


























 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  

  2009-09-07  

Kommunstyrelsen 
 

KS § 117 KS 2009/84 

 

Yttrande över kommunrevisionens rapport "Granskning av pro-
tokollens utformning och innehåll" 
Sammanfattning 
Av rapporten, som omfattar flertalets av kommunens nämnders protokoll, 
framgår följande ändrings- och förbättringsförslag gällande kommunstyrel-
sens protokoll: 

Ärenderubrikerna bör utformas så att de är korta och informativa 
 
Datum för protokollens justering ska anges på protokollen - framgår endast 
av respektive protokolls anslagsbevis 
 
Otydlig dokumentation vad gäller anslående av ”omedelbart justerade be-
slut” 
 
Onödigt mycket text i ärenderubriker, för omfattande ingresser samt by-
råkratiskt språk.  
 
Övrigt 

Utbildning av ordföranden i sammanträdesteknik 

Beslutsunderlag 
– Kommunrevisionens rapport ”Granskning av protokollens utformning 

och innehåll, 2009-06-01. 
– Tjänsteskrivelse 2009-07-31. 
– Arbetsutskottets förslag till beslut 2009-08-24, § 106. 
 
Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag till yttrande. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Styrelsen beslutar uppdra till kommunkansliet dels att ändra och 
komplettera kommande protokoll i enlighet med revisionens synpunkter 
samt dels att i samråd med övriga nämndskanslier, bedöma behovet av 
utbildning i sammanträdesteknik. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Kommunsekreterare 
Revisorerna  

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2009.2534 

           

           

 































































































































 
 

ARBETSMILJÖ 

 

POLICY 

 
 
 



  1
 Datum Vår beteckning 

  2009-07-07 
Rev. 2009-09-07 

KS2009/11 nr 2009.217

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbetsmiljöpolicyn, som också utgör policy mot kränkande 
särbehandlling, skall användas i det löpande arbetsmiljö-
arbetet på varje arbetsplats i kommunen. 
 
Den utgör ett redskap och ett stöd för ansvariga chefer, 
fackliga representanter och övriga anställda i planerandet 
och utformandet av verksamheternas konkreta 
arbetsmiljöåtgärder. 
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Arbetsgivarens ansvar enligt gällande regler 
 
I kommunen är de förtroendevalda arbetsgivare och därigenom även huvudansvariga för en 
god arbetsmiljö. Ansvaret för en nämnds verksamhet och också för medarbetarna, är 
kollektivt för alla ledamöter i varje nämnd. Arbetsmiljöansvaret omfattar även eleverna vid 
kommunens skolor. 
 
Genom delegation från nämnderna får chefer det praktiska uppdraget med befogenheter, 
resurser och kunskaper att driva en bra verksamhet med tillfredsställande arbetsmiljövillkor. 
Bland annat så att risker kan förebyggas och brister rättas till. 
 
I första hand har arbetsgivaren ett skyddsansvar. Man ska förebygga ohälsa och olycksfall. 
Men när detta inte lyckas tillkommer också ett rehabiliteringsansvar. 
 

För arbetsmiljöarbetet i Håbo kommun gäller att: 
• kommunen bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete enligt föreskriften om Systematiskt 

arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) för att ge den anställde skydd mot ohälsa och olycksfall, 
• i alla beslut och avgöranden som berör verksamheten tas hänsyn till de anställdas hälsa och 

välbefinnande. 
• när ändringar i verksamheten planeras ska en konsekvensbeskrivning enligt reglerna i 

arbetsmiljölagen genomföras för bedömning om ändringarna medför risker som behöver 
åtgärdas 

• arbetsmiljöpolicyns intentioner ska styra det löpande arbetsmiljöarbetet på varje arbetsplats 
i kommunen. 

• rehabiliteringsarbetet utgör en viktig del av kommunens arbetsmiljöarbete. 
 

God arbetsmiljö i Håbo kommun 
God arbetsmiljö är en självklar förutsättning för effektivitet och god kvalitet. Det är väl känt att 
människor som mår bra samt har möjlighet att påverka sin situation och komma till sin rätt 
yrkesmässigt presterar mer. Därför är arbetet med att säkra en god arbetsmiljö ett medel för att uppnå 
hög kvalitet i de verksamheter kommunen ska tillhandahålla medborgarna. 
 

Med god arbetsmiljö menar vi 
• att vi agerar i samverkan med varandra på ett sådant sätt att vi inte kränker någons värdighet. Detta 

gäller såväl i mötet mellan anställda, mellan elever som i mötet mellan anställda och medborgare 
• att alla, anställda och elever, skall känna sig respekterade och delaktiga på sitt arbete och i sina 

arbetsgrupper 
• att arbetet leds och organiseras så att den anställde har möjlighet att påverka sin arbetssituation och 

på bästa sätt bidra till hög kvalitet i verksamheterna samt har möjlighet till samarbete med 
arbetskamrater 

• att arbetet i skolan leds och organiseras så att eleverna har möjlighet att, utifrån ålder och mognad, 
utveckla sitt eget ansvarstagande och därigenom påverka sitt eget lärande och sin arbetsmiljö 

• att medarbetarna/eleverna upplever att de har en god arbetsmiljö såväl fysiskt, psykiskt som socialt 
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Hur gör vi för att nå dit 
God arbetsmiljö uppnår vi genom att vi har en kontinuerlig dialog om verksamhet, hälsa och arbets-
miljö på alla nivåer och i olika forum i kommunen. Vi delger varandra erfarenheter och utvecklar 
kunskaper.  
 
• Vi har ett systematiskt helhetstänkande för hur vi arbetar med dessa frågor. Vi arbetar för att säkra 

arbetsplatser mot olycksfall och ohälsa samt främja medarbetarnas personliga och yrkesmässiga 
utveckling. 

• I beslut och avgöranden som berör verksamheten gör verksamhetschef tillsammans med 
medarbetarna och skyddsombud riskbedömningar för att belysa konsekvenserna av den tänkta 
förändringen. I detta arbete ska man ta hänsyn till de anställdas hälsa och välbefinnande. 

• Alla anställda medverkar i arbetsmiljöarbetet och ska vara väl förtrogna med lokala förhållanden, 
rutiner och föreskrifter för att kunna ta sitt ansvar i arbetsmiljöarbetet. 

• Elever från årskurs 7 och uppåt engageras i arbetsmiljöarbetet på sina respektive skolor. 
Elevskyddsombud utses och dessa har ett nära samarbete med elevråden som finns på varje skola. 

• Vi har tydliggjort ansvarsfördelning och rutiner för att 
hjälpa och stödja personer som upplever sig utsatta för kränkande särbehandling, 
utreda situationer och händelser när någon upplever sig utsatt för kränkande särbehandling samt 
åtgärda missförhållanden. 
I varje verksamhet inom förskola och skola finns en fullständig likabehandlingsplan upprättad. 

• Kommunen anlitar företagshälsovård som ett stöd för verksamhetschefer och personalfunktion 
såväl i det hälsofrämjande arbetet som i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. 
Företagshälsovårdstjänsterna baseras på en helhetssyn som tar hänsyn till sambanden mellan 
individ – hälsa - arbetsmiljö.  

 

Begreppet arbetsmiljö 
Begreppet arbetsmiljö i vår kommun omfattar bland annat faktorerna 

• ergonomi 
• buller 
• belysning 
• arbetsredskap 
• arbetsbelastning 
• uppdragets rimlighet/tydlighet 
• maskinskydd 
• luftkvalitet 
• kemiska och biologiska hälsorisker 
• skydd mot fall 
• våld och hot 
• arbetsrum vad avser utrymme, arbetsro, utrustning 
• droger 
• ensamarbete 
• diskriminering och/eller trakasserier 
• arbetstider 
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• ledarskap  
• arbetsbetingade konflikter 
• sociala kontakter och förhållningssätt 
• personlig och yrkesmässig utveckling 
• möjlighet att påverka sin egen arbetssituation 
• arbetsanpassning och rehabilitering 
• variation i arbetet och möjlighet till återhämtning 
• paus- / personalutrymme 
• brandskydd och utrymningsplan 

 

Aktörer 
Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren huvudansvaret för arbetsmiljön men även medarbetarna och 
skyddsombuden har ansvar för att medverka i arbetsmiljöarbetet och bidra till goda arbetslivsvillkor. 
För elever gäller att de från och med årskurs 7 aktivt ska delta i arbetsmiljöarbetet vid sina respektive 
skolor. 
De förtroendevalda i varje nämnd med verksamhetsansvar ska se till att det finns förutsättningar för att 
arbetsmiljölagen och andra lagar följs. Själva arbetsmiljöarbetet måste dock i praktiken skötas av 
medarbetarna i det dagliga arbetet och i utvecklingen av verksamheten. De förtroendevalda ska därför 
se till att chefer får ett väldefinierat uppdrag med befogenheter, resurser och kunskaper att driva en bra 
verksamhet med tillfredsställande arbetsmiljövillkor. Med anledning av detta finns en tydlig 
delegationsordning avseende arbetsmiljöarbetsuppgifter inom varje nämnds verksamhetsområde. 
 

Praktiskt arbetsmiljöarbete 
Arbetsmiljöarbetet är en integrerad del av verksamhetens vardag och utveckling. Arbetet innebär bland 
annat att regelbundna kartläggningar och riskbedömningar av arbetsmiljön görs. Dessa ingår som ett 
självklart underlag i budgetprocessen. 
 

Avtal och policies som påverkar arbetsmiljöarbetet 
Arbetsmiljöpolicyn skall användas i det löpande arbetsmiljöarbetet på varje arbetsplats i kommunen. 
Den utgör ett redskap och ett stöd för ansvariga chefer, fackliga representanter och övriga anställda i 
planerandet och utformandet av verksamheternas konkreta arbetsmiljöåtgärder. 
I kommunens samverkansavtal framgår att samverkansgrupperna på kommun- respektive 
förvaltningsnivå ska vara skyddskommitté enligt arbetsmiljölagens regler. Det innebär bland annat att 
de ska vara policyskapande i hälso- och arbetsmiljöfrågor, frågor rörande företagshälsovård samt 
arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet enligt 6 kap 9§ AML. 
 
Det innebär praktiskt att stödja och underlätta det systematiska arbetsmiljöarbetet, alltså arbetsgivarens 
arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga ohälsa och 
olycksfall.  
I skyddskommittén kan det vara lämpligt att gemensamt bestämma formerna för de olika 
arbetsmiljöarbetsuppgifterna: hur riskanalyser ska genomföras, hur handlingsplaner ska utformas, hur 
man ska arbeta för att identifiera utsatta verksamhetsområde etc. Frågor som lämpligen kan behandlas i 
KomSam (samverkansgruppen på kommunnivå) är företagshälsovård och kompetensutveckling av 
chefer och skyddsombud. 
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Kommunens policies och riktlinjer om sjukfrånvaro och rehabilitering, alkohol och droger, hot och 
våld, riktlinjerna för systematiskt arbetsmiljöarbete samt riktlinjerna för rekrytering är andra dokument 
som ska beaktas när man utformar det praktiska arbetsmiljöarbetet på respektive verksamhet. 
 

Uppföljning  
Det ska finnas skriftliga rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet praktiskt ska gå 
till och en skriftlig uppföljning av detta ska göras varje år. 
Uppföljningen görs förvaltningsvis och behandlas dels inom respektive förvaltnings 
samverkansorganisation och nämnd dels av KomSam. De rutiner som inte fungerar bra ska åtgärdas. 
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REHABILITERINGSPOLICY FÖR HÅBO KOMMUN 
 
Vad är rehabilitering och varför ska vi i Håbo kommun arbeta med tidig och 
aktiv rehabilitering? 
 
Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, 
social och arbetsinriktad art som ska hjälpa sjuka och skadade att återvinna bästa 
möjliga funktionsförmåga och förutsättningar för ett normalt liv. Med det menas att 
den enskilde ska återfå hälsan och livskvalitén. 
 
Den typiska utslagningsprocessen i arbetslivet: 
korta sjukskrivningar övergår i allt längre sjukperioder varefter den sjuke riskerar 
att få allt svårare att återgå i arbete. 
 
 
Alla typer av sjukfrånvaro är en värdeförlust för verksamheten i kommunen, 
eftersom det är arbetstagarnas erfarenheter och kunskaper som utgör 
verksamhetens värde. 
 
Rehabilitering för en verksamhet innebär således att återfå arbetstagare med 
kunskaper och erfarenheter och att verksamhetens värde återställs! 
 

 
MÅL 
• Genom ett aktivt arbetsmiljöarbete avseende både den fysiska och den psykosociala 

arbetsmiljön främjas förekomsten av hälsosamma arbetsplatser i kommunen. Genom 
detta bibehålls arbetsförmågan och sjukskrivningar som beror på förhållanden på 
arbetsplatsen kan förebyggas och förhindras. 

 
• För arbetstagare i kommunen som drabbas av sjukdom eller funktionshinder underlättas 

återgången i arbete genom tidiga rehabiliterings- och anpassningsåtgärder. 
 
Arbetsgivarens ansvar enligt gällande regler 
 
I kommunen är de förtroendevalda arbetsgivare och därigenom även 
huvudansvariga för en god arbetsmiljö. Ansvaret för en nämnds verksamhet och 
också för medarbetarna, är kollektivt för alla ledamöter i varje nämnd. 
 
Genom delegation från nämnderna får chefer det praktiska uppdraget med 
befogenheter, resurser och kunskaper att driva en bra verksamhet med 
tillfredsställande arbetsmiljövillkor. Bland annat så att risker kan förebyggas och 
brister rättas till. 
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I första hand har arbetsgivaren ett skyddsansvar. Man ska förebygga ohälsa och 
olycksfall. Men när detta inte lyckas tillkommer också ett rehabiliteringsansvar. 
Även i de fall ohälsan har sin orsak utanför arbetet gäller rehabiliteringsansvaret. 
 
 
 
 
För arbetsmiljöarbetet i Håbo kommun gäller att: 
• kommunen bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete enligt föreskriften om 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) för att ge den anställde skydd mot 
ohälsa och olycksfall, 

• i alla beslut och avgöranden som berör verksamheten tas hänsyn till de 
anställdas hälsa och välbefinnande. 

• när ändringar i verksamheten planeras ska en konsekvensbeskrivning enligt 
reglerna i arbetsmiljölagen genomföras för bedömning om ändringarna medför 
risker som behöver åtgärdas 

• arbetsmiljöpolicyns intentioner ska styra det löpande arbetsmiljöarbetet på varje 
arbetsplats i kommunen. 

• rehabiliteringsarbetet utgör en viktig del av kommunens arbetsmiljöarbete. 
 
 
Arbetsmiljölagen anger att det är arbetsgivarens uppgift att organisera 
rehabiliterings- och anpassningsarbetet på ett ”lämpligt sätt” (3 kap, 2 a §). 
Dessutom ska arbetskraven anpassas till den enskilde arbetstagarens 
förutsättningar. 
 
Enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift om arbetsanpassning och 
rehabilitering, AFS 1994:1, ska arbetsgivaren så tidigt som möjligt anpassa arbete 
och rehabilitera medarbetare tillbaka till arbetslivet. Föreskriften gäller också för 
medarbetare med alkohol- eller drogproblem. Rehabiliteringsrutinerna skall årligen 
utvärderas och följas upp. 
 
Arbetsgivaren måste alltid pröva alla möjligheter att bereda medarbetaren lämpligt 
arbete för att anställningen ska bestå. Möjligheterna till omplacering inom Håbo 
kommun ska alltid prövas i de fall den som är sjuk, trots medicinsk rehabilitering, 
inte kan återgå till sitt ordinarie arbete. Lagen om anställningsskydd (LAS) 
föreskriver att ingen kan sägas upp utan saklig grund. Sjukdom anses inte som 
saklig grund för uppsägning 
 
Det är viktigt att arbetsanpassning- och rehabiliteringsfrågor behandlas med 
sekretess. I arbetsmiljölagens 7 kap. 11 § och sekretesslagens 14 kap. 7 § finns 
sekretessregler som är till för att skydda anställda i offentlig verksamhet. 
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Praktiskt rehabiliteringsarbete i Håbo kommun 

 
Ansvaret för rehabiliteringsverksamheten ligger på förvaltnings- och 
verksamhetschef enligt arbetsmiljödelegation från nämnd.  
 
Chef ska se till att den anställdas rehabiliteringsbehov utreds i enlighet med 
kommunens rehabiliteringsriktlinjer.  
 
Vid omplacering av anställd mellan förvaltningar ska personalfunktionen 
kontaktas. 
 
 
 
Förvaltningschef ska se till att det inom förvaltningens budgetram finns de resurser 
som behövs och skapa ekonomiska och personalmässiga förutsättningar för 
rehabiliteringsarbetet.  
 
Den lokala samverkansgruppen bör användas som idéforum för de generella 
diskussionerna som man bedriver på arbetsplatsen för att bidra till ett aktivt och 
medvetet förhållningssätt i rehabiliteringsfrågor.  
 
Det är betydelsefullt för ett gott slutresultat att alla är medvetna om chefens ansvar 
och arbetsgruppens betydelse för att det ska vara möjligt att på ett positivt och 
konstruktivt sätt medverka i rehabiliteringsprocessen.  
 
Arbetstagaren har ansvar för att aktivt medverka i sin egen rehabilitering och att 
aktivt hålla kontakt med arbetsplatsen under sjukperioden.  
 
Det är arbetsgivaren som ansvarar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. 
Det kan sägas vara den del som direkt är kopplad till arbetet. Hit kan räknas: 
 
• åtgärder på arbetsplatsen 
 
• arbetsinnehåll och arbetsorganisation 

 
• andra åtgärder för den enskilde arbetstagaren 

 
 
Riktlinjer för hur rehabiliteringsarbetet skall bedrivas i Håbo kommun finns i ett 
särskilt dokument. 
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Mål  
Målet för Håbo kommuns upphandling är att inköpen av varor, tjänster och entreprenader sker 
kostnadseffektivt och med god kvalitet. Vidare ska upphandling ske så att negativ 
miljöpåverkan undviks. 
För att nå målet ska gällande EU-rättsliga principer och lagstiftning följas. Upphandlingar 
formuleras så att leverantörer har lika möjligheter till att lämna anbud, varmed konkurrensen 
utnyttjas. Lika viktigt är att upphandlade avtal följs upp. För att effektivisera 
upphandlingsverksamheten samordnas upphandlingar med andra aktörer i möjligaste mån, 
tillgängliga stödsystem används samt att upphandlings- och beställarkompetensen förstärks.  
 
Regler och styrprinciper 
Vid all upphandling finns en skyldighet att iaktta de grundläggande EG-rättsliga principerna 
om likabehandling, icke-diskriminering, transparens och öppenhet, proportionalitet och 
ömsesidigt erkännande. Av de lagar som styr upphandling åberopas oftast lagen om offentlig 
upphandling (LOU). Ett antal andra lagar, tillkännagivanden, juridisk praxis och liknande styr 
upphandlingsverksamheten.  
Konkurrensverket, som är tillsynsmyndighet, har aktuell information om regler för 
upphandling på sin hemsida, www.konkurrensverket.se
Den som är ansvarig för upphandlingen ska ha kännedom om regelverken och se till att 
upphandlingen genomförs i enlighet med upphandlingslagstiftningen. 
 
Överväganden 
För att nå målen ska minst följande överväganden göras i samband med varje upphandling: 
 
Strategi Vid fastställande av upphandlingens upplägg påverkar flera faktorer – exempelvis om 
anbud kan lämnas på hela eller del av uppdraget, inställelsetid/leveranstid, avtalets 
giltighetstid med mera – det slutgiltiga avtalet och hur väl konkurrensen tas till vara. 
Kommunen får varken gynna eller missgynna ett företag på grund av dess storlek eller 
geografiska läge, ej heller förespråka ett visst märke eller fabrikat framför annat. 
 
Affärsmässighet och pris Där det är möjligt ska totalkostnadsberäkningar inklusive 
livscykelkostnader, drift, underhåll och avveckling göras. Inga upphandlingar ska behöva 
avbrytas med anledning av oförväntade kostnader. 
 
Miljö Miljöstyrningsrådets (www.msr.se) vägledning ska, om möjligt, följas. De miljökrav 
som ställs ska vara relevanta för den aktuella upphandlingen och får inte medföra 
diskriminering eller utestängning av företag. Miljökraven bör ha utarbetats på grundval av 
vetenskapliga rön och får inte medföra orimligt höga uppföljnings- eller 
övervakningskostnader. Om möjligt ska livsmedel vara KRAV-märkt och rättvisemärkt, eller 
motsvarande. 
 
Sociala och etiska aspekter Sociala och etiska krav ska vara relevanta, proportionella och 
rimliga samt möjliga för kommunen att följa upp. Stöd i formulering av sociala och etiska 
krav finns bland annat på Konkurrensverkets hemsida. 
 
Olika former av inköp 
Gällande ramavtal ska användas. I det fall inget giltigt ramavtal finns, sker en upphandling. 
Sådana genomförs som 

http://www.konkurrensverket.se/
http://www.msr.se/
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- annonserade upphandlingar där kommunen offentliggör i databaser och i media att 
intressenter kan lämna anbud till kommunen.  
- direktupphandlingar där kommunen vänder sig direkt till tilltänkta leverantörer utan 
annonsering.  
 
Vid annonserade upphandlingar väljs ett upphandlingsförfarande enligt lagstiftningen, 
beroende på bland annat på upphandlingens värde och om upphandlingen avser entreprenader 
eller varor och tjänster.  
 
Direktupphandling får användas för enstaka köp under lågt värde och där inget tillämpligt 
ramavtal finns. Lågt värde motsvarar högst 15 procent av det aktuella tröskelvärdet som gäller 
för kommuner vid upphandling av varor och tjänster, det vill säga cirka 286 000 kronor 
(2009). För att veta om upphandlingen har lågt värde ska samtliga köp av liknande typ under 
ett år beräknas. Om upprepade upphandlingar av lågt värde görs, bör ett ramavtal tecknas. 
Vid direktupphandlingar ska tre anbud tas in från utsedda leverantörer. Handlingarna ska vara 
väl dokumenterade. 
Om direktupphandlingen avser köp under två basbelopp räcker det att en leverantör kontaktas 
för ett anbud. Anbudet bör vara skriftligt.  
Beräkningen av beloppet samt hur direktupphandlingen genomförs gäller under förutsättning 
att lagstiftningen inte anger annat. 
 
 
Beslut 
Det är nämnderna som inom ramen för sitt budgetansvar beslutar om vilka varor, tjänster och 
entreprenader anskaffas till kommunen.  
Upphandlingar som avser verksamhetsövergångar, påverkar kommunens organisation eller är 
principiellt viktiga för kommunens medborgare ska behandlas av kommunfullmäktige. 
Upphandlingar som avser den löpande verksamheten behandlas av tjänstemännen. 
Information sker till respektive förvaltnings ordförande eller enligt delegation.  
 
Personalorganisationers rätt till yttrande eller veto innan beslut iakttas alltid. 
 
  
Uppföljning 
Efter att ett avtal har tecknats ska Håbo kommun säkerställa att åtaganden som omfattas av 
avtalet följs. Uppföljningen under hela avtalstiden och eventuella garantitider ska minst 
omfatta kontroll av särskilda avtalsvillkor inklusive priskontroll och leveransbevakning samt 
att övriga krav uppfylls.  
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 Datum Vår beteckning 

  2009-09-03 KS2008/68 nr 2009.2418

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Therese Eriksson, Redovisningsekonom 

 

Ekonomiavdelningen 
therese.eriksson@habo.se 

 
Ekonomiavdelningens kommentar till Håbo FFs ekonomiska 
status 
Ekonomiavdelningen har granskat Håbo FFs bokslut per 2008-12-31 och 
bokföringen till och med juli 2009. Kompletterande samtal har förts med 
föreningen.  

Granskningen av föreningens ekonomi visar att den är tillfredsställande. 
Förgående års resultat visade visserligen att resultatet var negativt men 
förklarades av inköp av lotter som säljs under 2009. Det egna kapitalet är 
intakt. 

De ökade räntekostnaderna för byggnation av konstgräsplanens staket och 
belysning, räknar föreningen med att kunna täcka genom avyttring av 
byggnaden på Granvallen och därmed få sänkta driftskostnader. 

Ett samarbete mellan Håbo FF och Bildningscentrum Jan Fridegård har 
ingåtts genom startandet av en fotbollslinje certifierad av fotbollsförbundet, 
där konstgräsplan är en förutsättning. Detta bidrar även till att finansiera 
föreningens utökade kostnader för konstgräsplan. 

Underlag 
– Resultat- och balansräkning för 2008 och 2009. 








	Bilagor till vissa ärenden
	4 - Delgivning av revisionsrapport
	Kommunstyrelens yttrande

	5 - Berett medborgarförslag om trafikreglering
	6 - Berett medborgarförslag om införande av inköpspolicy
	7 - Berett medborgarförslag om en hundrastgård
	8 - Medborgarförslag om stipendium
	9 - Medborgarförslag om gästbrygga, orienteringstavla m.m
	10 - Medborgarförslag om flera hundrastgårdar
	13 - Sårbarhetsanalys, övergripande plan och handlingsplan
	Sårbarhetsanalys 2009
	Övergripande plan för säkerhet och trygghet i Håbo kommun
	Handlingsplan vid extraordinära händelser i Håbo kommun

	11 - Medborgarförslag om Söderskogens offentliga gatubelysning i Skokloster
	14 - Arbetsmiljöpolicy
	15 - Rehabilitering
	16 - Upphandlingspolicy
	17 - Ändrad taxa inom miljöbalkens område
	Taxebilaga 1
	Taxebilaga 2
	Bilaga 1 Natur- och kulturvård, skydd av områden
	Bilaga 2 Verksamheter
	Miljö- och tekniknämndens beslut § 52, 2009-06-09
	Håbo kommuns taxa antagen av KF 2002-11-25 § 90

	18 - Ansökan om kommunal borgen
	Ekonomiavdelningens kommentar till Håbo FFs ekonomiska status

	20 - Avsägelse Gun-Britt Eriksson (S)
	21 - Avsägelse Birgit Svensson (M)
	22 - Avsägelse samt fyllnadsval Somir Sinharay (MP)



