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Kommunfullmäktige 

Tjänstgörings- / närvarolista 

Ordinarie ledamöter l Närvarol Tjänstgörande ersättare 
Agneta Häggiund (S) N 
Pyry Niemi (S) N 
Eva Staake (S) F 
Lars-Göran Bromander (S) N 
Eva Hellberg (S) N 
Solveig Kalliomaki (S) N 
Chris Bremark (S) F 
Fredrik Anderstedt (S) N 
Sixten Nylin (S) N 
Marcus Carson (S) F 
Anna-Eva Hömström (S) F 
Werner Schubert (S) N 
Inger Wallin (S) F 
Kurt Hedman (S) N 
Hillevi Anderstedt (S) N 
Owe Fröjd (Båp) N 
Sjunne Green (Båp) N 
Birgitta Green (Båp) F 
Christian Ghaemi (Mp) N 
Sofie Bergengren (Mp) F 
Leif Lindqvist (V) N 
Nina Lagh (M) F 
Carina Lund (M) N 
Lennart Carlsson (M) N 
Anna Wiberg (M) N 
UlfWinberg (M) N 
Cecilia Liden (M) F 
Karl-Henrik Narming (M) N 
Nils-Åke Mårheden (M) N 
Katarina Niss (M) F 
Karl-Axel Boström (M) N 
Björn Hedö (M) N 
Bengt Skiöld (FP) N 
Håkan Welin (FP) N 
Gunilla Alm (FP) N 
Berith Skiöld (FP) N 
Göran Eriksson (C) N 
Nihad Hodzic (C) N 
Lisbeth Bolin (C) N 
Fred Rydberg (KD) N 
Vakant (SD) -

Per-Olof Thorsbeck (S) 

Gunilla Gustafsson (S) 

Sven-OlofDväring (S) 
Jan Barrefors (S) 

Johan Tolinsson (S) 

Sven Svanström (Båp) 

Marie Nordberg (Båp) 

Bo Johnson (M) 

Joachim Westerlund (M) 

Liselotte Elg (M) 

Total antal ledamöter och tjänstgörande 40 

Ej tjänstgörande ersättare 

Ersättare Socialdemokraterna 
Per OlofThorsbeck (S), ljänstgör 
Gunilla Gustavsson (S), tjänstgör 
Sven OlofDväring (S), tjänstgör 
Hariette Nordström (S) 
Anders Ekman (S) 
Nazmiye Halvasi (S) 
Jan Barrefors (S), tjänsgör 
Johan Tolinsson (S), tjänstgör 

Ersättare Bålstapartiet 
Sven Svanström (Båp), tjänstgör 
farid Chibout (Båp) 

Ersättare Miljöpartiet de Gröna 
Marie Nordberg (MP), tjänstgör 
Stefan Wallin (MP) 

.Ersättare Vänsterpartiet 
Laila Svemdal (V) 
Jonas Sällström (V) 

N 
N 
N 
F 
F 
F 
N 
N 

N 
F 

N 
N 

F 
F 

Närvaro 

Totalt antal närvarande icke tjänstgörande ersättare: 2 
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Omröstning § 
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Ej tjänstgörande ersättare 

Ersättare Moderata Samlingpartiet 
Bo Johnson (M), tjänstgör 
Björn Fredriksson (M) 
Christer Liden (M) 
Ralph Abrahamsson (M) 
Joachim Westerlund (M), tjänstgör 
Liselotte Elg (M), tj änstgör 

Ersättare Folkpartiet Liberalerna 
Ingvar Nilfjord (FP) 
Vakant (FP) 
Ersättare Centerpartiet 
Bert Stenlund (C) 
Mari Lindros-Sjöblom (C) 

Ersättare Kristdemokraterna 
Frank Nilsson (KD) 
Kjell Wassholm (KD) 

Ersättare Sverigedemokraterna 
Vakant 

Omröstning § 

Ja l Nej I Avstå 
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KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

§ 19 Allmänhetens frågestund 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-04-22 

§ 20 Godkännande dels av att kungörelse skett i behörig ordning dels av 
dagordningen 

§ 21 Medborgarförslag om ordnande aven allaktivitetsplan för skateboard, BJv1X
cykling med mera i Skokloster 

§ 22 Redovisning av berett medborgarförslag om att kommun ska ta fram en 
byggpolicy på minst passivhusstandard vid nyproduktion av bostäder och 
lokaler 

§ 23 Redovisning av berett medborgarförslag om uppförande av ett utomhusgym i 
anslutning till motionsspåret i Viby, Bålsta tätort 

§ 24 Redovisning av aktiviteter med mera, år 2012 - finskt rorvaltningsområde 

§ 25 Information om genomförd etnografisk undersökning, Bålsta centrum, hösten 
2012 

§ 26 Årsredovisning 2012 samt ombudgetering av pågående investeringsprojekt 
2012 till år 2013 

§ 27 Beslut om ny politisk organisation 

§ 28 Antagande av avfallstaxa 2013 

§ 29 Antagande av avfallsföreskrifter 

§ 30 Beslut om riktlinjer för Håbo kommuns styrdokument 

§ 31 Utvärdering av Håbo kommuns resepolicy 

§ 32 Redovisning av beredd motion om inrättande av ett demensteam, motionärer: 
Berith Skiöld (FP), Håkan Welin (FP), Tomas Alm (FP) och Anders Nil:fjord 
(FP) 

§ 33 Redovisning av beredd motion om åtgärder för en bra Västerängsskola, 
motionärer Carina Lund (M), Karl-Henrik Nanning (M) och Karl-Axel Boström 
(M) 

§ 34 Investeringsmedel för åtgärder på Västerängsskolan 

§ 35 Val av ersättare i demokratiberedningen efter Anders Nilfjord (FP) 

JUSTERARE (\(\ 

CLI\Jt I A I 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-04-22 

§ 36 Entledigande från uppdraget som ledamot i skolnärnnden samt fyllnadsval efter 
Ariel Pardo (S) 

§ 37 Entledigande från uppdraget som ersättare i skolnämnden samt fyllnadsval efter 
Helene Cranser (S) 

§ 3 8 Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval av ledamot till kommunfullmäktiges 
beredning för "Vision 2030" 



HABO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 19 

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-04-22 

KS 2010/113 

I anslutning till fullmäktiges sammanträde 2013-03-25 riktades en fråga till 
skolnämndens ordförande om hanteringen av händelsen när ett antal elever i 
en klass vid Futurumskolan valde att byta till en friskola. De elever som 
valde att byta skola fick, enligt uppgift, tillkännage detta genom handupp
räckning inför den övriga klassen. 

Av svaret från skolnämndens ordförande Pyry Nierni (8) framgår bland an
nat att den nämnda gällande skolbytet skapade oro bland eleverna i klassen 
och för att lugna de elever som valde att stanna kvar i kommunens skola, tog 
läraren upp ämnet i klassen och frågade vilka som skulle byta skola Det la
des ingen värdering i diskussionen utan utgångspunkten var att både de ele
ver som byter skola och de elever som är kvar ska känna att de går i en bra 
skola 

Frågan och Niernis (8) svar föreligger i skiftlig form. 

Fråga ställs om ansvar, polisutredning och åtgärder med anledning av de tre 
inbrott som genomförts under senare tid i kommunhuset då sammantaget ett 
större anta. datorer stals. 

Av svaret från kommunstyrelsens ordförande Agneta Häggiund (8) framgår 
att rniljö- och tekniknämnden förvaltar och ansvarar för kommunens bygg
nader. Vissa säkerhetsåtgärder i form av förstärkt inbrotts skydd är genom:tO
ra. Polisutredningen är nedlagd. 

Fråga ställs om kommunens kommande löneöversyn för lärare utifrån aktu
ellt avtal. Av svaret från komniunstyrelsens ordförande Agneta Häggiund 
(8) framgår bland annat kommunens löneläget i Håbo kommun ska vara så
dant att "det ligger rätt jämfört med nivåerna i de övriga av länets kommu
ner". 

8kolnämndens ordförande Pyry Nierni (8) nämner bland annat att ett antal 
lektorstjänster kommer att tillsättas samt att en satsning på "inkludering" av 
barn och elever kommer att genomfOras. 

Fråga ställs om genomförandet av utställt vallöfte om färre barn i grupperna 
inom fritidshemmen. 

Av svaret från kommunstyrelsens ordförande Agneta Häggiund (8) framgår 
dels att det finns en medvetenhet om att barngrupperna är stora och dels att 
ansvarig förvaltning kommer att se över situationen i samband med upprät
tandet av budget för år 2014. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1167 
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Datum 

2013-04-22 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF § 19 KS 2010/113 

Fråga ställs om ekonomin för rniljö- och teknikförvaltningens leasing av 
maskiner och lastbilsinnehav . 

Miljö- och tekniknämndens ordförande Christian Ghaerni (MP) redovisar att 
förvaltningen sedan en längre tid tillbaks äger en lastbil som ska avyttras på 
grund av ålder och slitage. Bilen är för närvarande avställd. Som ersättning 
leasas en motsvarande bil till jämförbara kostnader som för den ägda och 
avställda bilen. 

Konstateras att förvaltningen betalar skatt och försäkring för den avställda 
lastbilen. 

Ordföranden avslutar frågestunden. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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KF§ 20 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-04-22 

Godkännande dels av att kungörelse skett i behörig ordning 
dels av dagordningen 

Beslutsunderlag 
- Utsänd kallelse/ärendelista. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att godkänna utsänd dagordning/ärendelista. 

2. Fullmäktige beslutar att kungörelse av dagens sammanträde har skett i 
behörig ordning. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2013.1168 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-04-22 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF § 21 KS 2013/52 

Medborgarförslag om ordnande aven allaktivitetsplan för ska
teboard, BMX-cykling med mera i Sko kloster 

Sammanfattning 
I förslaget föreslås att en allaktivitetsplan för skateboard, BMX-cykling med 
mera byggs i Skokloster. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförlag 2013-04-08 

- Tjänsteskrivelse 2013-04-11. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslut att överlämna förslaget till kommunstyrelsen, för be
redning 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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KF§ 22 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-04-22 

KS 2011/139 

Redovisning av berett medborgarförslag om att kommun ska ta 
fram en bygg policy på minst passivhusstandard vid nyproduk
tion av bostäder och lokaler 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige överlämnade 2011-09-26, § 99, förslaget till miljö
och tekniknämnden för beredning: 

I förslaget uttrycks att kommun har idag ingen egen utarbetad policy som 
anger några specifIka krav vid bygglov. Det regelverk som används är istäl
let Boverkets byggregler, BBR. Förslagsställaren föreslår att berörd förvalt
ning tar fram en byggpolicy som omfattar defInierade minimikrav för ny
byggnation av bostäder och lokaler som motsvarar energianvändningen hos 
passivhus och med sikte på nollenergihus och·plushus. 

Av miljö- och tekniknämndens yttrande 2013-02-18, § 16, föreslås att 
kommunen avvaktar det arbete som pågår inom Sveriges Kommuner och 
Landsting, SKL, gällande förslag om riktlinjer för energihushållande åtgär
der för planering och byggande. Nämnden föreslår att fullmäktige ger 
nämnden i uppdrag att noga fOlja upp energi smart byggande och planerande 
och att arbeta efter de riktlinjer som SKL tar fram. Nämnden föreslår att för
slaget avslås. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2011-07-07 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-09-26, § 99 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2013-02-18, § 16 med bilaga 

- Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-03-19, § 61 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-04-08, § 69. 

Styrelsen tillstyrker nämndens yttrande. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att uppdra till miljö och tekniknämnden att noga 
följa upp energi smart byggande och planerande och att arbeta efter de 
riktlinjer som SKL tar fram. 

2. Fullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och tekniknämnden 
Förslagsställare 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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KF§ 23 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-04-22 

KS 2012/91 

Redovisning av berett medborgarförslag om uppförande av ett 
utomhusgym i anslutning till motionsspåret i Viby, Bålstatätort 

Sammanfattning 
Förslagsställaren föreslår att ett så kallat utomhusgym uppförs i anslutning 
till Vibyspåret, Bålsta tätort. 

Fullmäktige överlämnade 2012-11-12, § 118, förslaget dels till bildnings
nämnden och dels till miljö- och tekniknämnden, för respektive nämnds be
redning. 

Bildningsnämnden föreslår att förslaget ska bifallas. Miljö- och teknik
nämnden redovisar i yttrandet bland annat att nämnden "kommer i arbetet 
med 2014 års budget föreslå att 200 tkr ansätts för att anlägga ett utegym 
vid Vibyspåret". Nämnden föreslår att förslaget ska anses besvarat. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2012-10-19 
Kommunfullmäktiges beslut 2012-11-12, § 118 
Bildningsnämndes beslut 2013-02-26, § 4 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2013-02-18, § 18 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-03-19, § 60 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-04..,08, § 68. 

Styrelsen tillstyrker nämndernas förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till bildningsnämndens och miljö;. 
och tekniknämndens respektive yttrande, att medborgarförslaget ska an
ses besvarat. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och tekniknämnden 
Bildningsnämnden 
Förslagsställaren 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

_:2,0 I 'S ... O t'""" -og I(>~ 
Nr 2013.1174 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 24 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-04-22 

KS 2013/31 

Redovisning av aktiviteter med mera, år 2012 - finskt förvalt
ningsområde 

Sammanfattning 
Kommunen tillhör finskt förvaltningsområde sedanjanuari 2010. Sedan de
cember 2011 arbetar en projektledare på heltidsbasis med att förverkliga in
tentionerna i Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) i 
kommunen med avseende på den sverigeftnska minoritet som utgör ca 
19 %, inklusive tredje generationen, av totalbefolkningen. Minoritetens rät
tigheter rör bland annat rätt att använda sitt språk i kontakterna med kom
munen, rätt till förskola och äldreomsorg helt eller delvis på ftnska samt ale
tiva insatser för att främja det ftnska språket och den finska kulturen. Verk
samheten fmansieras via statsbidrag. 

Föreligger en rapport över genomförda aktiviteter under år 2012. 

Noteras att rapporten kommer att muntligt redovisas i samband med kom
munfullmäktiges sammanträde, 2013-04-22. 

Beslutsunderlag 
Rapport "Finskt förvaltningsområde Håbo kommun under 2012", date
rad 2013-01-28 
Arbetsutskottets beslut 2013-02-19, § 45 
Kommunstyrelsens beslut 2013-04-08, § 54. 

Styrelsen godkänner rapporten samt överlämnar den till fullmäktige för in
formation. 

Fullmäktiges behandling av ärendet: 

Vid dagens sammanträde redovisar projektledaren för verksamheten genom
förda insatser under året. Utifrån den skriftliga rapporten och föredragning
en noteras bland annat att: 

Fyra samrådsmöten genomförts 
Möjlighet till barnomsorg, delvis på ftnska, föreligger 
Språk- och kulturaktiviteter har genomförts inom ramen för bibliotekets 
verksamhet 
Språkkurser riktade till personalen inom äldreomsorgen, har genomförts 
Information och serviceinsatser på fmska har genomförts och ingår nu som 
en fast del av kommunens utbud. 

Noteras att redovisade aktiviteter och åtgärder är helt i enlighet med minori
tetslagens intentioner. 

JUSTERARE o 
/) I I .. i~;t:~:~I· i. I L-U ,.; ...... y' 
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Kommunfullmäktige 

KF§ 24 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige noterar informationen. 

Beslutsexpediering 
Projektledaren för finskt förvaltningsområde 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-04-22 

KS 2013/31 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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KF §25 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-04-22 

KS 2013/54 

Information om genomförd etnografisk undersökning, Bålsta 
centrum, hösten 2012 

Sammanfattning 
Under hösten 2012 planerades och genomfördes en etnografisk studie i Bål
sta centrum i syfte att kartlägga mobilitet och vardagsliv i Håbo kommun. 
Studien är ett kunskapsunderlag som kommer att ligga till grund för framti
da åtgärder för att stärka gång cykel och kollektivtrafikens roll gentemot bi
len. 

Konsulter med etnografisk kompetens anlitades varpå en förvaltnings- och 
avdelnings övergripande tjänstemannagrupp bildades som referensgrupp mot 
konsulternas fältarbete. Under oktober och november genomfördes prome
nadintervjuer och deltagande observation i och runt Bålsta centrum tillsam
mans med informanter bosatta i Håbo kommun. Tjänstemannagruppen träf
fades vid tre tillfällen för att möta upp med intern kunskap om kommunen. 
Efter att studien avslutades hade gruppen en viktig funktion att förankra de 
nya kunskaperna och erfarenheterna i kommunorganisationens olika delar. 

Den etnografiska studien genomfördes och slutrapporterades genom rappor
ten "Långt bort och nära - En etnografisk karläggning av mobilitet och var
dagsliv i Håbo kommun". Det fortsatta arbetet sker löpande i den kommuna
la organisationen bland annat kopplat till Vision 2030. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2013-04-11 
"Långt bort och nära.", en etnografisk kartläggning av mobilitet och 
vardagsliv i Håbo kommun". 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

I samband med dagens sammanträde redovisas och kommenteras rapporten 
muntligt. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäkiige noterar föredagningen. 

Beslutsexpediering 
Planerare - kommunkansliet 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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KF § 26 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-04-22 

KS 2013/17 

Arsredovisning 2012 samt ombudgeteringar av pågående inve
steringsprojekt under 2012 till år 2013 

Sammanfattning 
Den kommunala redovisningslagen (KRL) reglerar externredovisning. I la
gen finns bestämmelser om årsredovisningen. Kommunstyrelsen ansvarar 
enligt kommunallagen för årsredovisningen. 

Kommunen har upprättat årsredovisning för år 2012, samt förslag till om
budgetering avseende pågående investeringsprojekt till år 2013. 

Årets resultat för hela kommunkoncernen var 32,4 mkr, vilket är något bätt
re än året innan. Av koncernens resultat fick kommunen, exklusive bolagen, 
ett resultat på 26,2 mkr, vilket var cirka 14 mkr bättre 
än budget. Premier för avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) återbetalades 
med 14,3 mkr. Exploatering och fastighetsförsäljning lämnade ett överskott 
om 6,8 mkr. Nämnderna redovisar tillsammans ett underskott om 12,4 mkr, 
en försämring med cirka 10 mkr sedan 2011. Miljö- och tekniknämndens 
underskott var 9,5 mkr och skolnämndens 5,5 mkr. Bildningsnämnden 
lämnade ett överskott om 4,0 mkr. När det gäller kommunens mål uppfyllde 
nämnderna 20 av totalt 22 mål, det vill säga cirka 90 procent av målen. De 
två återstående målen har inte kunnat bedömas. 

Förbrukningen av investeringsanslag för skattefinansierade verksamheter 
uppgår till 90,8 mkr mot budgeterade ca 114,2 mkr. Ett överskott redovisas 
mot budgeten på 23,4 mkr, varav pågående investeringsprojekt på 23,0 mkr 
begärs.ombudgeteras till år 2013. 

Budgeterat investerings anslag för taxefinansierade verksamheter uppgick till 
ca 84,0 mkr, utfallet blev ca 92,0 mkr. Ett underskott redovisas mot budge
ten på ca 8,0 mkr. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning för år 2012 
Nämndsprotokoll 
Tjänsteskrivelse 2013-03-14 
Protokollutdrag från socialnämnden, miljö- och tekniknämnden, bild
ningsnämnden och skolnämnden gällande respektive nämnds godkän
nande av årsredovisning för år 2012 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-03-0-19, § 47 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-04-08, § 55 
Revisionsberättelse för Håbo kommun 2012,2013-04-10 
Nämndernas godkännande av årsredovisning 
Kommunkansliets förslag till beslut daterat 2013-04-11. 
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Revisionens granskningsrapporter, redovisade under år 2012 tillsam
mans med nämndernas yttranden. 

Styrelsen tillstyrker dels redovisningen för den egna verksamheten och dels 
förslag till ombudgeteringar. Styrelsen överlämnar årsredovisningen till 
fullmäktiges revisorer. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Yrkanden 

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till delbesluten l, 3 och 5 i förvaltningens 
förslag till beslut. 

Karl-Hemik Nanning (M) med instämmande från Carina Lund (M) yrkar bi
fall till delbesluten l, 3, 4 och 5 i förvaltningens förslag till beslut. 

Agnets Häggiund (S) och Karl-Hemik Nanning (M) tackar politiker och 
medarbetare för goda insatser under år 2012. 

Ordförande för fullmäktiges revisorer redovisar övergripande revisonsberät
telsen för år 2012. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet och att redovisning
en godkänns. 

Ekonomichefen redovisas och kommenterar 2012 års ekonomiska resultat. 

Ordföranden noterar att endast ett förslag till beslut föreligger nämligen för
valtningens förslag till beslut. Efter att fullmäktige prövat förslaget konsta
teras att fullmäktige beslutar i enlighet med detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att godkänna Håbo kommuns årsredovisning för år 
2012. 

2. Fullmäktige beslutar att bevilja ledamöterna i styrelsen och övriga 
nämnder, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012. 

3. Fullmäktige beslutar, för Håbo kommuns del, att godkänna 2012 års 
årsredovisning för Räddningstjänsten Enköping-Håbo. 

4. Fullmäktige beslutar, för Håbo kommuns del, att bevilja ledamöterna i 
förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Enköping-Håbo, ansvarsfri
het för verksamhetsåret 2012. 
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5. Fullmäktige godkänner ombudgetering på 22 969 tkr av pågående inve
steringar till år 2013, enligt följande: 

Kommunstyrelsen 834 tkr 
Bildningsnämnd 200 tkr 
Socialnämnd 1 540 tkr 
Miljö- och tekniknämnden 20395 tkr. 

Beslutsexpediering 
Ekonomichef 
Revisorer 
Samtliga nämnder 
Enköpings kommun 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo 
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Beslut om ny politisk organisation 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-04-22 

KS 2009/96 

Kommunstyrelsen har gett kommunstyrelseforvaltningen i uppdrag att ta 
fram forslag på forändrad politisk organisation i Håbo kommun. Förslaget 
har arbetats fram i kontinuerlig dialog med kommunstyrelsen samt partier
nas gruppledare i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutade om fol
j ande målsättning for utredningen: 

Håbo kommun ska ha en politisk organisation ... 

.. . som underlättar måluppfyllelse 

... som stärker forutsättningarna for god ekonomisk hushållning 

... som är attraktiv for nya politiker 

... som stärker Håbo kommun som attraktiv arbetsgivare 

... som ger goda möjligheter till medborgardialog 

... som ger snabb ärendehantering 

Förslaget som foreligger innebär att miljö- och tekniknämnden och bild
ningsnämndenläggs ned. Dess ansvarsområden överfors till kommunstyrel
sen respektive skolnämnden. Tillståndsnämnden får en egen forvaltning. 
Socialnämnden delas i två nämnder. 

Tillfälliga beredningar med direkt uppdrag från kommunfullmäktige infors. 

Huvuddelen av organisationsforändringen genomfors den 1 januari 2015 
men forvaltningsorganisationens anpassning påbörjas under 2013. 

Under 2013 bör en tillfällig beredning utses av kommunfullmäktige med 
uppdraget att närmare utreda: 

Antal ledamöter i nämnder och styrelser 
Inforande av oppositionsråd 
Arvoden till fortroendevalda 

eLiOt lA I 
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Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-04-22 

KS 2009/96 

Utredningen Ny politisk organisation i Håbo kommun, 2013-03-05, ks 
hidnr 2013.604 
Utredningen Kommuner som avskaffat facknämnder, 2012-04-13, ks 
hidnr 2012.12690 
Utredningen Fullmäktigeberedningar, 2012-05-09, ks hidnr 2012.1593 
Tjänsteslaivelse 2013-03 -05 
Tjänsteskrivelse 2013-02-25. 
Arbetsutskottets forslag till beslut 2013-03-19, § 46 
Kommunstyrelsens forslag till beslut 2013-04-08, § 56. 

Styrelsen tillstyrker redovisat forslag med forändringen att frågan om soci
alnämndens verksamheter ska organiseras i en socialnämnd med ett bi
ståndsutskott alternativt en socialnämnd och en biståndsnämnd hänskjuts till 
fortsatt utredande. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Yrkanden 
Agneta Häggiund (S) yrkar dels bifall till kommunstyrelsens forslag till be
slut och dels att Lars-Göran Bromander (S) utses till ordforande i den tillfäl
liga beredning som redovisas i styrelsens forslag till beslut. 

Göran Eriksson (C) och Håkan Welin (FP) yrkar bifall till styrelsens forslag 
till beslut. 

Omröstning 
Efter avslutad debatt konstaterar ordforanden att endast styrelsens forslag 
till beslut foreligger tillsammans med Hägglunds (S) tilläggsyrkande om att 
Bromander (S) utses till ordforande i beredningsgruppen. 

Efter det att fullmäktige prövat dels styrelsens forslag till beslut och dels 
Hägglunds (S) tilläggsyrkande, konstaterar ordforanden att fullmäktige be
slutat i enlighet med de två forslagen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige fastställer foreliggande organisationsförslag avseende 
nämnder och styrelse med inforande 2015-01-01, undantaget organisa
tion for hantering av myndighetsutövning mot enskild inom socialtjäns
ten. 

2. Fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att återkomma till kommun
fullmäktige senast i juni 2014 med forslag till reglementen och andra 
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forslag på forändringar som bedöms nödvändiga för organisationsfor
ändringen. 

3. Fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att genomfora forändring av 
förvaltningsorganisationen utifrån utredningens forslag och tidplan. 

4. Fullmäktige tillsätter en tillfällig beredning bestående av gruppledarna 
från varje politiskt parti, utan ersättare med ordforande från den politiska 
majoriteten, med uppdraget att senast i maj 2014 återkomma till kom
munfullmäktige med forslag på: 

Antal ledamöter i nämnder och styrelser 

Inforande av oppositionsråd 

Arvoden till fortroendevalda 

Organisation av "myndighetsutövning mot enskild" inom social verk
samhet i form av utskott inom socialnämnden eller egen nämnd. 

5. Fullmäktige utser Lars-Göran Bromander (8) till ordforande i bered
ningen, enligt strecksats 4 ovan. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder 
Lars-Göran Bromander (8) 

~LIO~ 1i11 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2013.1180 



HABO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 28 

Antagande av avfallstaxa 2013 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-04-22 

KS 2013/30 

Av miljö- och tekniknämndens beslut 2013-02-189, § 15, framgår följande: 

"Avfalls avdelningen har tagit fram ett förslag till ny avfallstaxa. En1igt 
miljöbalken ska ny taxa antas av kommunfullmäktige. Den nya taxan 
föreslås börja gälla från och med 1 maj 2013. 

Under 2012 genomfördes tre upphandlingar gällande avfallshanteringen i 
kommunen. De nya avtalen började gälla 2012-10-'15 och medförde att de 
fasta kostnaderna och kostnaderna för insamling av avfall har ökat. En stor 
förändring är att obligatorisk utsortering av matavfall kommer att påbörjas 
under 2013. 

Taxan är uppdelad i två delar, en grundavgift och en abonnemangsavgift. 
Grundavgiften ska täcka de fasta kostnaderna och abonnemangsavgiften de 
rörliga kostnaderna. Grundavgifterna ökar, men abonnemangsavgifterna 
ligger kvar på ungefär den nuvarande nivån, detta beror på att den 
nuvarande taxan är konstruerad med lägre grundavgifter och 
abonnemangsavgifterna bekostar en del av de fasta kostnaderna. Den nya 
taxan är till viss del miljöstyrande för att stimulera bättre sortering av 
hushållsavfallet. 

Exempel på skillnader i den nya taxan: 

Dagens taxa Ny taxa 

Ingen insamling av matavfall Obligatorisk matavfallsinsamling 

Hämtning 1 ggr/v Hämtning var 14:e dag blir standard 
standard (förutom hos verksamheter och 

sommartid) 

Ingen reducering vid Reducering med 300 kr/år vid 
hemkompost hemkompostering 

Nuvarande taxa är konstruerad med Grundavgiften ökar mycket 
lägre grundavgift då abonnemangs- samtidigt som abonnemangsavgiften 
avgiften är högre och även bekostar i stort sett blir den samma. Nya 
en del fasta kostnader taxan blir mer rättvis och skälig. 

Miljöstyrande taxa, för att stimulera till sortering av tidningar och 
förpackningar är avgiften högre för villor och fritidshus med kärl större än 
190 liter. Av arbetsmiljöskäl höjs avgifterna för gångavstånd något. 
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Bifogad bilaga ger en utförligare beskrivning av förändringarna i nya 
avfallstaxan. 

Nämndens beslutsunderlag 
Förslag till ny avfallstaxa 2013, mtn hidnr 2013.334 
PM, avfallstaxa Håbo kommun, daterad 2013-01-21 
Nuvarande avfallstaxa, gällande från16 juni 2008 
Tj änsteskrivelse, 2013 -O 1-31 

Nämndens beslut 

1. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkänna förslag till ny 
avfallstaxa och överlämnar taxan till kommunfullmäktige för antagande. 

2. Miljö- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa att 
den nya avfallstaxan träder i kraft den 1 maj 2013. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2013-02-18, § 15 
Förslag till taxa daterad 2012-02-01, MTN hidnr 2013.334 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-03-19, § 62 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-04-08, § 70. 

Styrelsen tillstyrker förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige godkänner förslag till ny avfallstaxa (mtn hidnr 2013.334) i 
enlighet med miljö- och tekniknämndens förslag 2013-02-18, § 15. 

2. Fullmäktige beslutar att den nya avfallstaxan träder i kraft 
2013-05-01 och gäller tills vidare. Tidigare taxa upphör därmed att 
gälla från och med 2013-04-30. 

3. Fullmäktige förklarar beslutet som omedelbart justerat. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och tekniknämnden 
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Av miljö- och tekniknämndens beslut 2013-03-18, § 26, framgår följande: 
"Kommunens nuvarande avfallsföreskrifter har reviderats med anledning av 
nytt avtal gällande kommunens avfallshämtning; införande av obligatorisk 
utsortering av matavfall och andra förändringar inom avfallsområdet. 

Kommunens avfallsföreskrifter är en del av kommunens renhållningsord
ning. Förslag till nya avfallsföreskrifter har varit ute på samråd och utställ
ning. Den 4 mars 2013 upphörde utställningstiden, inga synpunkter har in
kommit. 

Miljö- och teknikförvaltningen föreslår att miljö- och tekniknämnden god
känner de reviderade avfallsföreskrifterna och överlämnar dessa till kom
munfullmäktige för antagande och att gälla från och med den l:a maj 2013. 

Nämndens beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2013-03-01 
Förslag till avfallsföreskrifter daterade 2013 -O 1-31 
Gällande avfallsföreskrifter (Renhållningsordning) 
MTN § 133, reviderade avfallsföreskrifter, samråd 

Nämndens beslut 

1. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkänna de föreslagna avfalls
föreskrifterna med tillhörande bilagor. 

2. Miljö- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige att anta före
slagna avfallsföreskrifter med bilagor. Dessa ska gälla från l:a maj 
2013. 

3. Paragrafen justeras omedelbart." 

Beslutsunderlag 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2013-03-18, § 26 
Förslag till avfallsföreskrifter, 2013-01-31, mtn hidnr 2013.328 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-04-08, § 71. 

Styrelsen tillstyrker nämndens förslag till beslut. 
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Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att anta avfallsf6reskrifter med tillhörande bilagor, 
2013-01-31 mtn hidnr 2013.328, i enlighet med miljö- ochtekniknämn
dens f6rslag 2013-01-16, § 26. 

2. Fullmäktige beslutar att f6reskriftema gäller från och med 2013-05-01 
och tills vidare. 

3. Fullmäktige f6rklarar beslutet som omedelbart justerat. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och telmiknämnden 
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Beslut om riktlinjer för Håbo kommuns styrdokument 

Sammanfattning 
Kommundirektören har uppdragit till kommunstyrelsens kansli att klargöra 
hur många styrdokument finns antagna i Håbo kommun. I uppdraget ingick 
även att ta fram ett förslag till kommungemensamt regelverk som klargör 
hur kommunen ska arbeta med styrande dokument i framtiden. 

Kansliet har sammanställt samtliga styrdokument antagna efter 2008. Under 
2008 så genomfördes en sammanställning av kommunens styrdokument 
som har fungerat som en utgångspunkt för den nya sammanställningen. 

Kansliets sammanställning visar att kommunen har ungefår 200 antagna 
styrdokument som på olika sätt ska beaktas i kommunens övergripande pla
nering. Sammanställningen visar också att några av kommunens styrdoku
ment ger direkt motstridiga stymingsdirektiv, och det är svårt att veta vilka 
dokument som äger företräde över andra. Kommunen har inte heller någon 
fastslagen rutin som talar om hur lång livscykel det genomsnittliga styrdo
kumentet ska ha. Det har inneburit att vissa styrdokument, i oförändrad 
form, har varit gällande i 15 år. 

Avsaknaden av ett övergripande ramverk kring styrdokumenten har fått till 
följd att namngivningen och innehållet i kommunens styrdokument spretar 
åt olika håll i både form och innehåll. I Håbo kommun är det därför svårt att 
avgöra vad som skiljer en policy från en handlingsplan; eller hur en strategi 
skiljer sig från en riktlinje. 

Kansliets förlag till riktlinje för styrdokument 
För att åtgärda denna problematik har kansliet arbetat fram ett förslag till 
kommunövergripande riktlinjer för styrdokument. Syftet med riktlinjema är 
att fastställa en kommungemensam definition för vad som utgör ett styrdo
kument, att skapa en enhetlig terminologi och struktur för de olika dolm
menten samt att ange beslutsnivå och uppföljningsintervall för styrdoku
menten. 

Kansliets föreslår en dokumenthierarki och struktur enligt nedan: 

Program Riktlinjer 

Plan Regler 
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Kommunens styrdokument delas in i två kategorier: Aktiverande och nor
merande styrdokument. Med aktiverande styrdokument menas de doku
menttyper som vill få kommunen att handla eller agera på ett visst sätt. De 
avser styra de områden, händelser eller situationer som kommunen vill upp
nå eller åstadkomma med egna initiativ och arbetskraft. 

Med normerande styrdokument avses de dokumenttyper som till exempel 
klargör kommunens förhållningssätt till någonting, eller förklarar hur en be
fmtlig tjänst eller service ska utföras. De normerande dokumenten är till för 
att styra kommungemensamma beteenden efter en gemensam värdegrund 
och dänned också sätta gränser för det kommunala handlandet. 

De aktiverande och nonnerande dokumentkategorierna delas sedan in i tre 
underkategorier: den översiktliga, den allmänna och den detaljerade. Det är 
viktigt understryka att modellens tyngdpunkt ligger i basen. En strategi kan 
upplevas som ett mer "statusryllt" dokument än en plan eller ett program. 
Men samtidigt ställs det högre krav på program- och plandokument än vad 
det gör på en strategi. Där en strategi anger övergripande ideer, och inte be
kymrar sig med praktiken, så måste en plan meddela exakt hur kommunen 
ska gå till väga i en specifIk fråga. 

På den övergripande nivån så beslutar oftast fullmäktige om dokumentens 
antagande. På underliggande nivåer kan nämnder fatta beslut om antagande. 
Riktlinjerna tydliggör också möjligheten och rätten för kommunens verk
samhetsansvariga chefer att anta rutindokument som rör utförandet av det 
som anses vara ren verkställighet. Dessa dokument ska registreras i kom
munens ärendehanteringssystem, men behöver inte formellt antagas på poli
tisk nivå. 

Utöver detta så föreslår riktlinjerna: 

" Att giltighetstiden för styrdokument i Håbo kommun fastställs till 
fYra år, om inte särskilda skäl för annan tidsperiod föreligger. Däref
ter krävs en revidering och ett nytt beslut som säger att dokumentet 
fortfarande ska gälla. 

• Håbo kommun i framtida arbete med styrdokument ska sträva efter 
att ha ett så lågt antal aktiva styrdokument i sin författningssamling 
som möjligt 

Alla styrdokument i Håbo kommun ska ha en dokumentansvarig. En doku
mentansvarig ansvarar för styrdokumentets kommunicering och förankring 
inom organisationen/verksamheten. Den dokumentansvariga ansvarar också 
för dokumentets tillgänglighet på kommunens hemsida. I ansvaret ingår 
även att hålla styrdokumentet uppdaterat och aktuellt samt att se till att en 
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uppföljning av dokumentet genomförs. Dokumentansvarige ansvarar också 
för att styrdokumentet registreras korrekt i diariet och att det tas bort från 
kommunens hemsida när det slutat att gälla. 

De förslagna riktlinjerna har presenterats för kommunens lednings grupp 
och godkändes där. 

Beslutsunderlag 
Håbo kommuns riktlinjer för styrdokument, ks hidnr 2013.427 
Sammanställning av styrdokument i Håbo kommun 
Tjänsteskrivelse 2013-02-14 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-03-19, § 64 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-04-08, § 72. 

Styrelsen tillstyrker förvaltningens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att anta riktlinjer för styrdokument 
ks hidnr 2013.427, att gälla tills vidare. 

Beslutsexpediering 
Samtliga nämnder (kopia av beslut samt kopia aV riktlinjer för styrdoku
ment, ks hidnr 2013.427 
Kanslichef, kommunkansliet 
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Utvärdering av Håbo kommuns resepolicy 

Sammanfattning 
Ar 2010 antog Håbo kommun en resepolicy (KS2010/4 nr 1010.36). Syftet 
var att få ett mer kostnadseffektivt, miljöanpassat och säkert resande inom 
tjänsten. Resepolicyn gäller både förtroendevalda och tjänstemän. 

En utvärdering av Håbo kommuns resepolicy gjordes under 2012 
(2013.187). Utvärderingen gjordes i två steg. Dels genom en uppföljning av 
nuläget där år 2011 har jämförts med 2008 och dels genom en webbenkät 
till samtliga anställda och förtroendevalda. Utvärderingen är gjord av rniljö
avdelningen inom Miljö- och teknikförvaltningen. 

Resepolicyn har under de år den har funnits delvis fungerat för att uppnå sitt 
syfte. Den anses dock vara för detaljerad och svår att tillämpa. En uppdate
ring av resepolicyn anses därför vara nödvändig. 

Utvärderingen föreslår en bred arbetsgrupp, med representanter från varje 
förvaltning, ges i uppdrag att förbättra Håbo kommuns resepolicy. 

Beslutsunderlag 
Resepolicy för Håbo kommun. KS2010/4 nr 2010.36 
Utvärdering av Håbo kommuns resepolicy, 2013.187 
Tjänsteskrivelse 2013-03-03 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2013-03-19, § 65 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-04-08, § 73. 

Styrelsen tillstyrker förvaltningens rorslag. 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-04-22 

KS 2010/4 

1. Fullmäktige beslutar att nu gällande resepolicy för Håbo kommun upp
hör att gälla omedelbart. 

2. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att redovisa förslag till ny re
sepolicy. 

3. Fullmäktige beslutar att under tid för framtagande av ny resepolicy gäll
er följande laiterier, för alla tjänsteresor eller resor av förtroendevalda 
som betalas av Håbo kommun, att resan är 

säker 

kostnadseffektiv 

miljöanpassad 

i nämnd ordning. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Övriga nämnder 
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Redovisning av beredd motion om inrättande av ett demens
team, motionärer: Berith Skiöld (FP), Håkan Welin (FP), Tomas 
Alm (FP) och Anders Nilfjord (FP) 

Sammanfattning 
Fullmäktige överlämnade 2012-11-06, § 82 motionen till socialnämnden för 
beredning. Motionärerna föreslår att socialnämnden får i uppdrag att inrätta 
ett demensteam. Av socialnämndens yttrande framgår att nämnden har för 
avsikt att beakta förslaget i budget för år 2014, förutsatt fullmäktiges god
kännande. 

Beslutsunderlag 
Motion 2012-05-10. 
Socialnämndens yttrande, 2013 -02-26, § 31 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-03-19, § 58 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-04-08, § 66. 

Styrelsen tillstyrker nämndens förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Yrkande 
Berit Skiöld (FP yrkar i enlighet med motionens förslag att fullmäktige ger 
socialnämnden i uppdrag att inrätta ett demensteam. 

Omröstning 
Efter avslutad debatt noterar ordföranden att två förslag till beslut föreligger 
nämligen dels styrelsens tillstyrkan om att ett ordnande av demensteam ska 
beaktas i samband med budgetprocessen för år 2014 och dels Skiölds (FP) 
yrkande om att ett dementeam ska inrättas inom socialnämndens verksam
het. 

Efter att fullmäktige prövat de båda förslagen fInner ordföranden at fullmäk
tige beslutar i enlighet med nämndens och styrelsens förslag till beslut. 

Votering begärs och följande omröstningsordning fastställs av fullmätkige: 
Den som röstar för nämndens och styrelsens förslag till beslut, röstar ja. Den 
som röstar för Skiölds (FP) yrkande, röstar nej. Röstningen utfaller, som 
framgår av omröstningslistan, med 21 ja-röster och med 19 nej-röster. Full
mäktige beslutar därmed i enlighet med styrelsens och nämndens förslag till 
beslut. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1204 



HABO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 32 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-04-22 

KS 2012/63 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige uppdrar till socialnämnden att i samband med nämndsbud
get för år 2014, beakta möjligheten att inrätta ett demensteam inom soci
alförvaltningen. Motionen anses därmed besvarad. 

Beslutsexpediering 
Socialnämnden 

CLI())-If I 
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2013-04-22 

KS 2013/46 

Redovisning av beredd motion om åtgärder för en bra Väster
ängsskola, motionärer Carina Lund (M), Karl-Henrik Nanning (M) 
och Karl-Axel Boström (M) 

Sammanfattning 
Fullmäktige beslöt 2013-03-25, § 18, att överlämna motionen till kommun
styrelsen, för beredning. 

Av tjänsteskrivelsen framgår följande: Moderata samlingspartiet har in
kommit med en motion om att kommunfullmäktige beslutar att genom en 
nybyggnation av Västerängsskola skapa en hälsosam skolbyggnad med en 
planering som är anpassad till dagens pedagogik. 

Av motionen framgår att Västerängsskola måste åtgärdas för stora byggfel. 
Motionärerna anser att det svårligen går att åtgärda alla problem genom att 
åtgärda de problem som man ser idag och anser att skolan har många stora 
fel att det aldrig kan bli riktigt bra genom att bara åtgärda det som syns. 

Vidare framgår av motionen att skolan ska anpassas till dagens behov och 
att det är viktigt att en utredning genomförs som tar hänsyn till att dagens 
Västerängsskola behöver helt ny inre arkitektur. Detta anser motionärerna 
ska noga utredas tillsammans med skolförvaltningen. 

Motionssvar 

Miljö- och teknikförvaltningen har genom en extern konsult tagit fram fel 
och brister i Västerängsskola och även tagit fram eventuella problem som 
kan uppstå i framtiden med den nuvarande konstruktionen. Utredningen har 
konstaterat nedanstående problem och miljö- och tekniknämnden har be
handlat frågan 2013-03-18, MTN § 27. 

et Takets konstruktion ökar risken för läckage med nivåskillnader, 
ränndalar, långa spännvidder och konstruktionens infåstningar. 

... Ytterväggarnas nedre del, från golv och ca en meter upp, är påverka
de av fukt vilket kan bero på konstruktionsfel i vägg. Gäller ca 90% 
av yttervägg. 

.. Fönsterpartier, 81 stycken är uttjänta efter återkommande reparatio
ner efter skadegörelse. 

• Stambyte behöver göras. Avloppsstammen riskerar att haverera på 
grund av ålder. Värmeledningarna har tappat kapacitet och bör bytas 
i syfte att spara energi. 

.. Gamla fuktskador efter takläckage i vissa innerväggar. 
• Dagvatten från taket leds bort via inbyggda ledningar som är under

dimensionerade. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1205 
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JUSTERARE 

KF § 33 KS 2013/46 

Förvaltningen har på nämndens sammanträde presenterat 2 olika alternativ. 
Alternativ 2, vilket är huvudalternativ, beräknades kosta 32,7 mkr och 
nämnden föreslog att kommunfullmäktige skjuter till medel för genomfö
rande under 3 år. Ar 2013 beräknas kostnaderna uppgå 11,0 mkr varav ca 
3,3 mkr kunde nämnden omdisponera inom ramen för investeringsbudget, 
vidare har nämnden föreslagit att 7,5 mkr anslås av kommunfullmäktige. 
För åren 2014-2015 begär nämnden att kommunfullmäktige anslår 19,0 re
spektive 3,0 mkr för projektet. 

Ombyggnation Västerängsskola åren 2001 -2003 
I samband med att kommunen beslutade om att genomföra konceptet skola 
2000 år 1996 investerades ca 340 mkr i ombyggnation av kommunens samt
liga skolor. 

För Västerängsskolan påbörjades ombyggnation år 2001 och slutfördes år 
2003. Totalt så kostade investeringen i ombyggnation på Västerängsskolan 
ca 83,0 mkr inklusive nybyggnation av sporthall på ca 14,5 mkr. Det bok
förda värdet uppgick till 2,5 mkr innan ombyggnationen det vill säga år 
2001. Skolan inrymmer idag 464 elever. 

Av kommunens balansräkning framgår det att det bokförda värdet per 31 
december 2012 uppgår till 52,8 mkr, varav sporthallen 7,2 mkr. De totala 
avskrivningarna under åren efter färdigställandet av skolan inkl. sporthallen 
uppgår till 30,0 mkr, innebärande ca 3,0 mkr i årlig avskrivning eller vär
deminskning. 

Merkostnaderna, åren 2010-2012 på grund av konstruktionsfel 
Med anledning av att skolan haft konstruktionsfel har miljö- och teknikför
valtningen under åren 2010-2012 haft kostnader i både drift- och invester
ingsbudget om ca 2 200 tkr, vilket framgår av tabellen nedan. 

Utfall drift, tkr År 2010 År 2011 År 2012 
Snöröjning tak 84,0 87,0 -
Fuktskador 3,0 358,0 -

Utfall investering 
Verksamhetsanpassning 196,0 406,0 -
Takåtgärder - 290,0 768,0 
Summa 283,0 1141,0 768,0 

Kostnaderna åren 2010-2011 för att anpassa lokaler till skolans behov 
Under våren 20 l O utreddes behovet av ombyggnation för att skapa större 
klassrum på Västerängsskolan. De åtgärderna som framtogs då kostnadsbe-
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räknades till totalt 1 764 tkr. Efter prioriteringar genomfördes de mest nöd
vändiga åtgärder för 196 tkr. 

Under våren 2011 gjordes ytterligare en genomgång av behovet för om
byggnation ett omtag för åtgärderna med en lägre kostnad, som då beställ
des. Kostnaden blev då 406 tkr. 
Vid underhandskontakt med kommunens fastighetsavdelning, så är bedöm
ningen att efter de åtgärder som är föreslagna enligt alternativ 2 och de till
kommande arbeten som beställs av skolförvaltningen för att anpassa verk
samheten till nu rådande förutsättningar, kommer skolan att ha välfunge
rande lokaler. Dessutom kommer de årliga kostnaderna som belastar miljö
och teknikförvaltningen att minska, se tabellen ovan. 
Vidare uppskattar fastighets avdelningen att det behövs ca 2,5 mkr för att 
anpassa lokalerna till skolans behov. Uppskattningen är gjord på inventering 
våren 2010 och tillkommande kostnader för anlitande aven arkitekt. En mer 
noggrann kalkyl på kostnaderna kommer att presenteras efter det att skol
och miljö- och teknikförvaltningen har gjort en ny inventering på behovet av 
anpassning av lokalerna på Västerängsskolan. 

T otalt är kostnaderna för att åtgärda konstruktionsfel och anpassning av lo
kaler till skolans behov beräknande till 35.2 mkr. Om finansiering måste ske 
med upplånade medel kommer räntekostnaden för det nya lånet att uppgå 
till ca 1,1 mkr vid en ränta på 3 procent. 

Nybyggnation av befmtlig skola 

Motionärerna anser att eftersom det finns så många kända problem och för
modligen ett stort antal okända problem att det är dags att inse att skolan 
helt behöver byggas om. 

Alternativet till att bygga om skolan helt uppskattar fastighetskontoret till 
100-150 mkr för en skola av motsvarande storlek som Västerängsskola. Där 
till tillkommer utrangering (direktavskrivning) av den befmtliga skolan ex
klusive sporthall på ca 46,0 mkr som är direkt resultatpåverkande. Kommu
nen har även lån på motsvarande summa det vill säga på 46,0 mkr. 

Investeringen måste finansieras genom nyupplåning. Om finansiering måste 
ske med upplånade medel kommer räntekostnaden för det nya lånet att upp
gå till ca 4,5 mkr vid en ränta på 3 procent. 

JUSTERARE, EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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Nedan redovisas effekter på kapitalkostnaden för båda altemativen. 

Åtgärder av konstruktions-
fel och anpassning av loka-
ler Nybyggnation 1) 

Kapitalbelopp för invester- 35,2 mkr 150 mkr 
ing 

Befmtligt bokfört värde på 46,0 mkr 46,0 mkr 
anläggningen = befintliga 
lån 

Summa kapital 81,2 mkr 196,0 mkr 

Åtgärder av konstruktions-
fel och anpassning av loka-
ler Nybyggnation 1) 

Räntekostnad 3% 2436 tkr 5880 tkr 

Avskrivningskostnad 33 år 2460 tkr 4545 tkr 

Summa kapitalkostnad 4896 tkr 10425 tkr 

l) Vid nybyggnation kommer avskrivningskostnaden på den befintliga skolan att belasta resultatet, beslutande 
året. Den årliga avskrivningskostnaden vid nybyggnation är berllknad på det nya anskaffuingsvärdet fOr skolan. 

Detta kommer att ge stora ekonomiska konsekvenser för kommunen, då ny
upplåning måste ske och driftkostnadema kommer att öka för kommunen i 
och med att kapitalkostnader blir högre med nybyggnation. Därtill tillkom
mer kostnaden för utrangering av det bokförda värdet på den befintliga an
läggningen vilket kommer att belasta resultaträkning. Det år den befintliga 
anläggningen rivs. 

Det befintliga lånet för ombyggnationen på Västerängsskolan åren 2001-
2003 minus värdeminskningen kommer kommunen att ha kvar om byggna
den rivs. 

Motionssvar vad gäller skolverksamhet har inhämtas från skolförvaltningen 
och återges nedan. 

"Skolförvaltningen har fått en förfrågan från kommunstyrelsens förvaltning 
om ett yttrande angående motionen "Åtgärder för en bra Västerängsskola". 
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Inledningsvis vill skolförvaltningen, rent allmänt betona att nya skolor och 
förskolor anpassade för dagens pedagogik, kommer att behövas framöver i 
takt med att kommunen växer. Vår uppfattning är att nuvarande skolbygg
nad, förutom taken, har stora möjligheter att byggas om till en väl fungeran
de skola utifrån dagens pedagogik. Jämförelser kan göras med Futurumsko
lan där ombyggnationen blev mycket lyckad. 

Viktigt i sammanhanget är att flera av nuvarande byggnader inom kommu
nen avseende främst förskoleområde är paviljonger och bör så småningom 
bytas mot mer permanenta lokaler. Detta gäller förutom sådana som ställs 
upp tillfälligt under ombyggnadsperioder i Skokloster och vid Västerängs
skolan, bl a förskolepaviljonger med temporära bygglov i olika områden 
runt om i kommunen. En eventuell nybyggnation kommer i så fall att inne
bära investeringskostnader den närmaste 5 - 10-årsperioden. Till detta ska 
också läggas den expansion som kommunen står inför med behov av nya 
förskolor och skolor. Dessutom bör vissa smärre förändringar när det gäller 
lokalerna ske i Gröna Dalenskolan och i de delar av Futurum som inte är åt
gärdade ske de närmaste åren. Som beskrivs i motionen måste det i alla sko
lor finnas såväl större klassrum för ordinarie klasser som mindre rum för ar
bete med elever i behov av specialanpassade lösningar. 

Utifrån de behov som skolförvaltningen nämner ovan bör kommunens mer 
omfattande investeringsmedelläggas utifrån ett bredare perspektiv, snarare 
än prioritering aven ny Västerängsskola." 

Sammanfattande bedömning 

Sammanfattningsvis är bedömningen från kommunstyrelsens förvaltning att 
den befmtliga anläggningen för Västerängsskolan behålls, men att de åtgär
der som föreslagits av miljö- och tekniknämnden genomförs. 

Det som motionärerna föreslagit, att skolan ska anpassas till dagens behov 
och att det ska noga utredas tillsammans med skolförvaltningen ligger helt i 
linje med det som miljö- och tekniknämnden har föreslagit. Bedömningen 
från kommunstyrelsens förvaltning är att det genomförs i samband med de 
övriga åtgärder för tak etc. 

Styrelsen tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Motion - Åtgärder för en bra Västerängsskola 
Kommunfullmäktiges beslut 2013-03-25, § 18. 
Tjänsteskrivelse 2013-03-26 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-04-08, § 77. 
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Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Yrkande 
Karl-Henrik Nanning (M), Carina Lund (M) och Karl-Axel Boström (M) 
med instämmande från Håkan Welin (FP) och Göran Eriksson (C), yrkar att 
ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen för kompletterande redovis
ningar. Motiv för återremissen redovisas, enligt följande: 

"Vi anser att frågan måste belysas i ett bredare perspektiv där både elevun
derlaget till 2017 klart lyfts 2017 samt hur behovet av planerad beläggning i 
våra skolor ser ut till dess och hur behovet av ny och om/tillbyggnad ska se 
ut. Nuvarande "uppgradering" av Västerängen kommer inte att täcka sko
lans nuvarande behov av lokaler och kräver därför framtida kompletteringar. 

Vi har med erfarenhet från byggnationen kring Skola 2000 sett att det stra
tegiska långsiktiga tänket inte funnits varför onödiga dyra kostnader gjort att 
vi idag ha en soliditet som är ytterst dålig och vi måste därför tänka noga 
före nya förändringar. Vi yrkar därför återremiss för vidare utredning av 
faktiska behov enligt ovan. Ärendet bör på nytt föreläggas fullmäktige i 
samband med sammanträdet 2013-06-10." 

Omröstning 
Efter avslutad debatt konstaterar ordföranden att dels föreligger styrelsens 
förslag till beslut innebärande att motionen ska avslås och dels Nannings 
(M) med fleras förslag om återremiss. Ordföranden prövar först om ärendet 
ska avgöras idag eller inte och finner att fullmäktige beslutar att ärendet ge
nom motiverad minoritetsåterremiss, KL Skap 36 §, återgår till kommun
styrelsen för beredning. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att ärendet genom motiverad minoritetsåterremiss, 
KL 5 kap 36 §, återgår till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet bör 
på nytt föreläggas fullmäktige i samband med sammanträdet 
2013-06-10. 

Beslutsexpediering 
Ekonomichefen 
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Investeringsmedel för åtgärder på VästerängsskQlan 

Sammanfattning 
Miljö- och tekniknämnden har till kommunfullmäktige anhållit om extra in
vesteringsmedel för renovering av tak och andra åtgärder som måste genom
föras på skolan. Åtgärderna är framtagna genom en utredning och projekte
ring för att skapa en långsiktig lösning. . 

Förvaltningen har till nämnden presenterat två olika förslag och nämnden 
har beslutat om alternativ 2. 

Ombyggnationen enligt alternativ 2 berälmas kosta 32,7 mkr under en 3 års 
period. För år 2013 berälmas kostnaderna till 11,0 mkr varav 3,2 mkr finan
sieras av nämnden genom omdisponering av nämndens investeringsbudget. 
Nämnden anhåller om extra medel om 7 750 tkr av kommunfullmäktige för 
år 2013. Kostnaderna för projektet åren 2014-2015 på 19,0 mkr respektive 
3,0 mkr får beaktas i 2014-2015 års budgetar. 

Vidare har miljö- och tekniknämnden uppdragit till förvaltningen att i sam
råd med skolförvaltningen se över skolan lokaler och anpassa skolan till da
gens pedagogiska behov. Enligt nämnden får budgeten för verksarnhets
anpassningar hanteras separat. 

En uppskattning av kostnader för att anpassa lokaler uppgår till ca 2,5 mla. 
Kommunstyrelse förvaltningens förslag är att kommunfullmäktige beslutar 
om att ge milj ö- och tekniknämnden extra investeringsanslag för detta och 
att en återrapportering sker till kommunstyrelsen efter sarnråd med skolan 
och efter att ett prisförslag föreligger. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse renovering Västerängsskolan 
Nämndsprotokoll Miljö- och teknilmämnden, 2013-03-18, § 27 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-04-08, § 78. 

Styrelsen tillstyrker nämndens förslag om att investeringsmedel anslås. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Yrkande 
Med hänvisning till fullmäktiges beslut om minoritetsåterremiss av motio
nen som behandlas i 33 § i dagens fullmäktigeprotokoll, yrkar Owe Fröjd 
(Båp) att även det nu aktuella ärendet ska återremitteras. 

Karl-Henrik Nanning (M), Carina Lund och Karl-Axel Boström instämmer i 
förslaget om återremiss. 
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Omröstning 
Efter avslutad debatt konstaterar ordforanden att dels foreligger ett forslag 
om återremiss och dels kommunstyrelsens forslag om att investeringsmedel 
anvisas for åtgärder på skolan och for anpassning av lokaler i skolan, 

Ordforanden foreslår att fullmäktige forst prövar om ärendet ska avgöras i 
dag eller återremitteras, Beslutar fullmäktige att ärendet ska avgöras i dag 
ska fullmäktige ta ställning till kommunstyrelsens forslag till beslut. Full
mäktige godkänner beslutsordningen. 

Efter att fullmäktige prövat forslaget om återremiss, konstaterar ordforanden 
att fullmäktige genom majoritetsåterremiss överlämnat ärendet till kommun
styrelsen for viss samordnad beredning med ärendet om motion om att riva 
och nyproducera en byggnad for Västerängsskolans verksamheter 
(KF 2013/§ 33). 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att genom majoritetsåterremiss överlämnat ärendet 
till kommunstyrelsen for viss samordnad beredning med ärendet om mo
tion om att riva och nyproducera en byggnad for Västerängsskolans 
verksamheter (KF 2013/§ 33). 

Beslutsexpediering 
Ekonomichef 
lCommunstyrelsen 
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HABO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 35 

Datum 

2013-04-22 

KS 2012/10 

Val av ersättare i demokratiberedningen efter Anders Nilfjord 
(FP) 

Sammanfattning 

I skrivelse 2012-11-12, avsäger sig Nilfjord (FP) bland annat uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktiges demokratiberedning. 

Kommunfullmäktige 2012-11-12 § 132 beslöt att bevilja Anders Nilfjords 
(FP) begärda entlediganden. 

Valberedningens muntliga nominering: Håkan Welin (FP). 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2012-11-12 från Anders Nilfjord (FP). 
Kommunfullmäktiges beslut 2012-11-12 § 132 
Valberedningens muntliga nominering. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar utse Hålcan Welin (FP) till ersättare i kommun
fullmäktiges demokratiberedning, för resterande del av mandatperioden, 
efter Anders Nilfjord (FP). 

Beslutsexpediering 
Walda 
Löne- Karin Petersson 
Webbplats 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 36 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-03-26 

KS 2012/10 

Entledigande från uppdraget som ledamot i skolnämnden samt 
fyllnadsval efter Ariel Pardo (5) 

Sammanfattning 
I skrivelse 2013-04-08, avsäger sig Pardo (S) uppdraget som ledamot i 
skolnämnden. 

Valberedningens muntliga nominering: Helene Cranser (S). 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Ariel Pardo (S), 2013-04-08 

- Valberedningens muntliga nominering. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att entlediga Ariel Pardo (S) från uppdraget som 
ledamot i skolnämnden. 

2. Fulhnäktige utser Helene Cranser (S) till ledamot i skolnämnden, för 
resterande del av mandatperioden, efter Ariel Pardo (S). 

Beslutsexpediering 
Skolnämnden 
Walda 
Löne- Karin Petersson 
Webbplats 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 37 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-03-25 

KS 2012/10 

Entledigande från uppdraget som ersättare i skol nämnden samt 
fyllnadsval efter Helene Cranser (5) 

Sammanfattning 
I skrivelse 2013-04-08, avsäger sig Cranser (S) uppdraget som ersättare i 
skolnämnden. 

Valberedningens muntliga nominering: Ariel Pardo (S) 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Helene Cranser (S), 2013-04-08 
Tjänsteskrivelse 2013-04-09 
Valberedningens muntliga nominering. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att entlediga Helene Cranser (S) från uppdraget 
som ersättare i skolnämnden. 

2. Fullmäktige utser Ariel Pardo (S) till ersättare i skolnämnden, för reste
rande del av innevarande mandatperiod, efter Helene Cranser (S). 

Beslutsexpediering 
Skolnämnden 
Walda 
Löne- Karin Petersson 
Webbplats 
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HAso 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 38 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-03-25 

KS 2012/10 

Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval av ledamot till kommun
fullmäktiges beredning för "Vision 2030" 

Sammanfattning 
Fullmäktige utsåg 2012-11-12, § 129, ledamöter, att ingå i beredningsgrup
pen för Vision 2030. 

I skrivelse avsäger sig Maria Andersson (SD) uppdraget. 

Valberedningens muntliga nominering: Kristian Leinionen (SD). 

Beslutsunderlag 
Valberedningens muntliga nominering 2013-04-22 

- Skrivelse från Maria Anderson, 2013-04-15. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att bevilja Maria Andersson (SD) begärt entledi
gande som ledamot i fullmäktiges beredning "Vision 2030". 

2. Fullmäktige beslutar utse Kristian Leinionen (SD) till ledamot, i full
mäktiges beredning för "Vision 2030", efter Maria Andersson (SD). 

Beslutsexpediering 
Maria Andersson 
Kristian Leinionen (S D) 
Löne-lKarin Petersson 
Walda 
Planerare - kommunkansiet 
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