Göra gårdsvandringar med hyresgäster och hyresgästföreningen 
b. Få fram engagerade hyresgäster som kan vattna blommor mm 
c. Med hyresgästföreningen etablera en rutin för samverkan om utemiljö, vem 

samordnar beställningar, konta}cctpersoner. 
d. Storsatsa på utemiljön med sommrujobbare, en arbetsledare f'ör 

sommrujobbarna anställs under sommaren. 

Uppföljning: ;Bättre resultat i hyresgästenkäten20 13 jämfört med 2011. Detta är ett 
långsiktigt mål som vi ska j obba kontinuerligt med. Enkäten genomförs våren 2013 så det kan 
vara svårt att hinna få fullt genomslag på så kort tid. Till 2015 års hyresgästenkät kan målet 
följas upp helt. 

Personal 
Ansvarig: Mats Norrbrand 
Arbetsgrupp: 

10. Öka informationsutbytet internt angående info som går ut till hyresgäst 
a. Samordna all utgående information genom en tjänst.· . 

Uppföljning: Bättre resultat i personalenkäten som genomfors 2014 avseende denna fråga. 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Org.-nr E-post Betalning 
Box 24 Mansängstorg l 0171-468800 0171-541 24 556463-1694 habohus@,habohus.se Bankgiro 572-6245 
74621 Bålsta Bålsta 3 '"f- wwv.'.habohus.se Postgiro 20 1652-5 



Håbo Marknads AB 

Budget 2013 

Rörelsens intäkter 

Markförsäljning 
Västerskog 
Draget 
Håbo kommun 
Provision Markförsäljning 
Summa mark 

Övriga intäkter 
Arrenden 
Hyra Skoklosterhuset 
Hyra Sköldvägen 
Skogsersättning 
Utdelning 
Övriga intäkter, marknad, spon 
Summa övriga intäkter 

Summa rörelse intäkter 

Rörelsens kostnader 
Markkostnader övrigt 
Viby äng 
Plankostnader/Logistik Bålsta 
Summa mark 

Skogsbrukets kostnader 
Administration 
Skokloster Företagshus 
Reklam, marknadsföring, möten 
Projektkostnader 
Styrelsearvoden 
Revision 
Konsulttjänster 
Representation 
fastighetsskatt 
Övrigt 

Summa rörelsens kostnader 

Resultat före finansiella poster 
Ränteintäkter 
Räntekostnader 
Avskrivningar 

Summa finansiella poster 

Resultat före bokslutsdisposition 

Budget 
2013 

4925 
75 

5000 

160 
220 

50 
200 
230 

1100 
1960 

6960 

-1000 

-450 
-1450 

-150 
-2500 
-130 
-800 
-600 
-75 
-60 

-200 
-20 
-50 

-150 

-6082 

-350 
-55 

-405 
373 



Marknadsaktiviteter Håbo Marknads AB 2013 

Aktiviteter Januari Februari Mars April Maj Juni Augusti September Oktober November December 

Frukostmöte 08-jan OS-feb OS-mar 09-apr 07-maj 04-jun 03-sep 0i-okt OS-nov 03-dec 
Skok/osterfrukc .. : . 07-feb OS-apr OS-jun OS-sep 06-nov 
Importlexportrådg 22-jan i9-feb i9-mar 23-apr 2i-maj 27-aug 24-sep 22-okt 26-nov 
A/mi på besök i3-feb i3-mar i0-apr iS-maj i2-jun ii-sep 09-okt i3-nov 
Besöksdagen 14-mar 
Företagsbesök i6-jan 13-feb 20-mar 10-apr 13-maj 1i-:iun 14-aug ii-sep 09-okt 13-nov 09-dec 
Nyhetsbrev 28-feb 07-:iun 08-okt 
Företagsdagen 28-nov 
Nyföretagarminge/ 28-jan 
Anbudssko/a 04-mar 
Upplev Håbo 26-:ian 

W Vill du köpa före· 23-jan 
~ Starta Eget mässa 17-sep 
, Speed Dating i7-apr iS-okt 

Håbo Mässan 17-aug 
Logistikmässa Gbg 29-30 maj 
Luciaminge/ 13-dec 
Re/ationsdagen 16-apr 
Företagsminge/ 22-maj 
Anbudskväll i6-okt 
Miljö mässa 23-mar 
Skok/oster Race 24-2S aug 
TurismdageniUpp 08-feb 
Mässa Enköping 19-20 apr 
Rail/Future mässa 8-1 O-okt 

Kontaktpersoner hos Håbo Marknads AB 

~ 
._--~_ ....... . 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2013-01-08 
Vår beteckning 

KS2013/3 nr 2013.32 

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

.r l~/f 
Förslag om fortsatt biogassamarbete inom Biogas Öst Ideell Fö
rening 

Sammanfattning 
Håbo kommun är sedan 2011 medlemmar i Biogas Öst. I och med årsskiftet 
upphör Biogas Östs verksamhetunder Energikontoret i Mälardalen AB. 
Biogas Öst kommer istället att bedrivas i egen regi som en fristående orga
nisation, en ideell förening vid namn "Biogas Öst Ideell Förening". 

Detta innebär att tidigare samverkansavtal inte kommer att förlängas och att 
Håbo kommun måste ansöka om medlemskap i den nya organisationen. A v
giften är O kr för 2012 och 30 000 kr i grundavgift för 2013 i enlighet med 
tidigare avtal. Medlemmarna kommer i den nya organisationen ha mer for
mell makt. I övrigt innebär förändringen inga verksamhetsförändringar eller 
extra skyldigheter. 

Ett fortsatt biogassamarbete med andra aktörer inom regionen gynnar Håbo 
kommun och är ett led att nå fram till det förvaltningsövergripande målet 
om en fossilbränslefri kommun. Biogas Östs syfte är att främja biogasens 
utveckling i regionen och bidra till att berörda tniljö- och klimatmål uppnås. 
Föreningens verksamhet ska kännetecknas av politisk obundenhet, öppenhet 
samt avsaknad av vinstintresse. Håbo kommun vill genom sm medverkan i 
Biogas Öst nätverka och underlätta för biogasetablering i kommunen samt i 
regipnen. Finansieringen av deltagandet i projektet Biogas Öst är en kom
munövergripande fråga och har därför finansieras av kommunstyrelsen. 

Miljö- och tekniknämnden roreslår dels att kommunen ansöker och tecknar 
avtal med Biogas Öst Ideell Förening för ett fortsatt samarbete ror biogasens 
främjande samt dels att medlemskapet finansieras av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Stadgar för Biogas Öst Ideell Förening 
Verksamhetsövergång 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2012-12-10, § 143 



2(2) 11 HABO 
KOMMUN 

Datum 

2013-01-08 
Vår beteckning 

KS2013/3 nr2013.32 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till komm~nstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att ansöka om medlemskap i Biogas Öst Ideell Före
ning, för fortsatt samarbete för främj ande av biogas. 

2. Styrelsen beslutar att tills vidare finansiera årsavgiften för medlemskapet 
i föreningen, som för närvarande uppgår till 30 000 kr för år 2013. 

3. Styrelsen noterar att upprättande av avtal för medlemskap, deltagande i 
föreningens verksamheter, genomförs av personal inom miljö- och tek
nikförvaltningen. 

. .' . 

/lt-



HABO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-12-10 ........ -' 1'\ V ;'v~ ;/i iJ !\~ 
: ~',.l:-; "I' ::....,':" ':",'. rl'llNG 

,!","}), 

2m2 ~12- 2 {1 
KSDfle 

I 

I MTN § 143 MTN 20121104 
J 1012.:3112-1 

Biogassamarbefe - Nya Biogas Öst, nytt avtal 

Sammanfattning 
Håbo kommun är sedan 2011 medlemmar i Biogas Öst. I och med årsskiftet 
upphör Biogas Östs verksamhet under Energikontoret i Mälardalen AB. 
Biogas Öst kommer istället att bedrivas i egen regi som en fristående 
organisation, en ideell förening vid namn "Biogas Öst Ideell Förening". 

Detta innebär att tidigare samverkansavtal inte kommer att förlängas och att 
Håbo kominun måste ansöka om medlemskap i den nya organisationen. 
Avgiften är O' kr för 2012 och 30 000 kr i grundavgift ror 2013 i enlighet 
med tidigare avtal. Medlemmarna kommer i den nya organisationen ha mer 
formell makt. I övrigt innebär förändringen inga verksamhetsförändringar 
eller extra skyldigheter. 

Ett fortsatt biogassamarbete med andra aktörer inom regionen gynnar Håbo 
kommun och är ett led att nå fram till det rorvaltningsövergripande målet 
om en fossilbränslefii kommun. Biogas Östs syfte är att främja biogasens 
utveckling i regionen och bidra till att berörda milj ö- och klimatmål uppnås. 
Föreningens verksamhet ska kännetecknas av politisk obundenhet, öppenhet 
samt avsaknad av vinstintresse. Håbo kommun vill genom sin medverkan i 
Biogas Öst nätverka och underlätta ror biogasetablering i kommunen samt i 
regionen. Finansieringen av deltagandet i projektet Biogas Ö::;t är en 
kommunövergripande fråga och har därför finansieras av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Stadgar för Biogas Öst Ideell Förening 
Verksamhetsövergång 
Tjänsteskrivelse 2012-10-26 

Beslut 

1. Miljö- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen att ge miljö-och 
teknikförvaltningen i uppdrag att teckna avtal för samverkan i Biogas 
Öst Ideell Förening. 

2. Miljö- och teknik;nämnden föreslår kommunstyrelsen att flnansiera 
deltagandet i Biogas Öst. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Administrativa avdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR ~~~i:l~E?:rY~~~IN\>! ,'I",J 
i/~i:i,:"~ .~ . l·~·:'···f~~i!jjnc!sn 

~' " 

Nr 2012.3183 
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Bästa deltagare i projektet Biogas Öst! 19 juni 2012 

Detta brev skickas till er som är angivna som kontaktpersoner för er organisation. En pappersversion 

av brevet är också skickad via ordinarie post. Med detta brev vill vi informera om två viktiga 

händelser gällande Biogas Öst. 

1. Upphöl"ande av nuvarande verksamhet 

2.. 

Under Biogas Östs samverkansmäte den 22 mars i år beslutade Biogas Östs deltagare att 

deras önskan är att Biogas Öst från och med årsskiftet bedrivs i egen regi som en fristående 

organisation. Energikontoret i Mälardalens styrelse ~ar behandlat denna önskan och under 

Energikontorets årsstämma (13/6-2012) beslutades, i enlighet med styrelsens 

rekommendation, att stödja en sådan övergång. 

toret i 

följaktligen ~=~=~~: 
organisationen 

ideell förening vid 

namn" 

, i den nya organisationen. En 

den firtns även med i. det brev som 

skickats via p i den nya organisationen är Okr för 

2012 (i och nied att ordinarie verksamhet påbörjas först 2013) och 30 000 kr för 2013. 

Det går bra att när som helst ansöka om medlemskap men vi som arbetar med Biogas Öst ser 

gärna att ni som även fortsättningsvis vill stödja vårt arbete går in som medlemmar så snart 

som möjligt! Helst senast den 31 augusti 2012. Detta för att vi på ett bra sätt ska kunna 

planera verksamhetE;!n för 2013 och skapa trygghet för personalen. 

Med Vänliga Hälsningar, 

Eva rviyrin, B'6gas Östs ordförande Carita Wiklund, tf. VD Energikontoret i Mälardalen AB 

carita.wiklulid@energiköntor,se 

Malartlalcn Ene'!!}' Agl!1lCY 

Energikontoret 
i Mälardaten 

0706 - 38 59 66 

Energikontoret i Mälardalen, Biogas Öst, Klostergatan 13, 75321 Uppsala 

Växel: 016 - 550 00 90 



ST AR 
för Biogas Öst 

Ideell Förening 

Antagna vid föreningens konstituerande möte den 31 maj 2012. 

§1 

Firma 

Föreningens namn är Biogas Öst Ideell Förening. 

§2 

Ändamål 

Biogas Östs syfte är att främja biogasens utveckling i regionen och bidra till att berörda miljö- och klimatmål 

uppnås. 

Föreningens verksamhet ska kännetecknas av politisk obundenhet, öppenhet samt avsaknad av vinstintresse. 

§3 

Säte 

Föreningen har sitt säte i Uppsala. Föreningen har sitt huvudsakliga verksamhetsområde i östra Mellansverige. 

44 

/ 
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§4 

Verksamhet 

Föreningen arbetar aktivt för sitt ändamål genom: 

att 

att 

att 

överbrygga hinder för biogasens utveckling och verka för de bästa regionala förutsättningarna 

för ökad produktion, distribution och konsumtion av biogas. 

verka för att stärka lokal och regional samverkan och utgöra en kunskaps- och . 

kommunikationsresurs för regionen och dess aktörer. 

främja utvecklingsprojekt som leder till en bättre miljö, en ny grön marknad samt regional 

utveckling. 

Föreningens verksamhet ska bedrivas utifrån medlemmarnas önskemål genom årsmöten, samverkansmöten, 

styrelsemöten och kontinuerlig kontakt med medlemmarna. 

Verksamheten bedrivs i föreningen samt i ett helägt servicebolag. 

§5 

Medlemmar 

De som delar intresset för biogasens utveckling, följer föreningens stadgar och vill stödja föreningen 

kunskapsmässigt och ekonomiskt kan bli medlemmar i Biogas Öst. 

Om medlemskap beslutarföreningeriS styrelse. Medlemskap erhålls efter att aktuell medlemsavgift till 

föreningen och serviceavgift till föreningens servicebolag har erlagts. 

§6 

Inträde och utträde 

Ansökan om inträde i föreningen ska vara skriftlig och ställas till föreningens styrelse. 

Utträde ur föreningen sker vid utgången av kalenderår och anmälan ska skriftligen ställas till föreningens 

styrelse minst sex månader dessförinnan. Om medlem så önskar kan utträdet ske omedelbart efter att den 

skriftliga anmälan inkommit, dock kvarstår betalningsskyldigheten enligt ovan. 

Medlem som utträder ur föreningen har inte rätt att återfå betalda avgifter och har inte heller rätt till andel i 

föreningens tillgångar. 

§7 

Uteslutning 

Medlem kan av styrelsen uteslutas ur föreningen med omedelbar verkan om stadgad avgift ej erlägges trots två 

skriftliga påminnelser inom rimlig tidsram. Uteslutning innebär dock ingen befrielse från att betala förfallna 

avgifter. 

Medlem eller medlemsrepresentant kan även uteslutas genom beslut från styrelsen, om denne bru,tit mot 

stadgarna, skadat föreningen eller motarbetat dess intressen eller ändamål. Medlem som utesl uts ur 

föreningen har inte rätt att återfå betalda avgifter och har inte rätt till andel i föreningens tillgångar. 

11 
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§8 

Avgifter 

Medlem erlägger arligen avgift i form av medlem~ .. Ngift till föreningen och service" Jgift till servicebolaget. 

Avgifternas storlek fastställs av årsmötet för påföljande kalenderår. 

Medlem får, utöver den medlemsavgift denne är skyldig att delta med, stödja verksamheten med ytterligare 

belopp. Föreningen äger rätt att ta emot bidrag från utomstående, men sådant bidrag ska först godkännas av 

styrelsen, som ska tillse att det inte är förknippat med villkor som strider mot Biogas Östs stadgar. 

§9 

Förvaltning 

. Föreningens beslutande organ är årsmötet och dess verkställande organ är styrelsen och verkställande 

direktören. Styrelsen ska inom ramen för stadgarn~ svara för föreningens verksamhet samt tillvarata 

medlemmarnas intressen; Personunion ska råda mellan föreningens och servicebolagets styrelser. Föreningens 

styrelse ska bestå av minst fem och högst elva ledamöter inklusive ordförande. Mandattiden för samtliga 

ledamöter är två år och halva antalet väljs varje år. Styrelsens ordförande väljs av årsmötet, i övrigt 

konstituerar styrelsen sig själv. S~relsens ledamöter erhåller inte något arvode. 

Styrelsen tillsätter verkställande direktör i föreningen som tillika ska vara verkställande direktör i 

servicebolaget. För att bedriva föreningens verksåmhet får styrelsen vid behov tillsätta olika grupper. 

Arbetsordningen för sådana grupper fastställs av styrelsen. Styrelsen ska även fastställa instruktioner för 

styrelsens tillika verkställande direktörens arbete. 

Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordföranden som ska se till att sammanträden hålls minst två 

gånger per år samt ytterligare när så behövs. Ordföranden ska också kalla till sammanträde Dm minst två 

styrelseledamöter eller verkställande direktören så påkallar. 

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande. Styrelsens beslut fattas med 

enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst om så behövs och avgör även om omröstningen ska vara öppen 

eller sluten. Ordföranden och verkställande direktören kan även skicka ut frågor för beslut via mail. Vid beslut 

via mail ska kommentarer och förslag cirkuleras till samtliga styrelseledamöter. 

Styrelsen har mÖjlighet att adjungera personer till sig,dessa har förslags och yttranderätt, men inte rösträtt . 

. Vid styrelsens sammanträden förs protokoll som justeras av ordförande, sekreterare samt en justerare. 

Protokollen ska finnas tillgängliga förföreningens medlemmar. 

§10 

Firmatecknare 

Före:ningens firma tecknas av styrelsen som helhet eller den/de personer inom eller utom styrelsen, som 

styrelsen därtill utser. 

§11 

VerksamhetSår 

Föreningens verksamhetsår tillika räkenskapsår är lika med kalenderår. 

tf 



-:' .. " , .... " -,~ .. 
'.'~'. ':"~::".~.'-'.'.~ .. '." ~ :' •• ;::-•• :--';'.'-'>~'.~~'-". . ......... ,. '.' ..... , .•....... , ....•..•. " ........ "," " :'.':':-:': -;". ' ...... ' 

. :.~~:.:: .. , .. :.~."'~'.' ..... :'.: ': ..... . 

§12 

Granskning och revision 

Det åligger styrelsen och verkställande direktören att för varje räkenskapsår avge redovisning för förvaltninge. I 

av föreningen och dess angelägenheter. 

För granskning av styrelsens och verkStällande direktörens förvaltning samt föreningens räkenskaper, väljs vid 

ordinarie årsmöte för tiden in till dess nästa ordinarie årsmöte hållits minst en revisor och en 

revisorssuppleant. Minst en lekmannarevisor ska ockSå eftersträvas. Revisorerna ska senast den 30 april varje 

år avge en berättelse över sin granskning av förvaltningen under senast förflutna kalenderår. 

Revisionsberättelsen ska innehålla särskilt uttalande om fastställande av balansräkningen, om ansvarsfrihet för 

styrelseledamöterna och verkStällande direktören samt om styrelsens förslag i anledning av föreningens 

resultat enligt balansräkningen. Årets resultat ska balanseras till följande år. 

§13 

Valberedningen 

Vid årsmötet utses en valberedning som består av minst två ledamöter med uppgift att till nästa årsmöte ta 

fram förslag till styrelseledamöter och revisorer. Endast medlemmar i föreningen kan bli invalda i styrelsen och 

valberedningen ska bestå av medlemmar som inte är representerade i styrelsen. 

Valberedningen ska sträva efter att styrelsehs sammansättning speglar föreningens struktur avseende 

geografisk fördelning och verkSamhetsområden samt sträva efter jämn könsfördelning. 

§14 

Kallelse till och deltagande i årsmöte 

Kallelse till årsmöte ska ske skriftligen via brev eller e-post senast två veckor före årsmötet. Handlingar ska 

kompletteras senast sju dagar före årsmötet. 

Samtliga medlemmar kallas till årsmöte. Vid årsmötet får varje medlem närvara med en eller flera personer, 

dock är det bara en av dessa som kan utöva medlemmens rösträtt. 

Medlem äger rätt att närvara och delta i besluten med en röst under förutsättning att aktuell årsavgift 

inbetalats. Icke medlemmar som inbjudits av styrelsen till mötet har förslags- och yttranderätt, men ej rösträtt. 

§15 

Årsmöte 

Ordinarie årsmöte hålls en gång varje år innan maj månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. 

Extra årsmöte hålls när styrelsen så finner nödvändigt. Om minst en tredjedel av föreningens medlemmar eller 

en revisor begär extra möte för behandling av visst ärende, är styrelsen skyldig att utlysa sådant inom skälig 

tidsram. Begäran ska vara skriftlig och ange för vilket ändamål årsmötet ska hållas. Vid extra årsmöte får endast 

ärenden behandlas som uppges i kallelsen. 

Ärende från medlem till årsmötet ska skriftligen ha inkommit till styrelsen senast två månader före årsmötet 

för att kunna behandlas. Inkomna ärenden framläggs för årsmötet med yttrande från styrelsen. 

Vid årsmötet förs protokoll som ska justeras av ordförande, sekreterare och därtill två justerare. Protokollen 

ska finnas tillgängliga för samtliga medlemmar. 



Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas: 

1,. Mötet ÖPI las. 

L. Val av ordförande vid årsmötet. 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

4. Val av sekreterare vid årsmötet. 

5. Val av två personer att justera protokollet jämte ordföranden. 

6. Fråga om årsmötet kallats i behörig ordning. 

7. Godkännande av dagordning. 

8. Styrelsens årsredovisning jämte revisorernas utlåtande. 

9. Fastställande av resultat- och balansräkningen. 

10. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen. 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar. 

12. Fastställande av antal samt val av styrelseledamöter. 

13. Val av ordförande i styrelsen. 

14. Vt:ll av minst en revisor jämte minst en revisorssuppleant. 

15. Val av valbered'ning och ordförande i densamma. 

16. Beslut om föreningens avgifter för nästkommande kalenderår. 

17. Val av minst ett ombud och en ersättare till servicebolagets ordinarie bolagsstämma och eventuella extra 

bolagsstämmor fram tills nästa ordinarie årsmöte. 

18. Instruktioner till ombudet inför servicebolagets bolagsstämma avseende punkt 8,9,10, 11, 12, 13 och 14. 

19. Ärende, som av styrelsen eller medlem hänskjutits till årsmötet. 

20. Mötet avslutas. 

§16 

Samverkansmöte 

Minst ett samverkansmöte ska genomföras per år för föreningens medlemmar. Det obligatoriska 

samverkansmötet ska genomföras under hösten och innehålla presentation av nästkommande års 

verksamhetsplan och budget. Kallelse ska ske enligt §14 och eventuella beslut fattas på samma sätt som i §17. 

§17 

Rösträtt och omröstning 

Varje medlem har en röst vardera. Omröstning vid årsmöte och samverkansmöte sker öppet. Sluten 

omröstning kan dock ske om ordföranden finner att goda skäl föreligger. Såsom beslut gäller den mening, för 

vilken de flesta rösterna avges, där ej annorlunda finnes bestämt i stadgarna. Vid lika röstetal avgörs sakfrågor 

av ordföranden och val genom lottning. 

§18 

Ändring av stadgar 

Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut av ordinarie årsmöte. Förslag till stadgeändring kan 

framläggas antingen av styrelsen eller medlem. I det senare fallet ska förslaget skriftligen inlämnas senast två 

månader före ordinarie årsmöte till styrelsens ordförande som har att vid nästkommande årsmöte framlägga 

förslaget jämte styrelsens utlåtande däröver. Förslag till stadgeändring ska utsändas till medlemmarna senast 

två veckorföre årsmötet. För godkännande av förslaget till stadgeändring fodras minst två tredjedels majoritet 

vid omröstningen. 
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§19 

Upplösning 

Förslag om föreningens upplösning framlägges och b",nandlas i samma ordning som förslag om stadgeändring. 

Ett giltigt upplösningsbeslut föreligger dock först efter beslut vid två på varandra följande årsmöten, varav ett 

ska vara ordinarie årsmöte. Vid båda tillfällena ska minst tre fjärdedelar av rösterna vid sluten votering avgivits 

för förslaget. Har beslut sålunda fattats om föreningens upplösning, ska dess likvidation av kvarvarande 

tillgångar användas till understöd av annan verksamhet i enlighet med föreningens ändamål. Beslut tas vid 

föreningens sista årsmöte. Föreningens handlingar ska arkiveras där sista årsmötet finner det lämpligt. 

§20 

Kommunikation 

Biogas Öst har rätt att använda medlemmarnas logotyper i positiva kommunikationssammanhang för biogasen 

och Biogas Öst, såsom på Biogas Östs hemsida, i presentationer, nyhetsbrev, informationsmaterial och 

eventuell annonsering. Om undantag från detta önskas ska det skriftligen meddelas Biogas Östs kansli. 

§21 

Handlingars offentlighet 

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos föreningen enligt de grunder som gäller för allmänna 

handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Begäran om 

utlämnande av handlingar ska vid behov prövas av styrelsen. 

Ifl 

• --:0_'.' -'.' 

. If· 



1(2) 
·HABO 
KOMMUN 

Datum 

2013-01-07 
Vår beteckning 

KS2012/94 nr2013.17 

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

L 

Förslag till inriktningsbeslut - nybyggnation av Junibackens 
förskola, Skokloster 

Sammanfattning 
Junibackens förskola i Skoldoster, med sex avdelningar, totalförstördes av 
en brand 2012-05-24. Barnomsorgsverksamheten i Skokloster, omfattar för
utom verksamheten inom Junibacken även två avdelningar inom Skogs
backens förskola. I samband med återuppförandet av den nedbrunna enhe
ten, föreslår miljö- och tekniknämnden att den nya byggnaden dimensione
ras fOr åtta avdelningar, innebärande att verksamheten inom Skogsbacken 
över:förs till Junibackens förskola. Detta under förutsättning av att en sådan 
utökad ersättningsproduktion, går att uppföra inom området för Junibackens 
fOrskola. Av till ärendet hörande bilaga, framgår att alternativet att lägga 
. samman de två enheterna, bedöms bland annat innebära såväl effektivare 
personalanvändande, mathantering och lokalvård. En samlokalisering av de 
båda verksamheterna bedöms också vara till fördel för lämnande och hämt
ning av barnen. 

Ett uppfOrande aven enhet för åtta avdelningar innebär tillkommande kost
nader för kapital1jänst. Driftkostnaderna för de båda alternativen, sex eller 
åtta avdelningar bedöms bli i det närmaste lika. Byggnationen föreslås fi
nansieras dels genom ersättning från brandförsäkring och dels via anslag i 
budget för år 2014. 

Nämnden föreslår, 2012-11-05, § 115, att kommunstyrelsen fattar följande inrikt
ningsbeslut: 

"Miljö- och tekniknämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar om att ny 
förskola i Skoldoster ska byggas med åtta avdelningar, under fOrutsättning 
att placering går att genomföra på lämpligt sätt." 

Besl utsunderlag 
- Beslut från miljö- och tekniknämnden, 2012-11-05, § 115. 

o{) 
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HABO 
KOMMUN 

Datum 

2013-01-07 
Vår beteckning' 

KS2012/94 nr 2013.17 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att återuppförandet av den nedbrunna förskolan Juni
backen i Skokloster, ska byggas med inriktning som omfattar åtta avdel
ningar. 

2. Styrelsen föreslår att milj ö- och tekniknämnden till kommunstyrelsen 
redovisar förslag på hur finansiering kan ske, efter det att försälaings
frågan är utredd. 

L2 



HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-11-05 
~-"~~----

Miljö- och tekniknämnden I HÄSO KOtviMUN 
t !(OMMUNSTYHELSENS FuRV.41TNlNG 

H~KOM 

JUSTERARE 

MTN § 115 MTN 2012/73 I 2012 -11- O 1 

Inriktningsbeslut, nybyggnation förskola, Junibacken 

Sammanfattning 

KSDnr 

En ny förskola behöver byggas i Skokloster efter att Junibackens förskola 
brann ner till grunden den 24 maj 2012. För att kunna påbörja 
projekteringen behöver im:iktnlngsbeslut tas om hur många avdelningar som 
ska byggas. 

Att bygga åtta avdelning~ innebär flera fördelar för verksamheten som då 
kan samla all förskoleverksa:rI).het på ett ställe i Skokloster. I huvudsak 
innebär det att tjänster kån sa,mordnas och kan då anväD.das mer effektivt. 
För drift och underhåll av byggnad och gård innebär det även där en mer 
effektiv skötsel för endast ett objekt. Frågetecken finns huruvida 
tomtmarken räcker till för att bygga åtta avdelningar på ett lämpligt sätt. 
Placeringen på tomten kommer att utredas snarast möjligt tillsammans med 
entreprenören. 

Driftkostnaden blir totalt lägre för en ny byggnad i j ämförelse med de 
befmtliga byggnaderna oavsett om jämförelsen görs på sex eller åtta 
avdelningar. Extra investeringsmedel behövs för att täcka kostnaden för 
nybyggnation. InvesteringsmedeI ska anslås av kommunfullmäktige i 
budgeten inför 2014. Fram till dess regleras kostnaderna mot försäkringen. 

Tidplanen visar på att projektering kommer ske under vintern och i maj 
20 l3 är kalkyl och riktpris framtaget. Entreprenaden kan påbörjas efter att 
Kommunstyrelsen beslutat om riktpriset och Miljö- och tekniknämnden 
beslutat om tecknande av entreprenadkontrakt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2012-10-18 

- Bilaga daterad 2012-10-18, reviderad 2012-11-05 

Beslut 

1. Miljö- och tekniknämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar om att 
ny förskola i Skokloster ska byggas med åtta avdelningar, under 
förutsättning att placering går att genomföra på lämpligt sätt. 

Beslutsexpediering 
Förvaltningschef 
Fastighetsavdelningen 
Kommunstyrelsen med reviderad bilaga 

EXPEDIERAD SIGNATUR 

RegN 
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BILAGA 1 (4) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-11-05 

Vår beteckning 
MTN2012/73 nr 2012.2573 

Miljö- och teknikförvaltningen 
Fastighetsavdefningen 
Linda Sjö borg 
Fastighetschef 
0171-52788 
linda.sjoborg@habo.se 

Inriktningsbeslut - Nybyggnation förskola, Junibacken 

En ny rorskola behöver byggas i Skokloster efter att Junibackens förskola brann ner till grunden 
den 24 maj 2012. . 

Junibacken har bestått av tre byggnadsdelar - en ursprungsbyggnad från 1992 som är tillbyggd 
111.,11t 2000, en byggnad för undercentral och en inhyrd paviljong för en förskoleavdelning. Den 
byggnadsdel som är nedbrunnen är ursprungsbyggnaden som inklusive tillbyggnad var på totalt 
718 kvadratmeter. Undercentralen och den inhyrda paviljongen klarade sig men blev påverkade 
av rök och hetta från branden. Den inhyrda paviljongen är upp~agd och är återtagen av uthyraren. 

I byggnaden som brann ner fanns verksamhet för fem avdelningar, personalutrymmen och ett 
mottagningskök. Junibackens förskola består av totalt sex avdelningar med barn mellan ett till 
fem år. Under tiden för återuppbyggnaden kommer verksamheten att inrymmas i paviljonger 
som står på den intilliggande skolgården. 

En ny byggnad behöver ersätta den nedbrunna byggnaden. För att kunna påbörja projekteringen 
behöver inriktDingsbeslut tas om vad som ska byggas. 

Nybyggnation 
Nybyggnationens syfte är att ersätta den tidigare byggnaden. Det vill·säga en ny förskola som 
inrymmer såväl personalutrymmen och storkök. Utformningen av byggnaden görs i första hand 
utifrån verksamhetens behov och att de framtida driftkostnaderna ska hållas låga både för 
byggnaden och för verksamheten. En målsättning är även att byggnaden ska vara flexibel och 
därigenom på ett enkelt sätt kunna anpassas även till andra verksamheter, i första h.and till skola. 

Den grundläggande inriktning som behöver beslutas gäller det antal avdelningar som ska byggas 
behöver beslutas. 

l. Ett alternativ är att bygga upp sex avdelningar som då motsvarar de avdelningarna som 
tidigare har varit på Junibacken. 

2. Andra alternativet är att bygga upp åtta avdelningar som kan inrymma all förskoleverk
samhet i Skokloster. Idag fInns förutom Junibackens förskola även en inhyrd paviljong, 
Skogsbackens förskola. . 

Det fInns flera fördelar med alternativ 2. Den huvudsakliga anledningen är att den inhyrda 
paviljongen för Skogsbacken kan avvecklas. Det medför lägre driftkostnader för såväl byggnad 
som verksamhet. Men alternativet kräver en större investeringskostnad. Kostnaderna beskrivs 
närmare under rubriken ekonomi. 

Forts ... 
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Datum 
2012-10-18 

Vår beteckning 
MTN2012/73 nr 2012.2573 

Forts .... 

Jämförelse mellan sex och åtta avdelningar 
Ur pedagogisk vinkel kan mycket tid vinnas då alla tjänster samordnas på ett ställe. Med all 
kompetens samlad kan personalresurserna användas på ett mer effektivt sätt. Många resurser kan 
sparas bara genom att ha ett ställe att öppna och stänga varj e dag. Men även kostnader för vikari
er kan reduceras kraftigt. 

Genom att avveckla Skogsbacken kan personalresurserna användas mer effektivt även för 
lokalvård och mathantering. Idag används tid för att promenera mellan byggnaderna, utrustning 
och material behövs i dubbla uppsättningar. 

" " 

Med en större förskola får alla barn samma fÖlUtsättpingar och konkurrenstänkailde mellan 
enheterna minskar. För föräldrar med flera förskolebarn Underlättas vardagen av att bara ha ett 
ställe att lämna och hämta på 

Två avdelningar ytterligare på platsen kräver en utökning av förskolegården. För det finns 
möjlighet att utöka gården och ta en del av skogen i anspråk. Fördelen är att det är en gård att 
utrusta och underhålla i stället för två. 

Uppförande av åtta avdelningar ger en större byggnad som blir svårare att placera på aktuell 
tomt. Byggytan på tomten är begränsad åt flera håll av väg, granntomt och ett stråk av 
huvudledningar för vatten och avlopp. Detaljplanen begränsar dessutom genom att byggnaden 
endast rar uppföras i ett plan. Placeringen på tomten behöver utredas snarast för att se om åtta 
avdelningar går att bygga på ett lämpligt sätt. 

Ekonomi för drift av byggnad 
Jämförelse har även genomförts för att se vilka möjliga besparingar som kan göras i och med en 
nybyggnad. 

Tabellen nedan visar en j ämförelse på driftkostnad av byggnad med sex avdelningar. Juniback
ens tidigare självkostnad jämfört med en uppskattad driftkostnad för en ny byggnad. 

Driftkostnad Byggnad 
yta, kvm 
Exfern hyra 
Administration 
Tillsyn och skötsel, byggnad 
Tillsyn och skötsel, sophantering 
Avhjälpande reparationer 
Planerat unde"rhåll 
Energi 
Vatten och avlopp 
Försäkring 
Kapitaltjänst 
Kostnad Byggnad, tkr 

Forts ... 

Junibacken Ny byggnad 
6 avd 6 avd 

883 1000 
168 O 

17 21 
100 71 

18 11 
50 33 
71 80 

250 140 
10 17 
25 20 

511 806 
1220 1199 

Or 
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HABO 
KOMMUN 

Datum 

2012-10-18 
Vår beteckning 

MTN2012/73 nr 2012.2573 

Forts .... 

Tabellen nedan visar en jämförelse på driftkostnad av byggnad med åtta avdelningar. Tidigare 
självkostnad för Junibacken och Skogsbackens förskolor jäm.fOrt med en uppskattad driftkostnad 
för en ny byggnad. 

Kostnad totalt 
Junibacken och Ny byggnad 

Driftkostnad Byggnad Skogsbacken 8 avd 
Yta, kvm 1 163 1300 
Extern h~ra 533 O 
Administration 20 27 
Tillsyn och skötsel, b~ggnad 116 92 
Tills~n och skötsel, soehantering 22 15 
Avhjäleande reearationer 52 43 
Planerat underhåll 82 104 
Energi 320 182 
Vatten och avloee 15 22 
Försäkring 28 26 
Kaeitaltjänst 511 1164 
Kostnad Byggnad, tkr 1699 1675 

Båda tabellerna visar på att driftkostnaden blir likvärdig mellan befmtliga byggnader och en ny 
byggnad. 

Ekonomi för investeringen 
Nybyggnationen finansieras i huvudsak genom kommunens försäkring. 

I försäkringsbolagets kalkyl för en återuppbyggnad görs ålders avdrag och kostnad tillkommer för 
självrisk. På den byggnad som avses byggas upp ställs högre krav och kommer även att vara 
större till ytan än vad försäkringsbolaget kalkylerar. Därav kommer extra investeringsmedel att 
behövas för att täcka den totala kostnaden för byggnationen. 

Ekonomisk kalkyl för 
Nybyggnation förskola 
Energibesparande åtgärder 
Konstnärlig utsmyckning 1 % 
Avetablering Skogsbacken 
Ersättning från försäkring inkl ålders avdrag 
Självrisk 
Preliminär kostnad 

6 avd. 
25000 tkr 

5600 tkr 
300 tkr 

Otkr 
-16500 tkr 

220 tkr 
14620 tkr 

8 avd. 
30000 tkr 

6700 tkr 
360 tkr 
350 tkr 

-16500 tkr 
220 tkr 

21120 tkr 

Behovet av extra investeringsmedel, för att täcka ovan preliminär kostnad, kommer att anslås av 
kommunfullmäktige. Kostnad för byggnationen kommer med i budgetprocessen som pågår un
der 2013 för att anslås till 2014. 

Kostnad för projekteringsskedet (Del 1) regleras mot driftprojekt "7377 Brandskada Junibackens 
förskola". Driftprojektet kommer att regleras mot ersättning från försäkringen och är inte bero
ende av att investeringsbudget finns tillgänglig. P6 
?JR a 



4(4) 
HÄSO 
KOMMUN 

Datum 
2012-10-18 

Vår beteckning 

MTN2012/73 nr 2012.2573 

Forts .... 

Tidplan 
För att hålla nere projektets kostnader är det av stor vikt att tiden används effektivt för projektet. . 
Upphandling av entreprenör är genomförd och projektering av byggnaden kon1Iner att pågå fram 
till våren. Efter projekteringen kommer kalkyl tas fram för byggnaden och därefter ska överens
kommelse göras för riktpriset. Då riktpriset är överenskommet mellan entreprenör och byggherre 
kan beslut tas om entreprenadkontrakt för genomförandet av byggnationen. Riktpriset beräknas 
vara framtaget under maj 2013 för beslut i kommunstyrelsen. Figuren nedan beskriver flödet i 
projektet. 

KS beslut om 
inriktning 

2 månader 

Upphandling 

Nämnd beslut om 
upphandling 

KS beslut om 
riktpris 

Del 1 ~ 7 månader 

Nämnd beslut om 
tilldelningsbesked 

Kalkyl och 
riktpris 

D~12 ~12 månader 

)--<i~...,-I Byggnation 

Nämnd beslut om 
entreprenadkontrakt 

Om överenskommelse inte kan nås om riktpriset har Håbo kommun möjlighet att avbryta upp
handlingen. I det fallet skrivs inget entreprenadkontrakt med upphandlad entreprenör. Då görs en 
ny upphandling för byggnationen till fast pris utifrån de framtagna handlingarna. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2013-01-07 
Vår beteckning 

KS2012/95 nr 2013.27 

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

Förslag till nya riktlinjer för lokalförsörjning och lokaIanvänd
ning 

Sammanfattning 
Av miljö- och tekniknämndens beslut 2012-11-05, § 116, framgår roljande: 
"Kommunstyrelsen har gett uppdrag till miljö- och teknikförvaltningen att 
redovisa förslag till justeringar och kompletteringar av regelverket ror in
ternhyra 

Arbetet med utvecklingen av systemet har utgått ifrån det befintliga syste
met och även den utvärdering som är gjordes av det systemet 2010. Utvär
deringen visade bland annat på att styrande principer saknades för vissa om
råden, överenskomna spelregler inte alltid följs och det är oklart om intern
hyressättningen motsvarar de verkliga kostnaderna för att hålla fastighetsbe
ståndet i gott skick. 

För att få ett bättre och tydligare system har riktlinjer för lokalfOrsörjning 
och lokalanvändning tagits fram. Riktlinjerna sätter ramarna ror hur lokaler
na ska hanteras avseende anskaffuing, avveckling och i lokalbank. De styr 
upp hur interna och externa överenskommelser ska hanteras, hur ansvarsför
delningen är och hur dialog och samverkan mellan rorvaltningarna ska ske. 

Riktlinjerna har under oktober 2012 godkänts i kommunens lednings grupp 
utan synpunkter. 

Utifrån riktlinjerna arbetas handböcker fram ror att fungera som stöd i det 
dagliga arbetet. De ska stödja arbetet med lokalresursplanering, internpriser 
och projektstyrning vid förändringar i lokalbeståndet. Handböckerna antas i 
kommunensledningsgrupp. 

Nämndens beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2012-10-25 

- Riktlinjer ror lokalrorsörjning och lokalanvändning, 
2012-10-18, reviderad 2012-11-05 

Nämndens beslut 

1. Miljö- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige att anta doku
mentet Riktlinjer för lokalförsörjning och lokalanvändning." 



2(2) J ~ rrll .. =.: HÅBO W KOMMUN 
Datum 

2013-01-07 
Vår beteckning

KS2012/95 nr2013.27 

Beslutsunderlag 

- Kommunstyrelsens beslut 2011-02-07, § 4 
- Miljö- och tekniknämndens beslut 2012-11-05, § 116 
- Förslag till "Riktlinjer for lokalforsörjrring och lokalanvändrring, Håbo 

kommun 2012-10-16". 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens forslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar att anta milj ö- och tekniknämndens forslag till 
"Riktlinjer for lokalforsörjrring och lokalanvändrring, Håbo kommun 
2012-10-16", att gälla från och med 2013-03-18 och tills vidare. 

2. Fullmäktige beslutar att från och med 2013-03-17 upphäva tidigare be
slut gällande riktlinjer och internhyra, 2008-04-28, § 41. 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-05 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

2012 ~11- O 7 
MTN § 116 MTN 2012/99 

Riktlinjer för fokafförsörjning och fokafanvändning 

Sammanfattning 

KSDrr 

Kommunstyrelsen har gett uppdrag till miljö- och teknikförvaltningen att 
redovisa förslag till justeringar och kompletteringar av regelverket för 
internhyra. 

Arbetet med utvecklingen av systemet har utgått ifrån det befmtliga 
systemet och även den utvärdering som är gjordes av det systemet 20 l O. 
Utvärderingen visade bland annat på att styrande principer saknades för 
vissa områden, överenskomna spelregler inte alltid följs och det är oklart om 
internhyressättningen motsvarar de verkliga kostnaderna för att hålla 
fastighetsbeståndet i gott skick. 

För att få ett bättre och tydligare system har riktlinjer för lokalförsöIjning 
och lokalanvändning tagits fram. Riktlinjerna sätter ramarna för hur 
lokalerna ska hanteras avseende anskaffning, avveckling och ilokalbank. 
De styr upp hur interna och externa överenskommelser ska hanteras, hur 
ansvarsfördelningen är och hur dialog och samverkan mellan 
förvaltningarna ,ska ske. 

Riktlinjerna har under oktober 2012 godkänts i kommunens lednings grupp 
utan synpunkter. 

Utifrån riktlinjerna arbetas handböcker fram för att fungera som stöd i det 
dagliga arbetet. De ska stödja arbetet med lokalresursplanering, internpriser 
och projektstyrning vid förändringar i lokalbeståndet. Handböckerna antas i 
kommunens lednings grupp. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2012-10-25 

- Riktlinjer för lokalförsörjning och lokalanvändning, 
2012-10-18, reviderad 2012-11-05 

Beslut 

1. Miljö- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 
dokumentet Riktlinjer för lokalförsöIjning och lokalanvändning. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 
Kommunfullmäktige 

~.nr 

. 012. • ~~8D 

EXPEDIERAD SIGNATUR ~~~i5'i''f'l~~§1iknämndelNr 2012.2801 

746 80 BÅLSTi~ 

) 



1(2) HAso 
KOMMUN 

Datum 

2013-01-08 
Vår beteckning 

KS2013/4 nr 2013.36 

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

Utredning av energisparåtgärder, energioptimering, 
konvertering till andra energislag för uppvärmning av lokaler -
redovisning 

Sammanfattning 
I samband med kommunstyrelsens behandling av förslag till 
investeringsbudget samt budgetstyrprinciper för år 2012, uppdrog styrelsen 
till miljö- och tekniknämnden att under år 2012 bland annat utreda följande: 

.. Styr- och regler samt annan energioptimering ska spara energi, 
värme och leda till en bättre inomhusmiljö. Om investeringarna spar 
energi borde investeringarna även spara pengar på driften. En 
utredning ska tas fram som ska påvisa vilka investeringar som bör 
genomföras, till vilken kostnad och återbetalningstid för dessa 
Miljö- och tekniknämnden uppdras därför att ta fram förslag en 
utredning över energioptimeringen i kommunen. 

.. Konvertering och utbyte av oljepannor föreslås genomföra för att 
sänka energikostnaderna och minska miljöpåverkan. Om 
investeringarna spar energi borde investeringarna även spara pengar 
på driften. En utredning ska tas fram som ska påvisa vilka 
investeringar som bör genomföras, på vilka objekt, till vilken 
kostnad och hur snabbt dessa återbetalar sig. Miljö- och 
tekniknämnden uppdras därför att ta fram en utredning över vilka 
fördelar som en satsning på konvertering av oljepannor kommer att 
ge. 

Miljö- och tekniknämnden redovisar följande utredningar gällande: 

• För nyproduktionen av äldreboendet Solängen, Bålsta tätort, 
beräknas genomförd planering inför byggandet, en minskad 
energianvändning med ca 30 procent, jämfört med Boverkets 
byggregler. Merkostnaden beräknas till ca 1 mkr och den minskade 
energianvändningen beräknas ge en minskad kostnad på ca 130 000 
kr per år. 

.. En ekonomisk analys av energisparåtgärder inom ishallen beräknas 
kunna ge en minskad energikostnad på ca 200 000 - 400 000 kr per 
år. Ett genomförande av åtgärderna för att uppnå detta, beräknas till 
ca 3,9 Mkr. 

• Under år 2012 installerades bergvärme i Skogsbrynets och 
. Junibackens förskolor, Skokloster. kostnaden för detta uppgick till 

ca 650 000 kr och den minskade uppvärningskostnaden beräknas till 



HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2013-01-08 

ca41 000 kr per år. Därmed är alloljeuppvärmning i kommunens 
lokaler, ersatt med förnyelsebara energikällor. 

Milj ö- och teknikförvaltningen bedömer att ett behov aven plan för 
energioptimering av samtliga kommunens byggnader, föreligger. Externt 
stöd för att genomföra en sådan plan, bedöms roreligga. 

Lf. 
2(2) 

Vår beteckning . 

KS2013/4 nr 2013.36 

Miljö- och tekqiknämnden överlämnar redovisningen till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2011-10-17, § 160 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2012-12-10, § 138 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2012-12-10, § 139. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskpttets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att notera redovisningen som delgiven. 

, .' . 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 139 

St yr- och regler, energieffektivisering 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-12-10 

MTN 20121116 

Kommunstyrelsen gav miljö- och tekniknämnden i uppdrag att ta fram 
förslag till utredning över energioptimeringen i kommunen enligt KS 
2011/32. 

De utredningar som är genomförda för att se möjligheter till att spara energi, 
vrume och för att få en bättre inomhusmiljö är: 

ID Nybyggn.ation av äldreboende - Solängen. Målet rör äldreboendet är 
att det ska vara funktionellt och trivsamt för de boende och personal 
men även hålla låga drift- och underhållskostnader. Därför ställdes 
'höga krav på energin, 30 % lägre än Boverkets byggregler i 
energiprestanda. För nybyggnation är det ekonomiskt rördelaktigt att 
bygga energieffektivt då kostnaden till störst del beror på något mer i 
material och arbetstimmar. För Solängen blev merkostnaden för 
energieffektivt byggande cirka 1 000 000 kr. Energianvändning för 
Solängen beräknas till 66 kWh/(kvm och år) i jämförelse med tillåtet 
värde enligt BBR som är 110 kWh/(kvm och år). Driftskostnaden 
beräknas kunna hållas ner med cirka 130 000 kr per år jämfört med 
en byggnad som är byggd enligt BBR. . 

ID Ishallsutredning - En ekonomisk analys av energibesparingsåtgru'der 
vid Bålsta ishall har utfölis. Ekonomiskt så ger ett åtgärdspaket på 
cirka 3 900 tkr en årlig energibesparing om cirka 200-400 tkr 
grundad på en sänkt energianvändning om ca 500 000 kWhlår. 
Tekniskt så bedömdes åtgärdsrörslagen som väl genomförbara 
samtidigt som ett bra inomhusklimat för verksamheten skulle' 
behållas eller förbättras. Inga åtgärder har utförts då kostnaden 
behöver planeras ini investeringsbudgeten. 

Förvaltningen ser ett behov av att ta fram en plan för energioptinrering av 
kommunens samtliga byggnader. Planen ska utgå ifrån kommunens strategi 
rör energieffektivisering. Finansiering av framtagandefkan göras inom . 
stödet för energieffektivisering. ~-'-. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2012-11-22 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden godkänner redovisningen och överlämnar 
. beslutet till KS. 

Forts ..... 

EXPEDIERAD . 

, 
i 

I :a 
\ 

Nr 2012.3166 



HABO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 139 

Forts .... 

Beslutsexpediering 
Fastighetsavdelningen 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-12-10 

MTN 20121116 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

zc 

Nr 2012.3168 



HABO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 138 

Konvertering och utbyte av oljepannor 

Sammanfattning 

MTN 20121117 

Kommunstyrelsen gav miljö- och tekniknämnden i uppdrag att utreda vilka 
fördelar som en satsning på konvertering av oljepannor kommer att ge enligt 
KS 2011/32. 

Fastighetsavdelningen arbetar med att ersätta el- och oljeuppvännningen i 
kommunen med andra energikällor. Detta för att sänka energikostp.aden och 
även minska miljöpåverkan i enlighet med politiska mål för ett fossilfritt 
Håbo~ . 

Under 2012 har bergvänne installerats på Skogsbrynets förskola och 
Junibackens förskola. Bergvännen har där ersatt gamla uttjänta oljepannor. 
Pannrummet har försetts med ny vännepump och de befintliga elpannoma 
har man behållit för spetsvänne och reservkraft. 

Investeringsmedel beviljades inte för åtgärden inför 2012 och 
omprioriteringar av driftbudgeten har därför gjorts för att kunna byta ut de 
uttjänta oljepannoma. 

Kostnaden för installationen blev cirka 650000 kr per objekt. När 
energikalkylen gjordes så räknade man med att kunna minska. 
driftskostnaden med 40700 kr per år och objekt. Under 2014 kommer vi att 
kunna se det verkliga utfallet för Skogsbrynet. Junibackens förskola brann 
ner innan bergvännen hann driftsätias. 

I och med detta är nu all oljeuppvämming ersatt med förnyelsebara 
energikällor. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2012-11-22 

Beslut 

1. Miljö- och tekniknämnden godkänner redovisningen och överlämnar 
beslutet till kommunstyrelsen. 

Beslutsexpediering 
Fastighetsavdelningen 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR 

zJ 

Nr 2012.3167 



f'll HABO W KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-10-17 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 160 KS 2011/32 

2. Fullmäktige fastställer kommunstyrelsens forslag till investeringsramen 
totalt for investeringsbudget år 2012 om 173 254 tkr, enligt nedan och 
godkänner investeringsplanen for år 2013-2014: r 

Skattefinansierade verksamheter 

Miljö- och tekniknämnden 75884 tkr 

Skolnämnden 3000 tkr 

Bildningsnämnden 2500 tkr 

Socialnämnden 2770 tkr 

Kommunstyrelsen 700 tkr 

Taxefinansierade verksamheter 

Va-verksamhet 88400 tkr 

3. Fullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2012 har rätt att ny
upplåna, d.v.s öka kommunens skulder under år 2012, med totalt 115 
695 tkr. 

4. Fullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2012 har rätt att om
sätta lån, d.v.s låna upp motsvarande belopp på de lån som forfaller till 
betalning under år 2012 och vid omforhandling/omplacering av kom:
munens befintliga lån mellan olika kreditinstitutioner. 

5. Fullmäktige beslutar, att såsom for egen skuld ingå borgen for Håbohus 
AB:s låneforpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 620 mkr, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta belopp avser 
befintlig borgensforpliktelse som kommunen har till Håbohus AB. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

I 
Nr 2011.2523 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-10-17 

KS § 160 KS 2011/32 

Investeringsbudget 2012 och plan 2013-2014 samt budgetstyr
principer 

Sammanfattning 
I samband med styrelsens sammanträde, föreligger den politiska majorite
tens förslag till investeringar, plan samt budgetstyrprinciper. 

Utskottet överlämnade ärendet till styrelsen, utan eget förslag. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut 2011-10-03, § 133 
Tjänsteskrivelse daterad 2011-09-28. 
Arbetsutskottets beslut 2011-10-03, § 133. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Proportionsordning 
Efter avslutad debatt, konstaterar ordföranden att endast majoritetens förslag 
till beslut föreligger. Efter prövning fInner ordföranden att styrelsen tillstyr
ker detta. 

Emot förslaget reserverar sig Carina Lund (M) och Björn Allskog (M) samt 
meddelar att ett alternativt förslag till investeringar, kommer att redovisas i 
samband med fullmäktigesammanträdet, 2011-11-07. 

JUSTERARE 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar, att ekonomichefen har rätt, att för kommunstyrelsens 
räkning under år 2012 nyupplåna, d.v.s öka kommunens skulder under 
år 2012, med totalt 115 695 tkr. 

2. Styrelsen beslutar, att ekonomichefen har rätt, att för kommunstyrelsens 
räkning under år 2012 omsätta lån, d.v.s låna upp motsvarande belopp 
på de lån som förfaller till betalning under år 2012 och vid omförhand
ling/omplacering av kommunens befIntliga lån mellan olika kreditinsti
tutioner. 

3. Styrelsen beslutar, att skuldebrev och borgensåtaganden, som är beslu
tade med stöd av delegering, skall undertecknas två i förening enligt 
kommunstyrelsens beslut om fIrmateckning. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.2523 



rtll HABO W KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-10-17 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 160 
KS 2011/32 

4. Styrelsen uppmanar miljö- och tekniknämnden att under år 2012 redo
visa följande utredningar/planer. 

• Miljö- och tekniknämnden arbetar med en plan för den fortsatta upp
rustningen av lekparker och utveckling av lekparker. Kommunsty
relsen uppdrar till miljö- och tekniknämnden att redovisning av pla
nen sker till kommunstyrelsen för åren 2012-2014. 

• Under demokratidagarna 2011 uppkom ett förslag att kommunen 
skulle inrätta en dirtbikebana. I dagsläget finns ingen utredning som 
visar exakt var denna ska ligga eller exakt hur mycket denna kom
mer att kosta. Miljö- och tekniknämnden uppdras därför att ta fram 
förslag på lokalisering av banan samt kostnad för denna. 

• Efterfrågan på hundrastgårdar i kommunen fortsätter, men det fInns 
ingen utredning som belyser behovet, var dessa ska ligga eller exakt 
vad detta skulle kosta. Miljö- och tekniknämnden uppdras därför att 
ta fram förslag på lokalisering av hundrastgårdarna samt kostnad för 
dessa 

• Styr- och regler samt annan energioptimering ska spara energi, vär
me och leda till en bättre inomhusmiljö. Om investeringarna spar 
energi borde investeringarna även spara pengar på driften. En utred
ning ska tas fram som ska påvisa vilka investeringar som bör genom
föras, till vilken kostnad och återbetalningstid för dessa. Miljö- och 
tekniknämnden uppdras därför att ta fram förslag en utredning över 
energioptimeringen i kommunen. 

• Konvertering och utbyte av oljepannor föreslås genomföra för att 
sänka energikostnaderna och minska miljöpåverkan. Om invester
ingarna spar energi borde investeringarna även spara pengar på drif
ten. En utredning ska tas fram som ska påvisa vilka investeringar 
som bör genomföras, på vilka objekt, till vilken kostnad och hur 
~;nabbt dessa återbetalar sig. Miljö- och tekniknämnden uppdras där
för att ta fram en utredning över vilka fördelar som en satsning på 
konvertering av oljepannor kommer att ge. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommun fullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige fastställer budgetstyrprinciper för styrelsen och nämnder. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

zc 

Nr 2011.2623 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Sara Johansson, 
0171-52786 
sara.johansson@habo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

·2013-01-14 

Förslag om försäljning av fastigheten Håbo Bålsta 1:112, Bålsta 
tätort 

Sammanfattning 
Håbo Bålsta 1: 112 är en idag bebyggd bostadsfastighet med en husbyggnad 
och ett uthus. 

Täppans förskola har idag ett hyreskontrakt med kommunen för att bedriva 
förskoleverksamhet på fastigheten Håbo Bålsta 1:112. 

Själva huset är i behov av underhåll och renovering. Täppans förskola har 
samtidigt önskemål om att bygga ut och utveckla sin verksamhet. 

Fastigheten har idag ett tillfälligt bygglov för att bedriva 
förskoleverksamhet. För att undvika det tillfälliga bygglovet så skall en 
planändring göras från bostad till skola. 

Miljö- och teknikförvaltningen har 070320 beslutat att ta fram en ny 
detaljplan för bostäder MTN 2006/106-214. Planuppdraget har inte 
prioriterats och bör därför aktualiseras eller avslutas. 

I samtal med Täppans förskola kvarstår önskemålet att utveckla 
verksamheten och gärna genom att köpa fastigheten och därmed ansvara och 
bekosta renovering och framtida planläggning. 

Förvaltningen gör bedömningen att fastigheten ska säljas efter den externa 
värdering som gjorts. 

Beslutsunderlag 
Karta över fastigheten Håbo Bålsta 1: 112 
Köpeavtal för fastigheten Håbo Bålsta 1: 112 
Värdering av fastigheten Håbo Bålsta 1: 112 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att försälj1:\. fastigheten Håbo Bålsta 1: 112 efter den 
värdering som gjorts genom en extern mäklare. 

2. Styrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och 
. kommundirektören att påteckna handlingarna för en rorsäljning. 

1 (1) 

Vår beteckning 

KS nr 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 169 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-10-22 

KS 2011/84 

Aktualiserande aven eventuell försäljning·av fastigheten Bålsta 
1: 112, Bålsta tätort - Täppans Förskola 

Ägaren till Täppans förskola har meddelat att verksamheten kommer att 
läggas ned. Verksamheten bedrivs i förhyrda lokaler som ägs av Håbo 
kommun. En försäljning av fastigheten till verksamhetens ägare aktualisera
des under andra delen av år 2011. Försäljningen genomfördes emellertid 
inte. 

JUSTERARE 

Verksamheten inom Täppans förskola kan komma att överlåtas till en ny 
ägare. Fråga har då uppstått om kommunen i så fall är beredd att på nytt ta 
ställning till en försäljning av den aktuella fastigheten - Bålsta l: 112. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2011-10-17, § 148 

- Arbetsutskottets beslut 2012-10-09, § 128. 

Utskottet överlämnar ärendet till styrelsen, utan eget förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen ställer sig positiv till att en försäljning av fastigheten Bålsta 
l: 112, aktualiseras. En eventuell försäljning förutsätter·bland annat att 
rorskoleverksamheten i ny regi, godkänns av skolnämnden. 

Beslutsexpediering 
Utvecklingschef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

?( 

Nr 2012.3165 



HÄBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Planeringsavdelningen 
Paulina Cifuentes, Planarkitekt 
0171-52508 
paulina.cifuentes@habo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 

Datum Vår beteckning 

2013-01-07 KS2011/113 nr2013.13 

-
Detaljplan Gransätervägen, Bålsta 1 :595 m.fI., beslut om samråd 

Sammanfattning 
Miljö- och tekniknämnden beslutade 2011-04-06 § 33 att ge förvaltningen i 
uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Bålsta 1:595, Gransäter, samt 
att detaljplanearbetet bekostas av planbeställaren. PIanområdet omfattar 
fastigheterna Bålsta l :595-597 och s:9 som är privatägda. PIanområdet är i 
stort obebyggt och ligger i anslutning till Gransätervägen som förbinder 
området med Enköpingsvägen. 

Syftet med detaljplanen är att modernisera gällande detaljplan samt ändra 
användning på en del av pianområdet från allmänt ändamål till 
bostadsändamål med friliggande enbostadshus. För pianområdet föreslås att 
minsta tomtstorlek är 1000 kvadratmeter, vilket innebär att pianområdet kan 
styckas av till högst fyra fastigheter. Det nya området ska anslutas till 
kommunalt vatten- och avloppsnät och en ny utfartsväg till Gransätervägen 
ingår i phmförslaget. Då pianområdet llgger cirka 140 meter från E18 är 
delar av området bullerpåverkat. Vid nya avstyckningar och vid utbyggnad 
ställs krav på ljudnivån. Bostäderna ska utformas och placeras så att 
bullerpåverkan från omgivningen inte blir skadlig för hälsa och välmående. 

Utformningen av detaljplanen stämmer överens med den fördjupade 
översiktsplanen för Bålsta tätort 20 10 med syftet att förtäta i de centrala 
delarna av Bålsta. Då pianområdet har bra tillgång till kollektivtrafik och är 
inom gång/cykel- avstånd från Bålsta centrum bedöms detaljplanen stämma 
överrens med intentionerna i den fördjupade översiktsplanen. 

Planavdelningen bedömer med ovanstående i beaktande att förslag till 
detaljplan kan sändas ut på samråd. 

Beslutsunderlag 
Plankarta, daterad 2012-12-05 
Planbeskrivning, daterad 2012-12-14 
Genomförandebeskrivning, daterad 2012-12-20 
Bullerutredning för Åsen-området, Ingemansson Technology, 2004 



... 

~HABO W KOMMUN 

Planavdelningens förslag till beslut: 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2013-01-07 

. Arbetsutskottets förslag.till kommunstyrelsens 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen uppdrar till förva11niri.gen att samråda förslag till detaljplan för 
Gransätervägen, Bålsta 1 :595 m.fl. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Planavdelningen 

z-t ; 
·2(2). I 

Vår beteckning 

KS nr2013.13 



1(2) 

HABO 
KOMMUN 

Datum 

2012-12-18 
Vår beteckning 

KS2011/89 nr 2012.3693 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Planeringsavdelningen 
Greger Garnvall, Planarkitekt 
072-234 13 93 

greger.garnval/@habo.se 

Samråd för Detaljplaneprogram för Björnbro 
verksamhetsområdeIBålsta Logistik, i Bålsta, Håbo kommun, 
Uppsala län. 

Sammanfattning 
Miljö- och tekniknämnden beslutade 2011-05-18 § 61 att föreslå 
kommunstyrelsen att uppdra till förvaltningen att upprätta förslag till 
detaljplaneprogram för Björnbro. Detta beslutades av kommunstyrelsen 
2011-05-23 § 108. 

Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Bålsta tätort innehåller ett område för 
utveckling av verksamheter, kallat Björnbro, i tätortens nordvästra del. 
Verksamhetsområdet sammanfaller med ett förslag till ny vägförbindelse 
mellan Kraftleden och framtida bostadsområden i Lastberget/Skörby i 
FÖP:n. 

Detaljplaneprogrammet syftar till att pröva möjligheten att utveckla området 
för verksamheter inom logistik, industri, hantverk, kontor och lager. 
Programlnet ska ligga till grund för kommande detaljplaner. 

Området har en areal om ca 200 ha och delas in i tre huvuddelar: A, B och 
C. Ett stort antal fastigheter berörs. Inom område A och B är marken till 
största delen kommunägd. Inom C-området ägs marken av enskilda eller 
företag. Större delen av området består av skog och en mindre del av åker. 
Bebyggelsen är sparsam. 

Diagonalt genom området löper Mälarbanan. Ett industrispår som är 
anslutet till Mälarbanan utgör områdets östra gräns. Industrispåret och en 
framtida möjlig ny anslutning till järnvägen/industrispåret gör området 
potentiellt attraktivt för lager- och logistikverksarnheter. 

Detaljplaneprogrammets genomförande kommer att medföra betydande 
miljöpåverkan för landskapsbild/stadsbild, naturmiljö, mark och vatten samt 
hälsa och säkerhet. De närmare konsekvenserna kommer att utredas och 
beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) i de detaljplaner som 
efter avslutat programskede ska tas fram. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-12-18 
Detaljplaneprogram Björnbro verksamhetsområdelBålsta Logistik, 
daterad 2012-12-18 
Karta Planprogram Björnbro verksamhetsområdelBålsta Logistik, 
daterad 2012-12-18 
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Vår beteckning . W KOMMUN 
Datum 

2012-12-18 KS2011/89 nr 2012.3693 

PlanavdeIningens förslag till beslut. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Styrelsen beslutar att upprättat förslag till detaljplaneprogram för 
Bjömbro verksamhetsområdelBålsta Logistik ska sändas ut för samråd 
enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 § (2010:900). 

Beslutsexpediering 
~oD1D1unstyrelsen 

PlanavdeIningen 

Håbo Marknads AB 



1(2) 

HABO 
KOMMUN 

. Datum 

2012-12-18 
Vår beteckning 

KS2012/106 nr 2012.3701 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Planeringsavdelningen 
Greger Garnvall, Planarkitekt 
072-234 13 93 

greger.garnvall@habo.se 

Planuppdrag för Kvarter nr 3 Logistik Bålsta 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2011-05-23 § 108 att upprätta förslag till 
detaljplaneprogram för Björnbro verksamhetsområdelLogistik Bålsta i" 
överensstämmelse med fördjupad översiktsplan (FÖP) for Bålsta tätort. 

Detaljplaneprogrammet syftar till att pröva möjligheten att utveckla området 
ror verksamheter inom logistik, industri, hantverk, kontor och lager. 
Programmet ska ligga till grund ror kommande detaljplaner. 

Området har en areal om ca 200 ha och delas in i tre huvuddelar, preliminärt 
kallade område A, B och C. Håbo Marknads AB ansvarar på 
kommunstyrelsens uppdrag for framtagande av program och detaljplaner 
samt genomforandet av exploateringen inom programområdet. 
Detaljplaneprogrammet avses att sändas ut på programsamråd under forsta 
kvartalet 2013. 

I samband med utarbetandet av detaljplaneprogrammet har Håbo Marknads 
AB kontaktats av Kilenkrysset AB som bedriver byggverksamhet och 
fastighetsforvaltning. Inom område A, kvarteret nr 3 med möjlighet till 
spåranslutning har Kilenkrysset anmält intresse av att forväTvå .. ca 25 ha 
mark ror att bygga ett cirka 80 000 d stort lager. Verksamheten kräver att 
större delen av tomten planas av till en jämn nivå. 

Marken inom området ägs av Håbo Marknads AB (Skörby 5: 1) och Håbo 
kommun (Lundby 2: 1). Inga hinder finns mot att redan i nuläget under 
detaljplaneprogrammets samrådsremiss påbörja arbetet med att utarbeta 
forslag till den forsta detaljplanen inom programområdet for Logistik 
Bålsta. 

Detaljplanens genom:llirande kommer att medfora betydande miljöpåverkan 
"for landskapsbild/stadsbild, naturmiljö, mark och vatten samt hälsa och 
säkerhet. De närmare konsekvenserna kommer att utredas och beskrivas i 
den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska tas fram och inarbetas i 
detaljplaq.eforslaget. 

Håbo Marknads AB önskar en skyndsam handläggning av detaljplanen, 
vilket också ligger i kommunens intresse. Inkomna synpunkter från 
programsamrådet och nya"kunskaper från de utredningar som måste 
genomforas ska fortlöpande tillforas detaljplaI}.earbetet med målsättningen 
att detaljplaneforslaget ska kunna sändas ut på samråd under våren 2013. 
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Datum Vår beteckning . W KOMMUN 2012-12-18 KS2012/106 nr 2012.3701 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-12-18 

- Karta planområde, daterad 2012-12-18 

Planavdelningens förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen uppdrar till förvaltningen att utarbeta förslag till detaljplan för 
Kvarter nr 3 Logistik Bålsta. 

2. Styrelsen beslutar att planarbetet ska bedrivas med normalt plan
förfarande. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Planavdelningen 
Håbo Marknads AB 



FÖRSLAG 1(2) 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-12-10 
Vår beteckning 

KS2011/107 nr 2012.3629 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Planeringsavdelningen 
Svante Guterstam, Planarkitekt 
0171-52980 
svante.guterstam@habo.se 

Planuppdrag för Bålsta Centrum etapp 2, omfattande 
fastigheten Väppeby 7:9 mfl, Håbo kommun, Uppsala Län 

. Sammanfattning 
Bristen på bostäder bland ungdomar och äldre gör det angeläget att komma 

. igång med bostadsbyggandet i stations- och centrumnära läge. Ett fortsatt 
genomförande av planprogrammet för Bålsta Centrum - "från tätort till 
stad" föreslås nu genom att en detaljplan upprättas för etapp 2, som . 
innehåller ett stort antal nya bostäder. 

PIanområdet är beläget mellan Mälarbanan och Stockholmsvägen, från 
Britsätervägen i söder, till plangränsen för nya Resecentrum i norr. I 
planprogrammet är bebyggelsen i detta område fördelad över sex nya 
stadskvarter, dvs. kvarter med huskropparna placerade i liv med omgivande 
gator så att skyddade innergårdar bildas på kvarterens insida. Stadskvarteren 
har ett blandat innehåll, med butiks- och verksamhetslokaler i 
bottenvåningarna och bostäder och kontor i de övre våningsplanen. En 
utbyggnad av detta område enligt planprogrammet beräknas med 5-
våningshus ge ca 500 nya bostäder samt 3600 kvm butiks- och . 
verksamhetslokaler . 

PIanområdet innefattar 3,5 ha och utgörs av fastigheterna Väppeby 7:9, 
7:49, 7:51, 7:57, n:1 som ägs av Håbo Kommun samt del av Väppeby 5:1 
>3 del av Eneby 140:2 som ägs av Håbo Fastighets AB. 

Den centrala marken är idag lågt utnyttjad. Detaljplan salmas och större 
. delen av området utgörs aven tallskog som mestadels är igenvuxen med sly 
och buskar. Vid Stockholmsvägen finns pendlarparkeringar samt några av 
kommunen ägda byggnader som bland annat innehåller Club Myran och 
Talltorps förskola. Den låga bebyggelsen är generellt i dåligt skick och 
saknar bevarandevärden. 

Förslaget till ny detaljplan är förenligt med den Fördjupade Översiktsplanen 
ror Bålsta tätort, samt Planprogrammet ror Bålsta Centrum - från tätort till 
stad. 

Den roreslagna detaljplanen måste upprättas med normalt planförfarande 
pga av dess omfattning och påverkan. Planarbetet uppskattas kosta omkring 
200000 kr. Kostnaderna för planarbete och därtill till kOmrriande 

. utredningar föreslås finansieras genom markförsäljning. Ett driftprojekt 
kommer att upprättas för ändamålet. 



~HABO W KOMMUN 

FÖRSLAG 
Datum 

2012-12-10 

Vid en effektiv planprocess förväntas detaljplanen kunna antas under 
vintern 2014-2015. 

Beslutsunderlag 
- Karta över föreslaget planområde, daterad 2012-12-04. 

Planavdelningens förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

2(2) 2k 
Vår beteckning 

KS2011/107 nr 2012.3629 

1.· Styrelsen uppdrar till förvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för 
Bålsta Centrum etapp 2. 

2. Styrelsen beslutar att detaljplanearbetet bekostas av genom 
markfOrsäljning. 

Best utsexpediering 
Planavdelningen 

77 



FÖRSLAG 1(2) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012 ... 12-21 
Vår beteckning 

KS2011/88 nr 2012.3777 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Planeringsavdelningen 
Paulina Cifuentes, Planarkitekt 
0171-52508 
paulina.cifuentes@habo.se 

L 

Planprogram för del av Bålstaåsen och grustaget
programuppdrag 

Sammanfattning 
Den fördjupade översiktsplanen ror Bålsta tätort föreslår att Åsleden 
rorlängs med en anslutning till Bålsta centrum och en anslutning mot 
Dragets industriområde. Kommunstyrelsen beslutade 2011-05-23, § 109 att 
ge rorvaltningen i uppdrag att ta fram rorslag till planprogram ror Åsledens 
förlängning. 

Målet med den nya väglänken är att komplettera det .befintliga vägnätet och 
avlasta en del av trafiken på Stockholmsvägen. För att Åsleden ska kunna 
byggas behövs en detaljplan tas fram för vägen. 

En finansiering av detaljplanen och vägutbyggnaden kan vara genom 
bostäder. I detaljplanearbetet kan därför möjligheter till bostäder utredas, till 
exempel i något område i Bålstaåsens utkant eller i närheten av den nya 
vägen. 

Eftersom bostäder intill Åsledens roriängning eller i Bålstaåsens kanter inte 
har stöd i den fördjupade översiktsplanen bedöms det vara lämpligt att en 
detaljplan föregås av ett planprogram. 

Inom planprogrammets uppdrag för Åsledens förlängning har en vägstudie, 
2012-10-10, tagits fram som baseras på den vägsträckning som roreslagits i 
den fördjupade översiktsplanen ror Bålsta tätort. Utredningen drar slutsatsen 
att de negativa effekterna/kostnaderna är större än de mervärden som 
utbyggnaden av Åsledens förlängning skapar. Alternativa vägsträckningar 
för Åsledens förlängning bör därmed utredas i området. 

Parallellt med planprogrammet för Åsleden pågår ett arbete med att utreda 
vilka områden av Bålstaåsen som är lämpligt för kommunalt naturreservat. 
Miljö- och tekniknämnden beslutade 2011-04-06, § 44 att uppdra till 
förvaltningen att fortsatt utreda möjligheterna för att bevara Bålstaåsen som 
naturreservat under mandat perioden 2011-2014. Åsledens förlängning 
påverkas till stor del av vilket område som roreslås som kommunalt 
naturreservat. 

Grustaget vid Bålstaåsen kan även konima att påverka förlängningen av 
Åsleden. Täkttillståndet för grustaget är tidsbegränsat och löper ut den 31 
december 2017. Därmed aktualiseras även frågeställningen om vilka delar 
av grustaget som ska återställas alternativt utvecklas. 



FÖRSLAG 2(2) -t 
HABO 
KOMMUN 

Datum 

2012-12-21 
Vår beteckning -

KS2011/88 nr 2012.3777 

I och med de olika intressen som :finns i Bålstaåsen bör ett samlat grepp tas 
för att utreda framtida markanvändning för området. F ör att på så vis 
samordna Åsledens förlängning med utredningen om möjligheten att bevara 
Bålstaåsen. Att utreda området i sin helhet är även intressant i och med att 
täkttillståndet för grustaget vid Bålstaåsen relativt snart löper ut. 

Uppdraget om planprogram för Åsleden föreslås därmed avslutas och 
ersättas med nytt uppdrag om planprogram för del av Bålstaåsen och 
grustaget. Tanken med planprogrammet är att studera möjliga områden för 
bebyggelse i utkanten av Bålstaåsen eller i närheten av den nya vägen för att 
finansiera Åsledens förlängning och utöka skyddet för bevarande av delar av 
Bålstaåsen. 

Syftet med planprogrammet är att i ett tidigt skede klargöra förutsättningar 
och eventuella begränsningar för området och därigenom bredda 
kommunens beslutsunderlag. Planprogrammet kan vara aven enkel art som 
syftar till att uppnå en tidig dialog via ett tidigt samråd för att ge berörda 
parter möjlighet till insyn och påverkan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-12-21 
Karta över området, daterad 2012-12-11 
Vägstudie Åsledens förlängning, Ramböll, daterad 2012-10-10 

Planavdelningens förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att avsluta uppdraget om planprogram för Åsleden. 

2. Styrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till 
planprogram för del av Bålstaåsen och grustaget. Kunskapsunderlag från 
planprogrammet för Åsleden och utredningen om naturreservat för 
Bålstaåsen skall inarbetas i planprogrammet. 

3. Styrelsen föreslår miljö- och tekniknämnden att samordna uppdraget om 
naturreservat för Bålstaåsen med kommunstyrelsens uppdrag om 
planprogram för del av Bålstaåsen och grustaget. 

4. Styrelsen beslutar att planprogrammet finansieras genom framtida 
exploatering i området. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och tekniknämnden 
PlanavdelniIigen --



1(2) 

HÄBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-12-18 
Vår beteckning 

KS2012/103 nr 2012.3699 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-52502 
hans.nordstedt@h ; JO.se 

Förslag till ändrade taxor dels för fotvård, dels för hemsjukvård 
samt dels för egenavgift för färdtjänst 

Sammanfattning 
Av socialnämndens beslut 2012-11-08, § 125, framgår bland annat följande 
förslag: 

" Taxan för fotvård föreslås höjas med 40 kronor per behandling, från 320 
kronor till 360 kronor. Beräknad intäktsökning: 140 tkr. 

" Taxan för hemsjukvård föreslås höjas med 100 kronor per månad, från 
200 kronor til1300 kronor. Beräknad intäktsökning: 60 tkr. 

" Lägsta egenavgiften för färdtjänst föreslås höjas med 10 kronor per resa, 
från 25 kronor till 35 kronor. Beräknad intäktsökning: 20 tkr. 

Total beräknad ökning av intäkter: 220 tIa-

N'ämndens beslutsunderlag 
- Internbudget år 2013, nr 2012.2700. 
- Mål, strategier och nyckelindikatorer år 2013, nr 2012.2693. 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-10-26, nr 2012.2700. 

Nämndens beslut 

1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om höjning av 
nedan avgifter att gälla från och med 2012-12-17 och tillsvidare. 

- Taxa för fotvård höjs med 40 kronor per behandling till 360 kronor., 
Taxa för hemsjukvård höjs med 100 kronor per månad til1300 kronor. 

- Lägsta egenavgift höjs för färdtjänst med 10 kronor till 35 kronor. 

Beslutsunderlag 
- Socialnämndens beslut 2012-11-08, § 125. 
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Vår beteckning . W KOMMUN 
Datum 

2012-12-18 KS2012/103 nr 2012.3699 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar att taxan för fotvård höj s med 40 kronor per be
handling till 360 kronor. 

2. Fullmäktige beslutar att taxa för hemsjukvård höj s med 100 kronor per 
månad till 300 kronor. 

3. Fullmäktige beslutar att lägsta egenavgift höjs för färdtjänst med 10 
kronor till 35 kronor. 

4. Fullmäktige beslutar att de förändrade taxorna gäller från och med 
2013-03-01 och tills vidare. 



HÅBO 
" sAMMANTRÄPEsPRoTOKOlL 

KOMMUN 
Datum 
2012-11-06 . HXBO KOMM"UN 

I(Ö~!',tJ\jSTl'.".E~SE"IS FORV:11Tr1lNG 
It~t\OM Socialnämnden 

2012 a11- 1 6 
SN§ 125 SN 201215 

lnternbudget, mål, strategier och nyckelindikatOrer för år 2013 

Sammanfattning 
FörvaJ:tningen har tillsammans med ekonomikontoref arbetat fram intem
budget ocnmäl för år 2013. Kommunful.lmäktige beslutade i juni 2012 om 
att tilldela sodaJnärtmden en ram om 230 938 tkr. I det budgetförslag som 
presemeras föreslås ett antal åtgärder som innebär ökade intäkter och en del 
åtgärder som innebär besparingar. Utöv.er det har förvaltningen också 
beslutat om en del sparåtgärder. Det medfår att det i budgetförslaget fums 
en buffert om 1 33 O tkr, f6rutsatt att nfu:nnden fattar beslut om de föreslagna 
sparåtgärderna respektive intä1ctsölcnmgama. . 

I budgetförslaget är också hänsyn taget till vissa merkostnader som inte 
fanns med vid beslutet om tilldelning av rru:n.ar. D et handlar bland annat om 
ökade kostnader hösten år 2013. Det är Sjövägens boende på Biskops-Amö) 
befarade placeringar inom socialpsykiairln"Dch ökade personaJ1costnader i 
samband med evakuering för golvomläggning på äldreboendet PomaDa. 

I budgetförslag~t :lfuns också en satsning på yngre demenssjuka för villca 
medel motsvarande 0~5 årsarbetare har satts av i syfte a:tt :[prsöka hitta 
individuella avlEjB1:nlngslösningar fOr denna grupp. . 

Inför budget år 2013 hm: förvaltningen beslutat om vissa personalbespar-: 
ingar: 
- Vakan:t ij än.st som ekonomiassistent tillsätt inte~ 420 tkr 
- 0,75 "tjänstledig behandlare påmissbruksvåJ.·d tillsätts :inte, 193 tkr. 

För att skapa utrymme i budget planerar förvaltningen får att Solängens 
äldreboende öppnar med två avdelningar den 1 mars 2013. En tredje 
avdelning planeras att öppna i oktober år 2013. 

I övrigt föreslår förvaltningen följande åtgärder för att åstadkomma en 
. budget i ba181lB: 

1'(1 Hyrorna på Plommonvägen 8 och 10 höjs med 11,3 %. Hyreshöjningen 
. inkluderar en rorvän.tadhyreshöjning från Håbohus för år 2013 om 2,1 

%. ÖVrig del av hyreshöjningen kompenserar för det lnomsbortfall som 
slog igenom redan ål' 2012. D et i+mebfu: en hyreshöjning i kronor för de 
boende med 473 - 64 71aonor per månåd beroende på lägenhetsstorlek. 
Flertalet får en höjning på mellan 620 - 647 kronor per månad. 
Intäktsö!ming: 320 tkr " 

Ii Taxan för fotvård föreslås höj as med 40 1a:onor per behandling, från 320 
kronor till 360 kronor. Intäktsökning: 140 tkr 

R:;a.nr. 

),6 J2..:54/3 
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.F'l1 HÅBO SAMMANTRÄPESPROTOKOLL 

W KOMMUN 
Datum 

2012-11-06 

Socialnämnden 

SN § 125 SN 201215 

a Taxan för hemsjukvård fc5reslås höjas med 100 kronor per månad, från 
200 kronor till 3 00 kronor. Intäktsölming: 60 tkr 

110 Lägsta egenavgiften for fåIdij änst föreslås höjas med 10 kronor per res~ 
från 25 kronor till 35 kronor. Intäktsökning: 20 tkr 

e Minibuss köps in till. äldreomsorgen för att ordna med bland annat 
transport till dagverksamheten. Kostnadsnrlnskning: 100 tkr 

Totalt intäktsölmingarlkostnadsminskningar: 640 tkr 

När det gällel'lIlål och srrategier för år~013 fåreslås dessa vara i stort sett 
oförändrade jä.mftirtmed år 2012. En strategi har lagts till under rubriken 
·Jln.dividan.passningen ska öka inom. socialtjänstens samtliga verksamheter JJ 

som handlar om användandet av Senior Alert (ett processlnriktaf register). 
Ett fårtydligande har gjorts vad gäller att ta tillvara anhörigas kompetens. 
En annan nyhet när det gäller mål och s~egier är att det :finns ett antal 
nyckelindikatorer som syftar till att underlätta en utvärdering av målen 
samtidigt som det är viktiga mått på hur väl soc; alnämnden lyckas inom 
vissa områden. 

Majoriteten föreslår med instämmande från oppositionen att hyroma på 
PlommonVägen 8 och 10 höjs med 6% istället för 11~3%. 

Beslutsunderlag 
Intembudget år 2013, nr 2012.2700. 

- Mål, strategier och nyckelindikatorer år 2013, nr 2012.2693. 
- Tjänsteslai:velse, daterad 2012-10-26, nr 2012.2700. 

Beslut 

1. Sodalnärnnden beslutar att hyrorna på Plommon vägen 8 och 10 höjs 
med 6% i ställe fdr 11,3%. 

2. Sodalnämnden beslutar att godkänna intembudget och nämndernas mål, 
strategier och nyckelindilcatorer ror år :?-013. 

3. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om höjning av 
nedan avgifter att gälla från och med 2012-12-17 och tillsvidare. 

Taxa för fotvård höj s med 40 la'Onor per hehandling till 3 60 bonor. 
- Taxa for hemsjukvård höjs med 100 kronor per månad ti11300 kJ.'~:mor. 
- Lägsta egenavgift höjs för :ffirdijänst med 10 kronor till 35 kronor. 

Beslut expedieras till: 
KommurrfulImäktige 
Soci.a.1:tårvaltningens enhetschefer 

EXPEDIERAD . SIGNATUR 

;tOt2- i\-l~ l' 
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1 (1) 
HABO 
KOMMUN 

Datum 

2013-01-07 
Vår beteckning 

KS201 0/111 nr 2013.12 

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

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut dels enligt lag 
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 
(1993:387) samt dels socialtjänstlagen (2001 :45) 

Sammanfattning 
Socialnämnden redovisar i beslut 2012-11-06, § 113, en sammanställning 
över av nämnden beslutade gynnande men ej verkställda beslut. Av redovis
ningen framgår att kommunen per den 18 september 2012 har totalt 14 be
slut som inte har verkställts. Besluten fördelas på beslut om permanent bo-
. stad samt bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpas
sad bostad för vuxna. 

Beslutsunderlag 
- Socialnämndens sammanställning i beslut 2012-11-06, § 113. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar att notera redovisningen som delgiven. 



rn1 HÅBO tcI KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-11-06 

Socialnämnden i 
l 

SN § 113 SN 2010/85 

/

: 2012 -11- ., 5 
KSDnr RegN 

I 20"# l , I :21> l'2. -"S i.t \ 8' 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS 
och 4 kap 1§ SoL 

Bakgrund 

Socialnämnden är skyldig att anmäla till Socialstyrelsen om beviljade insat
ser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) inte har verkställts senast tre månader efter 
beslut. Nämnden 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 välj a att hos förval1ningsrätten föreslå att kommunen 
tilldöms ett vite från tio tusen honor och upp till maximalt en miljon 
honor. 

Läge i Håbo kommun 2012·09 

Håbo kommun har fjorton (14) beslut, äldre än tre månader, som inte har 
verkställts per den 18 september år 2012, vilket rapporterats in till 
Socialstyrelsen 2012-09-18 

Sex (6) beslut avser bistånd enligt 4 kap 1 § SoL. Samtliga gäller permanent 
bostad enligt 5 kap 5 § eller 5 kap 7 § SoL. En har blivit erbjuden Pomona 
men tackat nej i avvaktan på att Solängen öppnar. Övriga har hemtjänst 
och/eller korttldsvistelse. 

-
Åtta (8) beslut avser bostad med särskild service för vuxna eller aonan 
särskilt anpassad bostad för vuxna enligt 9 § 9 stycket LSS. En av dem har 
dock uppgett att de avvaktar nytt gruppboende i Håbo kommun och dessför
innan inte önskar bli erbjuden annan verkställighet. En har blivit erbjuden . 
boende utanfOr kommunen men ej tagit ställning än. På tre klienter finns 
yttranden skrivna i maj och i juni månad. 

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

Ytterligare två (2) beslut är inrapporterade till socialstyrelsen, eftersom de 
röt personer som i tidigare rapporter beskrivits ha ej verkställda beslut. 
Under senaste tremånadersperioden har dock ett av besluten verkställts och 
ett beslut avslutats med anledning av att personen avlidit. 
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HABO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 113 

Socialförvaltningens kommentar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-11-06 

SN 2010/85 

Sammanfattningsvis kanforval1ningen 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 Solängen inom kommunen 
att avhjälpa det problemet. Inom LSS kan problemet dock uppstå på nytt 
kort tid efter fårdigställandet av nytt boende enligt LSS. Projektering for 
ytterligare bostäder med särskild s€rvice enligt LSS är därför en viktig del 
av förvaltningens verksamhets analys for åren 2013-2015. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-10-17, nr 2012.2284. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att överlämna forvaltningens rapport angående 
. ej verkställda beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 1 § SoL till kommun

fullmäktige och kommunens revisorer. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Kommun:fu11mäktiges revisorer 

EXPEDIERAD 
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1 (1) 
HABO 
KÖMMUN 

Datum 

2013-01-14 
Vår beteckning 

KS2012/10 nr 2013. 1 00 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-525.02 
hans.nordstedt@habo.se 

Fyllnadsval av ledamot i kommunala handikapprådet, KHR,· -
kommunstyrelsens representant i rådet 

Sammanfattning 
En vakans föreligger gällande kommunstyrelsens representant i kommunala 
handikapprådet. Föreslås att ny representant utses bland kommunstyrelsens 
ledamöter och ersättare. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att utse N. N. () till kommunstyrelsens representant i 
kommunala handikapprådet, KHR.; för resterande del av innevarande 
mandatperiod. 
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