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HÅBO 
KALLELSE 
Datum 

KOMMUN 2012-04-12 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 

Tid: 
Plats: 

Måndagen den 23 april 2012, kl. 19.00 
Övergranssalen, kommnnhnset, Bålsta 

Protokollets justering 

Tid: 
Plats: 

Ärenden 

l. Upprop 

Efter överenskommelse med sekreteraren 
Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta 

2. Val av justerare 

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

4. Medborgarförslag - kretslopp för kläder 

5. Delgivning av demokratiberedningens protokoll från 2012-03-07 

6. Arsredovisning för år 2011 

7. Redovisning av synpunkter inkOlnna till nämnderna för redovisning i samband med 
årsbokslut 2011 

8. Förslag till investeringsbudget för färdigställande av konstgräsplan - återremitterat ärende 

9. Redovisning av beredd motion om ändrad policy för ordförandeskap i 
demokratiberedningen, motionärer: Tomas Alm (FP) och Lisbeth Bolin (C) 

10. Redovisning av beredd motion med förslag om en översyn av skolomas arbete mot 
mobbning, motionär: Anders Nilfjord (FP) 

Il. Redovisning av beredd motion med förslag om att fårdtjänstberättigads medresenär ska få 
medfölja till reducerad alternativt ingen kostnad för medresenären, motionärer: Tomas 
Alm (FP) och Håkan Welin (FP) 

12. Förslag till ändring i riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst - slopad avgift för 
medresenär i samband med färdtjänst 

13. Förslag till yttrande över överklagat beslut gällande detaljplan för Frösundavik, etapp 1 

14. Inlämnad motion om ökad vistelsetid i förskolan för barn till föräldralediga, motionär: 
Anders Nilfjord (FP) 



HÅBO KALLELSE 
Datum 

KOMMUN 2012-04-12 

Kommunstyrelsen 

15. Begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige - Frida 
Mattsson (C) 

Owe Fröjd (Båp) 
Ordförande 

Övrigt 
Allmänhetens frågestund kl. 19.00. Förhandlingarna påbörjas direkt efter frågestunden. 
Sammanträdet direktsänds via lokalradio och lokal-TV. 

I anslutning till fullmäktiges behandling av årsredovisning för år 2011, medverkar dels 
förvaltningschefer och dels revisionens ordförande. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-04-12 
Vår beteckning 

KS2012/44 nr 2012.1232 

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

Medborgarförslag om insamling och återbruk av klä
der/textilfibrer 

Följande förslag föreligger: "1 Bålsta idag så har vi inget pantsystem där 
man kan återlämna antända kläder som man sedan kan bryta ner, använder 
fibrema och skapar nya kläder utav. Istället slänger vi de kläder vi inte vill 
ha och på så sätt utnyttjar vi inte de resurser vi faktiskt har i gamla kläder. 

Vårt förslag är att vi ska länma klädemas linjära process bakom oss och att 
vi istället startar ett kretslopp genom att vi bygger upp en station där man 
kan länma ifrån sig gamla kläder, där de olika materialen sorteras och sedan 
skickas till en fabtik där de kan bryta ner fibrerna i kläderna så att de kan 
återanvändas 

Om det inte finns några fabriker som skapar nya tyger och så att man kan 
skapa denna process så är det något som kommun borde fundera på och ha i 
åtanke." 

Kommnnkansliets yttrande: 

I samband med konnnunfullmäktiges sammanträde 2011-11-07 inlämnades 
ett medborgarförslag med förslag om att kommunen ska bidra tillulsanlling 
av och att en handel med begagnade kläder komnler tillstånd. Förslaget 
överlämnades till milj ö- och tekniknänmden, för beredning. 

Beslutsunderlag 
- Medborgarförslag om insamling och återbruk av kläder/textilfibrer. 

Förslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att överlänma det nu aktuella medborgarförslaget 
till miljö- och tekniknämnden, för beredning tillsammans med det 
2011-11-07 inlännlade medborgarförslaget om insamling och återbruk 
av begagnade kläder. 
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I Bålsta idag så har vi inget pantsystem där man kan återlämna an ända kläderlSpm man' , 
sedan kan bryta ner, använder fibrerna och skapar nya kläder utav, Ista e s anger 2Pi2. 

kläder vi inte vill ha och på så sätt utnyttjar vi inte de resurser vi faktiskt har i gamla 
kläder. 

Vårt förslag är att vi ska lämna klädernas linjära process bakom oss och att vi istället 
startar ett kretslopp genom att vi bygger upp en station där man kan lämna ifrån sig 
gamla kläder, där de olika materialen sorteras och sedan sklckas till en fabrik där de kan 
bryta ner fibrerna i kläderna så att de ,kan återanvändas; 

Om det inte finns några fabriker som skapar nya tyger och så att man kan skapa denna 

process så är det,någ()t som komn1u!l~n bordefg!lclera på o,:hJgLåtank,e, .. 
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HASG KOM1"1UN 
KOMMUNSTY?.E:! SE.I..jS FÖR\lp,LTNJNG 
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Skapa ett kommunövergdpande insamlingssystem för begagnade kläder l 
syfte att skapa förutsättningar iOr ett storskaligt kommersiellt utbud av 
begagnade kläder 

Bakgrund 

Kommnnfnllmäktige tog 2011-06-13 beslut om att ansöka om medlemskap i Föreningen Sveriges 

Ekokd=uner. En Ekoko=uns verksamhet skall gninda sig på principen fdr ett "hållbart" samhälle, 

el. v.s. ett sambälle som kan behålla sin j ämvikt gentemot naturen samtidigt som människors fOrmåga 

att tillgodose sina behov inte hindras. Det "hållba,a" samhållet skall bl.a. sträva efter att minska 

spridning och nyanvärdning av material som hämtas ur berggrunden och minska miHöpåverkande 
utsläpp från samhällets produktion och energianvändning. 

Naturvårdsverket håller på att ta fram en ny nationell avfallsplan och som beräknas bli klar hösten 

2011. Denna utgår från kraven i det nya ramdirektivet fOr avfall (2008/98/EG) och syftet är att minska 

miljöpåverkan från avfallshanteringen samt ange inriktningen fdr den ko=unala avfallsplaneringen 

de ko=ande åren. Arbetsgruppen bakom planen har hittat några områden som man speciellt vi1l1yfta 

i planen. Det är områden där man avser att fOreslå mål och åtgärder. 

Ett· av dessa prioriterade områden är Återanvändning och materia/återvinnillg av hushållsavfall. 
Rapporter från IVL och KTH visar at! det finns stora klimatvinster med att fdrbättra hanteringen av 
hushållsavfall. Hushållsavfall, elavfall och textilavfall ger upphov till den största totala 
klimatpåverkan (uppströms plus avfallshantering) räknat per tou avfall. Genom att i högre grad 
fOrebygga och återanvända hushållsavfall skulle miljöpåverkan från dessa avfallsslag minska. 

Om kläder och deras miljöbelastning 

År 2009 köpte svenskarna kläder och skor fdr 75 miljarder kronor. Det är en ökning med 53 % sedan 
1999. Allt snabbare trender i inr"dning och mode bidrar till att konsumtionen av billiga textilier ökar 
för varje år. Men det är någon annan än köparen som betalar det egentliga priset. fdr billiga handdukar, 
gardiner ocht-shirts. Den indiska bonden vars mark blivit obrukbar efter orenade utsläpp från fargeriet 
och bomullsodlaren som fastnat i skuldfållan efter att ha köpt dyra kemiska bekämpningsmedel är bara 
ett par exempel. För at! ta fram l kg fardigt tyg till en vanlig t-shirt krävs exempelvis l kg kemikalier 
(bara i textilfabriken) och 350 liter vatten. I Sverige fOrbrukar vi idag 24 kilo textilier per person och 
år, vilket är bland de högsta siffrorna i världen. Genomsnittet får befolkningen världen över är 9 kilo. 

Många av butikskedjorna inom detaljhandeln (får kläder och textilier) har gått över från att ha 
säsongsvaror till att ha nya varor varje dag i butiken i syfte att kunna öka fOrsäljningen. 

94 % av alla kvinnor i åldern 16 - 24 år handlar nya kläder minst en gång/månad. Var femte köper nya 

kläder varje vecka. Vi handlar kläder nästan som plockgodis! (kålla: 
www.naturskyddsforeningen.se/gron-gnide/kopa/k1ader-och-textil/textilfakta/ 

70.000 ton kläder och textilier (motsvarande 8 kg/person) hamnar i hushållssoporna varje år och 
endast 3 kg/person lämnas in till välgörenhetsorganisationer visar en nyligen publicerad kartläggning. 

3. 
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Om Second hand-kläder 

My Ernevi, som numera själv driver en Second hand-butik, skrev 2010 en D-uppsats vid Luleå 
Tekniska Universitet kallad "Second hand. En stndie om hur Second hand shopping kan bli ett 
alternativ till First hand shopping, för en framtida hållbar miljö". Se vidare 
www.uppsatser.se/uppsats/4Se63geSc7/ 

Genom att identifiera människors köpvanor, attityder och behov samt undersöka hur, var och varför 
människor idag väljer att konsumera som de gör med hjälp av foknsgruppsdisknssioner och 
enkätundersökningar har My kommit fram till följande slntsats: 

"Konsumtion är en huvudsak privat upplevelse. Genom upplevelsekonsumtion skaffar sig individen 
minnen, personliga utmaningar, nya former av kunskap samt insikt om både sig själv och andra". 

My tror att Second handkonunersen kan få genomslag genom att förslagsvis placera Second hand
butiker i ett attraktivt butiksläge i en hel, ren och trendig butikslokal och ett helt, rent och välsorterat 
sortiment. Svensken (generellt) har inget emot at! köpa använda kläder. Däremot drar den sig får at! 
handla kläder i en smutsig, rörig och mörk butikslokal, som det dessutom tar lång tid att ta sig till. 

Medborgarförslag 

Förberedelser 
Håbo ko=un kallar till Work shop (eller motsvarande) med inbjudna från befintliga kläd- & 
textilbutiker sarnt arbetslösa eller andra intresserade personer som är sugna på att "starta eget" och 
presenterar ett koncept innefattande organiserad insamling - behandling - fårsäljning av begagnade 
kläder (och textilier). Eventnellt organiserar Håbo kommun insamlingen initialt. På längre sikt bör 
dock insamlingen skötas och bekostas av detaljhandlarna. 

Utförande 
Insamlingscontainrar får kläder (och textilier) placeras ut vid befintliga miljöstationer runt om i 
ko=unen. I fårväg bestäms (genom avtal) vem som bekostar respektive tönuner de olika 
containrarna, beroende på hur många intressenter som vill delta. 

Initialt bekostar Håbo konunun informationskampanjer (som vid behov kan behöva upprepas) i syfte 
at! uppmärksamma Håboborna at! de inte skall kasta tjänliga kläder (och textilier) som de inte är i 
behov av, ntan istället lämna dem i en återanvändningscontainer. Håbo konunun kan ockaå behöva 
"coacha" nyföretagare som saknar nätverk och eventnellt (vid behov) hjälpa till ekonomiskt (t.ex. med 
lån) för at! få igång verksamheten. 

Kostnader 
Kostnader bedöms tillkonuna för Håbo konunun för Work shops (eller motsvarande), starta eget
utbildningar-och coachning av nyföretagare (vid behov) samt kostnader får informationskampanjer 

:.- ~.:.: :-- ~ -: :;~-:- ~-=---- . 



HÅBO 
KOMMUN 

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

Datum 
2012-04-12 

Redovisning av demokratiberedningens protokoll från 
2012-03-07 

Beslutsunderlag 
- Demokratiberedningens protokoll, 2012-03-07. 

Kommunkans1iets förslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att notera protokollet som delgivet. 

1 (1) 

Vår beteckning 

KS201 0/118 nr 2012.1223 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-04-10 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS §69 KS 2012/36 

Arsredovisning för år 2011 samt ombudgeteringar av pågående 
investeringsprojekt år 2011 till år 2012 

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

Kommunen har upprättat årsredovisning får år 2011, samt förslag till om
budgetering avseende pågående investeringsprojekt till år 2012. 

Årets resultat för hela konnnunkoncemen blev 31,7 mkr, vilket var en klar 
förbättring från året innan. Av koncemens resultat fick kOlmnunen, exklusi
ve bolagen, ett resultat på 29,7 mkr vilket var 3,4 procent av skatteintäktema 
och dessutom drygt 18 mkr bättre än budgeterat. Ett par orsaker är högre 
skatteintäkter än väntat och lägre räntekostnader än beräknat. Nänmdema 
redovisade tillsammans ett underskott på 2,5 mkr varav miljö- och teknik
nämnden hade det största relativa underskottet mot bndget, 5,5 procent. Or
saken till detta är främst ökade kostnader 

Förbrukningen av investeringsanslag uppgår till 98,5 mkr mot budgeterade 
ca 132,4 mkr. Ett överskott redovisas mot budgeten på 33,8 mkr, varav på
gående investeringsprojekt på 33,6 mkr begärs ombudgeteras till år 2012 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning för år 2011 
Nämndsbeslut 
Tjänsteskrivelse 2012-03-14 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-03-20, § 58. 

Utskottet tillstyrker att ärendet överlämnas till kOlrnnnnstyrelsen för fOltsatt 
behaudling. 

EXPEDIEAAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1174 



fTll W HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-04-10 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 69 KS 2012/36 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen för år 2011 till kom
munens revisorer. 

2. Styrelsen överlämnar följande förslag till fullmäktige, för ställningsta
gande och beslut i samband med fullmäktiges behandling av årsredovis
ning för år 2011 

• Fullmäktige godkärmer ombudgetering på 33 600 tkr av pågående 
investeringar till år 2012, enligt följande: 

Kommunstyrelsen 7 393 tkr 
Skolnämnd 95 tkr 
Miljö- och tekniknärnnden 18 452 tkr 
Vattenverket 7 660 tkr. 

1. 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.1174 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-04-10 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 68 KS 2012/32 

Redovisning av synpunkter inkomna till nämnderna för redovis
ning i samband med årsbokslut 2011 

Sammanfattning 
En enhetlig rutin har skapats för att säkerställa att alla de tankar om kom
munens verksamheter som dagligen kommer in från kommuninvånarna tas 
tillvara. 

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 14 juni 2010 (§ 54) ska rapportering 
av inkomna synpunkter, ideer och förslag och de åtgärder man genomfört 
ske två gånger om året. Dels i samband med delårsbokslutet och dels i sam
band med årsbokslutet. 

För att en möjliggöra en rapportering som visar på totalt inkomna synpunk
ter per budgetår redovisas inkomna synpunkter, ideer och förslag från janua
ri - augusti i samband med delårsbokslutet och från januari-december sam
tidigt med årsbokslutet/årsredovisningen. 

Synpunktshanteringen syftar också till att ge de politiska nämnderna en 
återkoppling på hur brukare och allmänhet reagerar på förändringar och be
slut som görs under ett budgetår. Informationen kan ligga till grund för dis
kussioner inför kommande budgetår. 

Beslutsunderlag 
Synpunktsrapport 2011-01-01 - 2011-12-31, daterad 2012-03-14 

- Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-03-20, § 54. 

Utskottet tillstyrker ett godkännande av rapporten. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att godkänna rapporten över inkomna synpunkter gäl
lande styrelsens verksamheter. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Komnmnfulhnäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att notera rapporten delgiven. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2D12.1172 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-04-10 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 70 KS 2012/12 

Förslag till investeringsbudget för färdigställandet av konst
gräsplanen 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslöt 2012-02-27, § 19 dels att fastställa en driftbud
get för planen och dels att återremittera frågan finansieringen av nödvändiga 
investeringar för ett färdigställande av anläggningen. 

Ärendet är berett av miljö- och tekniknämnden som i beslut 2012-01-23, § 
4, redovisar förslag till beslut som bland innebär förslag om att näll1l1dens 
investeringsmedel för år 2012, utökas med 2 396 tkr, för ett färdigställande 
av konstgräsplanen. 

Aten'emitteringen föranleddes av vissa oklarheter i beslutsunderlaget. 

Nämnda brister i beslutsunderlaget är tillrättalagda. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-09-26, § 1 02 
Kostnadskalkyl Gröna Dalen daterad 2012-01-11 
Miljö- och tekniknänmdens förslag till beslut 2012-01-23, § 4 
Kommunstyrelsens beslut 2012-02-06, § 21 
Kommunfullmäktiges beslut 2012-02-27, § 19 
Tjänsteskrivelse 2012-03-29 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-03-20, § 57. 

Utskottet tillstyrker en utökning av miljö- och tekniknfullildens invester
ingsbudget, för färdigställande av planen. 

KOlllinunstyrelsens hantering av ärendet: 

Ärendet kompletteras med en skriftlig redovisning som belyser frågan om 
bygglovskrav med mera. 

Kommunstyrelsens beslut 

KOlllinunstyrelsens förslag till kOlllillunfulhnäktige 

1. Fullmälctige beslutar att miljö- och tekniknfulmdens investerings budget 
för år 2012, utökas med 2 396 tkr, för färdigställande av konstgräspla
nen, Bålsta tätort. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012,1175 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och teknikförvaltningen 
Anders Almroth, tf förvaltningschef 
0171-52820 
anders.almroth@habo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 
2012-03-29 MTN2012/1 nr2012.718 

2012 -03- 2 9 

o,~ni_ ""'J>' 
.~ I. 2-01'2.·166 

Kompletterande redovisning till förslag om investerings budget 
för konstgräsplanen 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-26, §102, att Håbo kommun övertal' 
ansvaret får den av Håbo FF anlagda konstgräsplanen i anslutning till Gröna 
Dalens IP. Miljö- och tekniknänmden fick i uppdrag att utreda vidare och 
återkomma till fullmäktige med ett kostnadsförslag för färdigställandet av 
konstgräsplan där anläggningen är belägen idag (del av Väppeby 7:218) 
alternativt att flytta konstgräsanläggningen till Skyddsvallen (Broby 2: l och 
Eneby 1:61). 

Miljö- och teknikfårvaltningen har utrett de båda altemativen och funnit att 
det ur ekonomisk synpunkt bäs1a förslaget är att anläggningen far ligga kvar 
där den är belägen idag. Investeringskostnader på Skyddsvallen, samt 
avvecklingskostnader för den anlagda planen vid Gröna Dalens IP, gör att 
altemativ Skyddsvallen totalt blir chygt I mkr dyrare. 

På den plats där konstgräsplanen ligger idag finns ingen detaljplan. Enligt 
plan- och bygglagen (2010:900),9 kap, 13 § krävs det mal'klov för 
schaktning, fylhling, trädfallning och skogsplantering i ett område utaufor 
detaljplan, om 
l. åtgärden ska genomfåras i ett område som är avsett för bebyggelse eller i 
närheten aven befmtlig eller planerad anläggning för totalförsvaret, statlig 
flygplats, annan flygplats för alhnänt bruk, kärnreaktor, alman 
kärnenergianläggning eller alman anläggning som kräver ett skydds- eller 
säkerhetsområde, och 
2. kommunen i områdesbestånm1elser har bestämt att det krävs sådant 
marklov i området. 

Enligt den fördjupade översiktplanen för Bålsta är området där 
konstgräsplanenligger avsedd för boende. På glund av att de geologiska 
fömtsättningama som råder är imiktningen på detaljplaneprogrammet som 
just nu tas fram: stadspal"k i de delar där konstgräsplallen ligger, där 
markförhållalldena är som sämst smnt bebyggelse, i de delar där 
markförhållandena är bättre. Det är därför förvaltningens bedömning att 
marklov inte krävs enligt plan- och bygglagen (2010:900),9 kap, 13 §. 

Bygglov kommer dock att krävas föl' anläggningen. Miljö- och 
teknikförvaltningen kommer att ansöka om bygglov till en kostnad av ca 
250 tkr. 

Vid fulhnäktiges sammanträde 2012-02-27 fattades beslut 0111 utökad 
driftbudget för drift av anläggningen. Investeringsbudgeten återremitterades 
på grund av felaktigheter i de bifogade 11l1dedagen. Uppmärksammas på 

ID· 



HÅBO 
TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

KOMMUN 2012-03-29 MTN2012/1 nr 2012.718 

tidigare utsänd kostnadskalkyl för investeringar daterad 2012-01-23 med de 
rätta beloppen. 

Investeringskostnaderna kan fordelas över ett antal ål'. Förvaltningen anser 
att ca 2,396 mkr bör anslås till etapp ett under ål' 2012 för att skapa en 
fungerade anlä~gning. I dessa investeringar ingår bland annat reparation av 
planen 1000 m , fårdigställande av sidoytor runt planen, stängsel och 
bygglov. 

Investeringar för 2013-2015 är kostnadsberäknade till ca 6,7 mkr och avser 
bland almat iordningsställande av infartsväg (ca 5251kr), parkeringar (ca 1,1 
mkr) och omklädningsrum (ca 3 mkr). Dessainvesteringal'behalldlas i 
kommande budgetal'bete. 

Med tanke på allläggningens centrala placering och al1Vändning bör särskild 
vikt läggas vid platsens utformning och att fårdigställandet sker inom den 
föreslagna tiden. Planering och gestaltning av omgivningarna lconuner att 
beaktas i detaljplaneprograIn för Gröna dalen. 

l/. 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-01-23 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN §4 MTN 2012/1 

Drift- och investeringsbudget för konstgräsplan 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-26, § 102, att Håbo kommun övertar 
ansvaret för den av Håbo FF anlagda konstgräsplanen i anslutning till Gröna 
Dalens lP. Dessutom fick miljö- och tekniknämnden i uppdrag att utreda 
vidare och återkomma till fullmäktige med ett kostnadsförslag för 
färdigställandet av konstgräsplan där anläggningen är belägen idag (del av 
Väppeby 7 :218) altel1lativ1 att flytta konstgräsanläggningen till 
Skyddsvallen (Broby 2:1 och Eneby 1:61). 

Miljö- och teknikförvaltningen har utrett de båda altel1lativen och fuunit att 
det nr ekonomisk och strategisk synpunkt bästa förslaget är att anläggningen 
får ligga kvar där den är belägen idag. Investeringskostnader på 
Skyddsvallen, samt avvecklingskostnader för den anlagda planen vid Gröna 
Dalens IP, gör att altel1lativ Skyddsvallen totalt blir ca 1 mkr dyrare. 

Miljö- och teknikförvaltningen har tagit franl kostnadskalkyler som visar 
behovet av utökad budget för drift av anläggningen samt investeringsbehov 
för att färdigställa anläggningen och angräosande ytor intill 
konstgräsplanen. 

I den utökade driftkostnaden ingår att utöka personalen med 0,5 tjänst för 
drift och underhåll av planen så att den kan ntnyttjas året runt. Utöver detta 
tillkonuner kostnader får bland 81mat årlig påfylmmg av gr81lUlat och 
energikostnader för belysning. Den utökade driftkostnaden konnner att 
uppgå till 453 000 kr per år från och med 2012. 

Investeringskostnadel1la k81l fördelas över ett antal år. Förvaltningen anser 
att ca 2,4 mkr bör anslås till etapp ett under 2012 för att skapa en fungerade 
anläggning. I dessa investeringar ingår bland annat reparation av planen 
1000 m2 (ca 500 tkr), fårdigställ81lde av sidoytor runt planen (ca 525 !kr) 
detaljplan och bygglov (ca 350 tkr). 

Investeringm' för 2013-2015 är kostnadsberäknade till ca 6,7 mkr och avser 
bland annat iordningsställande av inf81isväg (ca 525 tkr), p81'keringar (ca 1,1 
mkr) och omklädningsrum (ca 3 mkr). 

Med tanke på anläggningens centrala placering och användning bör särskild 
vikt läggas vid platsens utfomming och att färdigställandet sker inom den 
föreslagna tiden. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.140 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-01-23 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN§ 4 MTN 2012/1 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-01-11 
Protokoll från kommunfullmäktige 2011-09-26, §102. 
Kostnadskalkyl Gröna Dalen daterad 2012-01-11, bilaga 1. 

Beslut 

l. Föreslå kommunfullmäktige att konstgräsplanen ska ligga kvar 
på nuvarande plats. 

2. Föreslå kommunfullmäktige att miljö- och teknikförvaltningens 
driftbudget utökas med 453 000 kr. 

3. Föreslå kommunfullmäktige att rniljö- och teknikförvaltningens 
investeringsbudget utökas med 2 396 000 kr för investeringar 2012. 

Beslutsexpediering 
KOlmnunfullmäktige 

EXPEDIERAD 

/3 
SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.140 
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KONSTGRÄS PLAN GRÖNA DALEN BILAGA 1, sid 1 (2) 

.Ikyl drift och underhåll och investeringar 2012-01-?~ 
t BEHOV PER AR FR O M 2012 I enhet I mängd I å-pris 

st 0,5 4500001 225 000 kr 
'ranulat. ton-' 2 - 14000 --- 28000 krl 1 

, av plan, 29gr/år 
~ränsle (2 tim x 250 dgr x 10 liter) 

~ 

lJ'Iytraktor (-500.000kr),Jeasing 

Ilntäkt för ~v plan/år 

t 2012 

La nin av lan, ca 15m x 70n 
Aterställnin av befintli c-väg 

ing av byggVäg till 
! av granulat som plogats bort 
,Ilande av sida tor runt lanen 

Flytt av jordmassor samt justering och 

B lov 
Nätstän sel och Qrindar 

t 2013-2015 
.. ~ från Centrumieden + ! 

Jr c:a 40 bilar 
! aventreyta ex. asfalt 

! och utsmyckning av entre 

:örråd för nya 
I och klocka med I 

, fasta 

l med kansli och kiosk 
~ vatten och avlopp 

g )(150Ipmx3m 
(100 Ipm x 3 m) 

st 2 25000 50 000 krl I 
liter 5000 12 60 000 kr 

45000 kr 

~~_[L ~ 10000 
~UPJ'9ift saknas 

120000 kr 
528000 kr 

75000 kr tbeJQJJp 
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...!If... 
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st 

2L 
_~L 
st 
st 
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453000 kr 

100000 kr 
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000 kr 

140001 196 

35001 1501 525 uuu" 1 
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1000001 100 Q( 
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1500 700 
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1 46700 

-.-! 750000 
250000 

2 40000 
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1 

.JJ-- 200000 
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KONSTGRÄSPLAN GRÖNA DALEN 
Redskapsinvesteringar för drift och underhåll samt utförda arbeten 2011 

INVESTERINGAR UTFORDA 2011 enhet mängd å-pris kostnad 
Borste till traktor (för snöröjning)_ st l 12400 12400 kr 
Harv till traktor (för ;srivning) st l 30200 30200 kr 
Snöplog till traktor (för snöröjning) st l 26000 26000 kr 

SUMMA: 68600 kr 

UTFORDA ARBETEN 2011 
Kartering inmätning 25000 kr 
Justering av trasiga brunnar och inkoppling av dränering 125000 kr 
Säkring av belysningsfundament, gjutning 75000 kr 
Klälterskydd till belysning 25000 kr 

SUMMA: 250000 kr 

BILAGA 1, sid 2(2) 

~ 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2012-02-27 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF § 19 KS 2012/12 

Beslut om drift- och investeringsbudget för konstgräsplan 

Sammanfattning 
Kommunfulhnäktige beslutade 2011-09-26, § l 02, att kommunen öveliar 
ansvaret för den av Håbo FF anlagda konstgräsplanen i anslutning till Gröna 
Dalens lP. Miljö- och tekniknfumlden uppdrogs vid salDlna tillfålle att 
utreda ett kostnadsförslag för fårdigställandet av konstgräsplan dfu' 
anläggningen är belägen idag (del av Väppeby 7:218) altemativt att flytta 
konstgräsanläggrtingen till Skyddsvallen (Broby 2:1 och Eneby 1:61). 

Miljö- och teknikförvaltningen har utrett de båda altemativen och fumlit att 
det ur ekonomisk och strategisk synpunkt bästa förslaget fu' att anläggtlingen 
får ligga kvar där den fu' belägen idag. 

Miljö- och teknikförvaltningen har tagit fram kostnadskalkyler som visar 
behovet av utökad budget för drift av anläggtlingen samt investeringsbehov 
för att fårdigställa anläggilingen och angränsande ytor intill 
konstgräsplanen. 

I den utökade driftkostnaden ingår att utöka personalen med 0,5 tjfulst för 
drift och underhåll av planen så att den kan utnyttjas året mnt. Utöver detta 
tillkommer kostnader för bland annat årlig påfylhling av granulat och 
energikostnader för belysning. Den utökade driftkostnaden kOlmner att 
uppgå till 453 000 kr per år från och med 2012. 

Investeringskostnadema kan fördelas över ett antal år. Förvaltningen anser 
att ca 2,4 mkr bör anslås till etapp ett under 2012 för att skapa en fungerade 
anläggning. I dessa investeringar ingår bland annat reparation av planen 
1000 m2 (ca 500 tkr), fårdigställande av sidoytor runt planen (ca 525 tkr) 
detaljplan och bygglov (ca 350 tkr). 

Investeringar för 2013-2015 fu' kostnadsberäknade till ca 6,7 mkr och avser 
bland annat iordningsställande av infalisväg (ca 525 tkr), parkeringar (ca 1,1 
mkr) och omklädningsmm (ca 3 mkr). 

Med tanke på anläggningens centrala placering och anvfuldning bör särskild 
vikt läggas vid platsens utformning och att fårdigställandet sker inom den 
föreslagna tiden. 

Miljö- och tektllknämnden redovisar 2012-01-23, § 4, förslag till för 
nfunnden utökad drift- samt investerings budgetar med 453 tkr respektive 
2396 tkr. 

/0 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.635 



HÄBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-02-27 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF § 19 KS 2012/12 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Jäv 
Lennart Carlsson (M) anmäler jäv i ärendet och deltar inte i ärendets 
handläggning. 

Yrkande 
Christian Ghaemi (MP) yrkar bifall till styrelsens förslag. 

Franlkommer felaktigheter i underlagen. 

Ordfdranden fdreslår konununfullmäktige att besluta om driftsbudgeten 
samt att åte11'emittera investeringsbudgeten. 

Yrkande 
Christian Ghaemi (MP) yrkar på att fullmäktige beslutar i ärendet under 
dagens smmnanträde. 

Tomas Alm (FP) yrkm' att ta beslutet idag men att det kan justeras på nästa 
möte när de rätta siffrorna finns. 

Ordföranden prövar därefter fi'mnställda yrkanden om delåterremiss, 
delbifall smnt bifall till styrelsens fdrslag till beslut i sin helhet. Därefter 
konstaterar ordfdrmlden att fulhnäktige beslutm' dels att mlta föreslagen 
driftbudget med åtfdljande förslag till finansiering, smnt dels åte11'emittera 
delförslagen om planens lokalisering och investeringsbudget. 

Beslutsunderlag 
Konununfullmäktiges beslut 2011-09-26, §102 
Kostnadskalkyl Gröna Dalen daterad 2012-01-11 
Miljö- och teknikllämndells förslag till beslut 2012-01-23, § 4 

. Kommmlstyrelsens beslut 2012-02-06, § 21. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.635 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-02-27 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF § 19 KS 2012/12 

Kommunfullmäktige beslut 

1. Fullmäktige beslutar att miljö- och tekniknämndens driftbudget 
utökas med 453 000 kr. 

2. Fullmäktige beslutar att anvisa följ ande finansiering: 
BildningsnäIwldes konto för förenings bidrag minskas med 150 tkr 
och 303 tkr anvisas ur kommunstyrelsens anslag till förfogande. 
Budgetramarna för år 2012 justeras på motsvarande sätt mellan 
berörda nämnder. 

Fullmäktige beslutar att återremittera följande punkter: 

l. Fullmäktige beslutar att konstgräsplanen ska ligga kvar 
på nuvarande plats. 

2. Fullmäktige beslutar att miljö- och tekniknämndens investeringsbudget 
utökas med 2396000 kr för investeringar under år 2012. 

Beslutsexpediering 
Milj ö- och tekniknäInnden 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.635 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-04-10 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

( < 

KS§ 78 KS 2011/83 

Redovisning av beredd motion om ändrad policy för ordföran
deskap i demokratiberedningen, motionärer: Tomas Alm (FP) 
och Lisbeth Bolin (e) 

Sammanfattning 
Motionärerna föreslår dels att fullmäktige uppdrar åt demokratiberedningen 
att bereda frågan om hur policyn skall vara vad gäller ordförandeskapet i be
redningen samt dels att demokratiberedningen ska granska hur den politiska 
makten utövas." 

Fullmäktige överlämnade 2011-06-13, § 89, motionen till beredningen för 
utredning. 

Kommunkansliets yttrande med förslag till beslut som redovisades till de
mokratiberdningen: 

Beredningen har i särskilt ärende att ta ställning till ett förslag om direktiv 
för beredningens uppdrag och imiktning. Av förslaget fi·amgår att bered
ningens uppdrag ska vara inriktat mot att vitalisera och bidra till utveckling
en av kommunfullmäktiges funktioner och arbetssätt samt att i övrigt ut
veckla demokrati, medborgardialog och inflytande. 

Fullmäktiges revisorer har enligt regleringen i kommunallagen, till uppgift 
att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksam
hetsområden. Revisorerna prövar om verksamheterna sköts på ett ändamåls
enligt sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen 
som görs inom nämndenm är tillräcklig. 

Enskilda ledamöter och allmänhet kan genom direktkontakt med revisorer
na, påpeka de fel och brister inom nänmdernas och fullmäktiges verksamhe
ter. 

Förvaltningen bedömer därför, mot bakgrund av detta, att det inte föreligger 
behov aven tillkommande granskningsinstans då en sådan inte har lagligt 
stöd för en kontrollverksamhet. 

Förvaltning redovisar inte synpunkter på vilken del av politiken som ska nt
öva ordförandeskapet i beredningen då detta bör vara en fråga för disknssio
ner och bedömningar inom politiken. 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Altl: Beredningen beslutar att tillstyrka motionens förslag 

l 
EXPEDlERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr 2012.1207 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-04-10 

Kommunstyrelsen 

KS § 78 KS 2011/83 

Alt 2: Beredningen beslutar att avstyrka motionens förslag 

Alt 3: Beredningen beslutar att överIänula motionen, att beaktas inom ramen 
för översynen av kommunens politiska organisation .. 

Demokratiberedningen beslöt 2011-11-29, §37, att överlänum ärendet till 
konmmnstyrelsen, utan eget förslag till beslut. 

Arbetsutskottets behandling av ärendet: 

I samband med utskottets behandling av ärendet avstyrker ordföranden de 
ett genomförande under innevarande mandatperiod av de förändringar som 
föreslås i motionen. 

Tomas Alm (FP) yrkar bifall till motionens förslag. 

Noteras att Carina Lund (M) anser att, i avvaktan på nu pågående utredning 
av eventuella förändringar av den politiska organisationen, bör inte demo
kratiberedningen san1ll1anträda. 

Ordföranden prövar de båda yrkandena mot varandra, och finner att utskot
tet avstyrker motionens förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2011-06-0 l 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-06-13, § 89 
Demokratiberedningens beslut 2011-11-29, § 37 
Tjänsteskrivelse 2011-11-21 
Tjänsteskrivelse 2012-03-14 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-03-20, § 61. 

Kommunstyrelsens hantering av ärendet: 

Yrkande 
Göran Eriksson (C) och Tomas Alm (FP) yrkar att motionens förslag ska bi
fallas. 

Agneta Häggiund (S) yrkar att motionens förslag ska avslås. 

Carina Lund (M) upprepar, tidigare i samband med arbetsutskottets sam
manträde, redovisad uppfattning om utskottets verksanmet. 

Olmöstning 
Ordföranden föreslår att de två förslagen - bifall och avslag - ska prövas 

. mot varandra. Styrelsen godkänner detta och efter omröstning konstateras 
att styrelsen beslutar avslå motionen. t5 . 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

q 

Nr 2012.1207 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-04-10 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 78 KS 2011/83 

Emot beslutet reserverar sig Tomas Ahn (FP), Carina Lund (M), Joachim 
Westeriund (M) och Göran Eriksson (C). 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

KOlmnunfnllmäktige 

1. Fullmäktige beslutar att avslå motionen. 

ZI. 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1207 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-11-29 

Kommunfullmäktiges demokratiberedning 

JUSTERARE 

KDB § 37 KS 2011/83 

Redovisning av beredd motion om ändrad policy för ordföran
deskap i demokratiberedningen, motionärer: Tomas Alm (FP) 
och Lisbeth Bolin (e) 

Fullmäktige överlätmlade 2011-06-13, § 89, följande motion till beredning
en för utredning: "Demokratiberedningen har bland annat till uppgift att ut
veckla fullmäktiges arbetsfoDner samt följ a och driva demokratiutveckling
en. 

I Håbo kommun har ordförande hämtats fråJ.l ett parti i gällande majoritet. 
Hos andra kommuner och inte minst i riksdag och hos SKL ät· det opposi
tionen som tillsätter ordförande i motsvarande organ. Vi har också samma 
system när det gäller lekmannarevisorer i kommunen. 

Genom att ha ordförande tillsatt fråll ett pmii i opposition säkerställs den 
demokratiska ordningen på ett mer tillfredsställande sätt och beredningen 
skulle också kunna ha en granskande uppgift motsvarande riksdagens kon
stitutionsutskott. 

Folkpmiiet Liberalerna och Centerpmiiet yrkm' därför; 

att kommunfullmäktige uppdrar åt demokratiberedningen att bereda frågan 
om hur policyn skall vara vad gäller ordförmldeskapet i beredningen 

att demokratiberedningen ska granska hur den politiska makten utövas." 

KOll11nunkansliets yttrande med förslag till beslut 

Beredningen har i särskilt ärende att ta ställning till ett förslag om dU'ektiv 
för beredningens uppdrag och urriktning. Av förslaget frmngår att bered
ningens uppdrag ska vara ilrriktat mot att vitalisera och bidra till utveckling
en av kommunfulhnäktiges funktioner och arbetssätt sanlt att i övrigt ut
veckla demokrati, medborgardialog och inflytmlde. 

Fullmäktiges revisorer har enligt regleringen i kommnnallagen, till nppgift 
att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom näl1mdernas verksam
hetsol1l1·åden. Revisorerna prövar om verksmnheterna sköts på ett fu1danlåls
enligt sätt, om räkenskaperna är rättvismlde och om den mterna kontrollen 
som görs inom nfu1mderna är tillräcklig. 

Enskilda ledmnöter och allmän11et kan genom direktkontakt med revisorer
na, påpeka de fel och brister inom nämndernas och fullmäktiges verksaJ.n11e
ter. 

2Z. 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN1NG Nr 2011.3182 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-11-29 

Kommunfullmäktiges demokratiberedning 

JUSTERARE 

KDB § 37 KS 2011/83 

Förvaltningen bedömer därför, mot bakgrund av detta, att det inte föreligger 
behov aven tillkommande granskningsinstans då en sådan inte har lagligt 
stöd för en kontrollverksaniliet. 

Förvaltning redovisar inte synpunkter på vilken del av politiken som ska ut
öva ordförandeskapet i beredningen då detta bör vara en fråga för diskussio
ner och bedömningar inom politiken. 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Alt l : Beredningen beslutar att tillstyrka motionens förslag 

Alt 2: Beredningen beslutar att avstyrka motionens förslag 

Alt 3: Beredningen beslutar att överlämna motionen, att beaktas inom ramen 
för översynen av kommunens politiska organisation .. 

Beslutsunderlag 
Motion 2011-06-0 l 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-06-13, § 89 
Tjänsteskrivelse 2011-11-21. 

Demokratiberedningens beslut 

1. Beredningen beslutar att överlänma ärendet till kOlmnunstyrelsen, utan 
eget förslag till beslut. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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Foikpartiet liberalerna 

HÄBO KOMMUN 
KOI.!IfUNSTYRELSENS FORVAL1NING 

INKOM 

2011 -06- O 7 i:, . 
i'· 

IlS D!Jt !<BqJr 

",oH/1I3 I ,;:ton" ,cl~g 

Cfi:NTE'.RPAR_TIET 

Motion om ändrad policy för ordförandeskap i demokratiberedningen. 

Demokratiberedningen har bland annat till uppgift att utveckla fullmäktiges 
arbetsformer samt följa och driva demokratiutvecklingen. 

I Håbo kommun har ordförande hämtats från ett parti i gällande majoritet. 
Hos andra kommuner och inte minst i riksdag och hos SKL är det oppositionen 
som tillsätter ordförande i motsvarande organ. Vi har också samma system när 
det gäller lekmannarevisorer i kommunen. 

Genom att ha ordförande tillsatt från ett parti i opposition säkerställs den 
demokratiska ordningen på ett mer tillfredsställande sätt och beredningen skulle 
också kunna ha en granskande uppgift motsvarande riksdagens konstitutions
utskott. 

Folkpartiet Liberalerna och Centerpartiet yrkar därför: 

att kommunfullmäktige uppdrar åt demokratiberedningen att bereda frågan 
om hur policyn skall vara vad gäller ordförandeskapet i beredningen 

att kommunfullmäktige ger beredningen i uppgift att vara det organ inom 
politiken i Håbo som har motsvarande uppgift som konstitutionsutskottet 
har för riksdagen 

Sålsta 2011-06-01 

För Folkpartiet Liberalerna För Centerpartiet 
Representanter i demokratiberedningen och dess arbetsgrupp. 

Tomas Alm Lisbeth Bolin 

Z~, 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-04-10 

Kommunstyrelsen 

KS § 79 KS 2011/152 

Redovisning av beredd motion med förslag om en översyn av 
skolornas arbete mot mobbning, motionär: Anders Nilfjord (FP) 

Sammanfattning 
Motionären föreslår att 

"Kommunfullmäktige beslutar: 

• att Skolnämnden och Bildningsnämnden ges i uppdrag att göra en 
översyn av antimobbningsarbetet för att säkerställa att det vilar på 
vetenskapliga metoder. 

• att Skolnfumlden och Bildningsnämnden återkommer med en kali
läggning Salut med förslag på åtgärder." 

Fullmäktig överlämnade 2011-09-26, § 107, motionen dels till bildnings
nämnden och dels till skolnärnnden, för beredning. 

Av bildningsnämndens yttrande 2012-02-21, § 3, fralugår blalld annat föl
jande: 

"Sammanfattning av bildningsnämndens yttrande 
Skolverkets kritik riktar sig mot skolors anvfuldning av progranlkoncept mot 
mobbning, ofta framtagna utall vetenskaplig glund. 

Gynmasiet och vuxenutbildningen i Håbo kommun använder inga sådana 
metoder i sitt arbete för likabehandling och mot kränkande behandling. En
heten bygger, så som skolverket rekommenderar, sitt arbete på lagar och 
förordningar, skolverkets allmärrna råd och den systematiska Handlingsplan 
för säkerställande aven kvalitativprocess för framtagande av likabehand
lingsplan/plan mot Ja'änkande behandling för bildningsfärvaltningen, som 
vår förvaltnings policy- och styrdokument i frågan. 

JUSTERARE 

I böljan av valje år genomförs en elevenkät i enlighet med handlingsplallen 
där samtliga ungdomselever tillfrågas om hur de upplever likabehandling 
och eventuella kränkningar i sin skolval·dag. Demla enkät är en del av utvfu·
dering och uppdatering av skolans systematiska arbete för likabehalldling 
och mot krfulkallde behalldling. 

I svaren från kvalitets enkäten i årskurs 2 år 2011 uppgav 74,2% av eleverna 
att de instfunmer helt med påståendet att de kärrner sig trygga på sin skola. 
21,3 % instfunmer i huvudsak med påståendet, 4,5 % instärnnler delvis och 
O % instärmner inte alls med påståendet. 

En ny kvalitetsellkät har just genomfölis för 2012. SVal·en är vid nfunndens 
salnmanträde fumu inte Sanmlallställda." Z b. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.1208 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-04-10 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 79 KS 2011/152 

Av skolnämndens yttrande 2012-02-21, § 3, framgår bland aImat följaIlde: 

"1 och med skollagens nya skrivningar, gällande från och med ljuli 2011, 
har skolförvaltningen konstaterat att man behöver göra en översyn av skol
förvaltningens nuvarande mall för arbetet mot diskriminering, kränkaIlde 
behaIldling, mobbning och trakasserier -likabehandlingsplan. 
Skrivningarna kring personals aI1lllälningsplikt och huvudmaill1ens (skol
nämndens) skyldighet att skyndsmnt utreda och vidta åtgärder måste då 
även beaktas. 

På samma sätt som då nuvarande gemensamma mall arbetades frmn kom
mer man vid utarbetandet av nya riktlinjer att utgå från den vägledning och 
de metoder som Skolverket rekoJ1l111enderar att man använder för att nå bäs
ta möjliga resultat i arbetet mot mobbning och kränkande behandling. Ett 
exempel är att använda det webbaserade verktyg som Skolverket, tillsmn
mans med Diskri.J.nineringsombudsmmmen, rekommenderaI· som stöd för ett 
systematiskt arbete mot kränkande behandling. 

Skolförvaltningen vill understryka att det är skolnäJ1l11den, som fullgör hu
vudmmmens uppdrag för förskole- och skolverksa1l1heten, som är aIlsvarig 
för att verksanmeterna lever upp till lagens krav i arbetet mot kränkaIlde be
handling. 

Skolförvaltningen föreslår därför att skolnämnden ger förvaltningen i upp
drag att göra en översyn av skolförvaltningens arbete mot kränkaIlde be
handling. De nya, gemensanmla riktlinjerna konuner att delges kommun
fullmäktige för kärmedom. 

För att ge skolnämnden kontinuerlig återkoppling, både på enskilda ärenden 
kring kränkande behandling som aI1lllälts av personal men också på att verk
samheterna lokalt lever upp till lagens krav om årligt upprättade handlings
planer och uppföljningaI·, konuner skolförvaltningens riktlinjer att även in
nehålla rutiner för detta. 

Med nya, gemensarmna riktlinjer, som delges kommill1fullmäktige för kän
nedom, och med rutin för kontinuerlig återkoppling till skolnämnden före
slår skolförvaltningen att skolnfu1lllden anser motionen besvaI·ad. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN1NG 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-04-10 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 79 KS 2011/152 

Beslutsunderlag 
Motion från Anders NilJj ord (FP) 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-09-026, § 107 
Bildningsnämndens beslut 2012-02-21, § 3 
Skolnfullildens beslut 2012-02-20, § 12 
Tjänsteskrivelse 2012-03-13. 
Kommunkansliets förslag till beslut: 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-03-20, § 62. 

Utskottet tillstyrker att motionen ska avslås. 

Kommunstyrelsens hantering av fu'endet: 

Ordföranden konstaterar att endast utskottets förslag till beslut föreligger 
och efter prövning noterar ordföranden att styrelsen beslutar i enlighet med 
utskottets avslagsförslag. 

Emot beslutet reserverar sig Tomas Ahn (FP). 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar, med hfuwisning till yttranden dels från bildnings
nfullilden och dels från skolnänmden, att motionen ska avslås. 

27 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 3 

Datum 

2012-02-21 

BLN 2011/45 
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I 
2012 -Uj- ij 1 

KSDr< 

l~O\l~~~~~~ 

Yttrande på motion om översyn av skolornas arbete mot 
mobbning 

Sammanfattning 
I början av 2011 publicerade Skolverket en rapport där man utvärderade 
olika insatser och arbetssätt mot mobbning, blaud annat de programkoncept 
som idag finns tillgängliga. Resultaten visar bland annat att olika insatser 
har olika effekt för pojkar och flickor samt olika effekt beroende på om 
mobbningen är social eller fysisk. Den visar också att ingen ellSkild illSats 
har dramatiskt positiva effekter. För att en skola ska lyckas förebygga och 
åtgärda mobbning krävs ett systematiskt arbete och en kombination av 
insatser. RappOliens fastslår att de effektivaste insatserna mot mobbning är 
bland almat är elevrnedverkan i det förebyggande arbetet, regelbundoa 
uppföljningar och utvärderingar av elevernas situation och 
personalutbildning. 

Folkpartiet i Håbo kommun har i september 2011 lämnat en motion till 
kommunful1mäktige där de föreslår att en översyn görs av 
antimobbningsarbetet i Håbo kommun för att säkerställa att det är 
evidensbaserat och resultatinriktat. Vid kommunfullmäktiges san1lllanträde 
den 26 september överlänmades motionen till skolnäJIl11den och 
bildningsniiIrl11den för beredning. 

I motionen )lIkas att ko=unfullmälctige beslutar: 

Att skolnämnden och bildoingsnärnnden ges i uppdrag att göra en 
översyn av antimobbningsarbetet för att säkerställa att det vilar på 
vetenskapliga metoder. 

Att skojnämnden och bildningsnärnnden återkommer med en 
kartläggning samt med förslag på åtgärder. 

Sammanfattning a\l bildningsnämndens yttrande 
Skolverkets kritik riktaJ: sig mot skolors användoing av programkoncept mot 
mobbning, ofta fi:amtagna utan vetenskaplig glund. 

Gynll1asiet och vuxenutbildningen i Håbo komnlun använder inga sådana 
metoder i sitt arbete för likabehandling och mot kränkande behandling. 
Enheten bygger, så som skolverket rekommenderar, sitt arbete på lagar och 
förordningaJ.·, skolverkets allmänna råd och den systematiska Handlingsplan 
jtJr säkerställande aven kvalitativprocess jörji"amtagande av 
likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandlingjtJr 
bildningsjtJrvaltningen, som vår forvaltnings policy- och styrdokoroent i 
frågan. 

;!tEIeLI 
EXPEDIERAD SIGNATUR 



HÅBO 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 3 

:.:-;.;.:.:: ... -

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-02-21 

BLN 2011[45 

I början av varje år genomförs en elevenkät i enlighet llled handlmgsplanen 
där samtliga ungdornselever tillfrågas om hur de upplever likabehandling 
och eventuella kränkningar i sm skolvardag. Denna enkät är en del av 
utvärdering och uppdatering av skolans systematiska arbete för 
likabehandling och mot kränkande behandling. 

I svaren från kvalitetsenkäten i årskurs 2 år 2011 uppgav 74,2% av eleverna 
att de instämmer helt med påståendet att de kämler sig trygga på sm skola. 
21,3 % instämmer i huvudsak med påståendet, 4,5 % instämmer delvis och 
O % instämmer inte alls med påståendet. 

En ny kvalitetsenkät har just genomförts för 2012. Svaren är vid nämndens 
sammanträde ärmu inte sammanställda. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista, Hid 2012.236,2012-02-14 
Bildningsnärnndens yttrande, Hid 2012.15,2012-01-09 
Handlingsplan för säkerställande aven kvalitativ process for 
framtagande av likabehandlillgsplanlplan mot kränkande behandling for 
bildningsförvaltningen, BLN 2010/21 m'20l0.894, 2010-10-05 

Beslut 

1. Bildningsnärmlden 811ser motionen besvarad. 

Beslutsexpediering 
Rektorerna 
KOlllJllunfullmäktige 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-01-09 
Vår beteckning 

BLN2011/45 nr 2012.15 

Bildningsförvaltningen 
Bildningskontoret 
Catharina Wakim, Biträdande rektor 
0171-53883 
catharina.wakim@bildning.habo.se 

Yttrande på motion översyn av skolornas arbete mot mobbning 

Sammanfattning 
I början av 2011 publicerade Skolverket en rapport där man ntvärderade 
olika insatser och arbetssätt mot mobbning, bland armat de programkoncept 
som idag fInns tillgängliga (t.ex. Friends). Resultaten visar bland annat att 
olika insatser har olika effekt for pojkar och flickor samt olika effekt 
beroende på om mobbningen är social eller fysisk. Den visar också att ingen 
enskild insats har' dramatiskt positiva effekter. För att en skola ska lyckas 
forebygga och åtgärda mobbning krävs ett systematiskt arbete och en 
kombination av insatser.1 Rapportens fastslår att de effektivaste insatserna 
mot mobbning är bland armat är elevmedverkan i det forebyggande arbetet, 
regelbundna uppföljningar och utvärderingar av elevernas situation och 
personalutbildning. 

Folkpartiet i Håbo kommun har i september 2011lärnnat en motion till 
kommunfullmäktige där de föreslår att en översyn görs av 
antinlobbningsar'betet i Håbo kommun för att säkerställa att det är 
evidensbaserat och resultatinriktat. Vid kommunfullmäktiges salnnlanträde 
den 26 september överlämnades motionen till skolnärnnden och 
bildningsnämnden for beredning. 

I motionen yrkas att konullllllfullmäktige beslutar: 

Att skolnänulden och bildningsnärnnden ges i llppdrag att göra en 
översyn av antimobbningsarbetet for att säkerställa att det vilar' på 
vetenskapliga metoder. 

Att skolnäl1mden och bildningsnänmden återkommer med en 
kartläggning samt llled forslag på åtgärder. 

Bildningsnämndens yttrande 
Enligt kapitel 6 i skollagen §§ 1-16 (2010:800) är bitdningsnänmden 
ansvarig for att fullgöra kommunens ansvar på skolonu'ådet och se till att ett 
arbete for att fdrebygga och förhindra kränkande behandling bedrivs. Enligt 
skollagen ska det vaJje år upprättas en plan med översikt över de åtgärder 
som behövs for att forebygga och forhindra kränkande behandling. Detta 
uppdrag har av bildningsnänmden delegerats till rektorerna. 

1 Skolverket 10: 1208, "Utvärdering av metoder mot mobbnil1g", 2011 samt Skolverket _._.~ __ ~_ .. 
10: 1209 "Vad ful1gerar? Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning" '~Ji\i:\'l!ii{~~-K O j\/i M U l'oJ 1 
tillgängliga på www.Skolverket.se.sökiPUblik.ationsdatabaSen) 8i1c1ningSnoär;;llm~. \ 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-01-09 
Vår beteckning 

BLN2011/45 nr 2012.15 

Som stöd i arbetet med f6rebyggande åtgärder har bildningsförvaltningen 
under 20 l O tagit fram en handlingsplan jör säkerställande aven kvalitativ 
processjör fi'amtagande av likabehandlingsplan/plan mot kränkande 
behandlingjOr bildningsjärvaltningen . RandIingsplanen utgår från 
lagstiftningen inom onu'ådet och fastställer hur de årliga planema för att 
motverka kränkande behandling ska fastställas. 

Riktlinj erna fastställer bland annat: 

Att en plan för att motverka kränkande behandling ska tas fram vatje år. 

Att planerna ska utarbetas tillsa1ll1llans med elever, lärare och annan 
berörd personal. 

Regelbunden kartläggning ska genomföras av elevernas trygghet och 
trivsel samt om deras uppfattning om förekomsten av diskriminering, 
trakasserier och kränkatlde behandling. 

I samband med att handlingsplatlen 20 l O upprättades genomf6rdes en 
gemensam utbildningsinsats där personal och elever utbildas i 
diskriminerings- och skollagens glunder laing lilcabehandling och 
laänkande behandling och diskriminering 

I böljatl av vatje år genomfdrs en elevenkät i enlighet med planen där 
samtliga uugdomselever tiWi'ågas om hur de upplever lilcabehandling och 
eventuella kräukningar i sin skolvardag. Denna enkät är en del av 
utvärdering och uppdatering av skolans systematiska arbete fdr 
likabehandling och mot laänkande behandling. 

I svaren från kvalitetsenkäten i årskurs 2 år 2011 uppgav 74,2% av elevemR 
att de instämmer helt med påståendet att de känner sig trygga på sin skola. 
21,3 % instä1ll1ller i huvudsak med påståendet, 4,5 % instärnmer delvis och 
O % instämmer inte alls med påståendet. 

En ny kvalitetsenkät har just genomI6rts för 2012. Svaren är vid nänllldens 
sammanträde ämm inte sammanställda. 

Skolverkets kritil, rfrtar sig mot skolors användning av progral1llconcept mot 
mobbning, ofta framtagna ntan vetenskaplig gmnd. 

GYll111asiet och Vffi(enutbildningen i Råbo kommun använder inga sådana 
metoder i sitt arbete för likabehandling och mot kränkande behatldling. 
Enheten bygger, så som skolverket rekOlmnenderat·, sitt arbete på lagar och 
förordningar, skolverkets allmänna råd och den systematiska Handlingsplan 
jOr säkerställande av en kvalitativprocess jOr fi'amtagande av 
likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandlingjär 
bildningsjärvaltningen, som vår förvaltnings policy- och styrdokument i 
frågan. 

bt 
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TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-01-09 
Vår beteckning 

BLN2011/45 nr 2012.15 

Beslutsunderlag 
Handlingsplan för säkerställande aven kvalitativ process för 
framtagande av likabehandlingsplan/plan mot krtinkande behandling för 
bildningsfDrvaltningen, BLN 2010/21 m 2010.894, 2010-10-05 

Förslag till beslut 

1. Bildningsntimnden anser motionen besvarad. 

Beslutsexpediering 
Relctorel1J.li 
Kommnnfullmäktige 
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rn1 HÅBO 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-02-20 ". "~~15'---'~-~~"----- _._-.. 
HA80 KOMMUN 

Skolnamnden . KOM\IlJNSTYRF.l SENS f61M1L TNING 
INKOM 

JUSTERARE 

2012 -03~ O 1 
SKN § 12 SKN 2011/209 

Svar på motion med förslag om en översyn av skolornas arbete 
mot mobbning, motionär: Anders Nilfjord (FP) 

Sammanfattning 
Ko=unfu1lmäktige beslutade på sitt sammanträde den 26 september 2011 
(KF § 107) att överlämna en motion, med förslag om en översyn av 
skolornas arbete mot mobbning, till skolnämnden fdr beredning. 

Av motionen framgår att en undersökning från Skolverket den 28 januari 
2011laitiserar flera av de vanligaste programmen som används mot 
mobbning på skolorna för att inte vara effektiva och i vissa fall 
kontraproduktiva. Frågan har därefter aktualiserats efter en uppfdljning om 
skolol1l11 förändrat sina metoder 

Motionären menar att det naturligtvis är oacceptabelt om skolorna anvfulder 
metoder som i värsta fall riskerar att öka mobbningen. Ingen ska behöva 
vara rädd för att gå till skolan. Alla instanser inom skolväsendet, från lärare 
och fdräldrar till ansvariga politiker, måste tydligt visa att mobbning och 
tralcasserier aldrig kommer att accepteras. Allt arbete mot mobbning ska 
vara evidensbaserat och resultatinriktat. Det är viktigt att de metoder som 
anvfulds ska vara vetenskapligt fdrankrade. Skolverkets laitik måste tas på 
stort allV81'. 

I motionen yrkas att konIDmnfullmäktige beslutar: 

Att skolnämnden och bildningsnämnden ges i uppdrag att göra en 
översyn av antimobbningsarbetet för att säkerställa att det vilar på 
vetenskapliga metoder. 

Att skolnämnden och bildningsnänmden återko=er med en 
kartläggning samt med fdrslag på åtgärder. 

I och med skollagens nya slaivningar, gällande från och med 1 juli 2011, har 
skolfdrvaltningen konstaterat att man behöver göra en översyn av 
sko If6rvaltningens nnvarande mall fdr arbetet mot dislaiminering, 
kränkande behandling, mobbning och trakasserier -likabehandlingsplan. 
Skrivningarna kring personals anmälningsplikt och huvudmarmens 
(sko1nämndens) skyldighet att skyndsamt utreda och vidta åtgärder måste då 
även beaktas. 

På sarmna sätt som då nuvarande gemensamma mall arbetades fram 
kommer man vid utarbetandet av nya riktlinj er att utgå från den vägledning 
och de metoder som Skolverket rekonul1enderar att man använder fdr att nå 
bästa möjliga resultat i arbetet mot mobbning och laänkande behandling. Ett 

l" tt an änd det bb s d kt Sk l k t exempe ar a v a we a era e v:~yg som o ver e, 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2012-02-20 

Skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 12 SKN 2011/209 

forts. 

Svar på motion med förslag om en översyn av skolornas arbete 
mot mobbning, motionär: Anders Nilfjord (FP) 

tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen, rekoll1luenderar som stöd 
flir ett systematiskt arbete mot kränkande behandling. 

Skolförvaltningen vill understryka att det är skolnämnden, som fullgör 
huvudmannens uppdrag for fdrskole- och skolverksamheten, som är 
ansvarig för att verlcsamhetema lever upp till lagens krav i arbetet mot 
kränkande behandling. 

Skolflirvaltningen fdreslår därför attskolnämnden ger förvaltningen i 
uppdrag att göra en översyn av skolflirvaltningens arbete mot kränkande 
behandling. De nya, gemensannna riktlinjema kommer att delges kommun
fullmäktige fdr kännedom. 

För att ge skolnämnden kontinuerlig återkoppling, både på enskilda ärenden 
kring kränkande behandling som anmälts av personal men också på att 
verksamhetema lokalt lever upp till lagens krav om årligt upprättade 
handlingsplaner och uppföljningar, kommer skolförvaltningens riktlinjer att 
även ill1lehålla rutiner for detta. 

Med nya, gemenSall1llla riktlinjer, som delges kOll1luun:fullmäktige f6r 
kännedom, och med rutin flir kontinuerlig återkoppling till skolnämnden 
föreslår skolflirvaltningen att skoluämnden anser motiollen besvarad. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 14, 2012-02-08 
Tjänsteskrivelse, 2012-01-13 
Protokoll från kOll1luunfullmälctige KF § 107, 2011-09-26 
Skolverkets Utvärdering av metoder mot mobbning, 2011-01-28 (se 
Skolverkets hemsida) 
Skolverkets rapport Vad fungerar? Resultat av utvärdering av metoder 
mot mobbning, 2011 (Se Skolverkets hemsida) 
Skolförvaltningens gemensannna mall för arbetet mot diskriminering, 
kränkande behandling, mobbning och u:akasserier - likabehandlingsplan, 
2010-09-07 

H,c\BO KOMMUN 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2012-02-20 

Skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 12 SKN 2011/209 

forts. 

Svar på motion med förslag om en översyn av skolornas arbete 
mot mobbning, motionär: Anders Nilfjord (FP) 

Beslut 
1. Skolnfunnden ger förval1:!:tillgen i uppdrag att göra en översyn och ta 

fram nya, gemensamma riktlinjer för skolfOrvaltningens arbete mot 
kränkande behandling. 

2. De nya, gemensamma riktlinjerna delges kommun:fulhnäktige fOr 
kännedom. 

3. Skoln1imnden anser motionen besvarad. 

Reservation 
Anders Nilfjord (FP) reserverar sig mot beslut 3, med hänvisning till att 
skolnärnnden tillstyrkt i1l1lehållet i motionen. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
Förvalhlingschefen 
SkolförvalhUngens ledningsgmpp 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(5) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-01-13 
Vår beteckning 

SKN2011/209 nr 2012.115 

Skolförvaltningen 
Skolkontore! 
Helena Johansson, Nämndsekre!erare 
0171-52615 
helena.johansson1@bildning.habo.se 

Svar på motion med förslag om en översyn av skolornas arbete 
mot mobbning, motionär: Anders Nilfjord (FP) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 26 september 20 Il 
(KF § 107) att överlämna en motion, med förslag om en översyn av 
skolornas arbete mot mobbning, till skolnämnden för beredning. 

Av motionen framgår att en undersökning från Skolverket den 28 januari 
2011 kritiserar fleTa av de vanligaste progra=en som används mot 
mobbning på skolorna för att inte vara effektiva och i vissa fall 
kontraprodnktiva. Frågan har därefter aktualiserats efter en uppföljning om 
skolorna förändrat sina metoder 

Motionären menar att det naturligtvis är oacceptabelt om skolorna använder 
metoder som i värsta fall riskerar att öka mobbningen. Ingen ska behöva 
vara rädd för att gå till skolan. Alla instanser inom skolväsendet, från lärare 
och föräldrar till ansvariga politiker, måste tydligt visa att mobbning och 
trakasserier aldrig kommer att accepteras. Allt arbete mot mobbning ska 
vara evidensbaserat och resultatinriktat. Det är viktigt att de metoder som 
används ska vara vetenskapligt förankrade. Skolverkets kritik måste tas på 
stort allvar. 

I motionen yrkas att kommunfullmäktige beslutar: 

Att skoInänmden och bildningsnänmden ges i uppdrag att göra en 
översyn av antimobbningsarbetet för att säkerställa att det vilar på 
vetenskapliga metoder. 

Att skolnänmden och bildningsnänmden återkommer med en 
kartläggning sanlt med förslag på åtgärder. 

Skolverkets utvärdering och resultat av skolornas arbete mot 
mobbning 
Den undersökning som motionären hänvisar till är Skolverkets rapport 
Utvärdering av metoder mot mobbning, där 10 000 elever i årskurs 4-9 har 
besvaTa enkäter och 840 personer har intervjuats. Utvärderingen omfattar 
utvärdering av flera antimobbningsprogram samtidigt, följer individers 
utsatthet över tid och omfattar stora mängder kvalitativa och kvantitativa 
data.1 

1 Ur förordet till Vad fungerar? Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning, 
Skolverket, Stockholm 2011 
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Utvärderingen visar att antimobbningsprogrammens möte med 
skolvardagen är komplicerad och att färdiga manualer kan bli alltför 
trubbiga verktyg. 

Problem kan uppstå när till exempel vissa elever får en utvald roll där de 
utbildas och blir personalens förlängda arm, såsom är fallet med 
kamratstödjare. Val av kamratstödjare blir popularitetsval. Det lcan också 
leda till att ruldra backar från sitt ansvar att säga ifrån mot kränkningar. 
Rollen att stödja utsatta kamrater är inte enkel och kan leda till att 
kamratstödjarna själva blir utsatta av andra. 

Ett allllat område är då särskilda lektioner med särskilda progrrull för att 
utveckla elevers sociala kompetens och empati schemaläggs för alla klasser. 
"Att så gott som alla elever tycker att det bästa sättet att reagera om man blir 
slagen är att slå tillbaka blir ett problem när tanken är att man ska kOlmna 
fram till det motsatta.,,2 . 

Skolverket har i sin utvärdering kunnat se att det är stor sIdlInad mellrul hur 
ofta mobbning förekommer i olika skolor, vilket tyder på att det spelru· stor 
vad skolor gör. 

Skolverkets utvärdering ger även svar på hur olika insatser, enskilt eller i 
kombination med varandra, fungerar under olika omständigheter. 

Skol verket konstaterar att skoloma behöver grunda sitt arbete på en 
kartläggning och analys av skolans problem och förutsättningar och utifrån 
det utfOlma arbetet med att motverka mobbning. Det kan ske exempelvis 
genom kartläggning avelevemas situation, antimo bbningsteanl som tal· 
hand om mobbade och mobbare, att vuxna handleder elever som får ansvara 
for förebyggande aktiviteter som ger ett gott klimat och att all personal ges 
utbildning på området. Ett ru·bete som är systematiskt, långsiktigt och 
involverar hela skolan med rastvaktssystem, ordningsregler och 
dokumentation har effekt! 

Skolförvaltningens arbete mot mobbning 
Skolförvaltningen delar fullt ut motionärens utgångspunkt om att ingen elev 
ska behöva kämla rädsla för att gå till skolan. 

"Diskriminering och alla andra fonner av kränkande behandling är 
allvarliga och oacceptabla foreteelser. Ingen elev ska behöva bli utsatt for 
sådan kränkande behandling under skoldagen att han eller hon känner olust 
att ko=a till skolan." 

Så inleds den gemensan!ll1a delen i skolförvaltningens mall for skolornas 
årliga översyn och upprättande av plan mot diskriminering, kränlcande 

2 Sid 72 ur Vad fungerar? Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning, Skolverket, 
Stockholm 2011 
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behandling, mobbning och trakasserier -likabehandlingsplan. Mallen talar 
också om vilka lagar och andra styrdokument som ligger till grund for 
skolförvaltningens arbete mot diskriminering och kränkande behandling. 

Skolförvaltningens riktlinjer utgår från målsättningen att: "Ingen ska 
utsättas för kränkande behandling eller mobbning av någon/några andra. All 
personal ska vara engagerad i att forhindra att alla fonn av kränkande 
behandling och mobbning uppstår." 

Riktlinjema anger: 

Handlingsplaner ska upprättas och det forebyggande arbetet ska 
redovisas skriftligt inför varje Iiisår. 

Dokumentation ska årligen ske kring det genomforda forebyggande 
arbetet i verksamhetsberättelselbokslut för utvärdering. De åtgärder 
som vidtas vid upptäckt av kränkande behandling/mobbning skall 
dokumenteras i åtgärdsprogram for såväl den som utsatts for 
kränkande behandling/mobbning som for den/de som utfårt 
kränkningen. 

Rektor ska enligt 2 § Arbetsmiljöfårordningen anmäla kränkande 
behandling/mobbning av elev om kränkningen/mobbningen gett 
svårare personskada och/eller samtidigt drabbat fleraelever. 

Vidare ska all dokumentation arkiveras och bevaras enligt 
dokumenthanteringsplanen. Sekretess gäller för ntomstående, såvida inte 
den/de berörda medger att sekretessen upphävs. 

Mallen har även en bilaga, checklista, som tagits fram som ett stöd att 
stärmna av verksamhetens arbete mot diskriminering, kränkande 
behandling, mobbning och trakasserier. Checklistans rubriker ska utgöra 
den lokala handlingsplanens rubriker, gemensamma för k01ll1l1lUlens 
samtliga forskolor och skolor. Rubrikerna är; nu gällande plan, samverkan 
med eleverna, kartläggning, mål, åtgärder, rutiner för akuta situationer/
incidentrappOliering, resurser, ko=unikation sanlt utvärdering och 
uppfoljning. 

För att säkerställa att skolförvaltningen bedriver ett aktivt arbete mot 
diskriminering, kränkande behandling, mobbning och trakasserier har ett 
årshjul tagits fram for att beskriva kontinuerliga mötesfonun och aktiviteter. 
Arshjulet finns också bilagt i det gemensamma malldokumentet. 

Den nuvarande mallen har gällt från och med hösten 2010. 

Atgärder mot kränkande behandling enligt skollagen 
I kapitel 6 i skollagen (2010:800) behandlas åtgärder mot kränkande 
behandling. 
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Där anges att huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild 
verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande 
behandling av barn och elever. Huvudmannen ska också se till att det 
genomförs åtgärder fOr att förebygga och förhindra att barn och elever 
utsätts fOr kränkande behandling (6 kap 6 och 7 §§). 

Vidare hal' huvudmannen att se till att det vatje år upprättas en plan med en 
översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra 
kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en 
redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses påbörjas eller genomföras 
under det kommatlde året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna 
har genomförts ska tas in i efterföljande års plan (6 kap 8 §). 

När det gäller skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot 
kränkande behandling anger skollagen att en lärare, fOrskollärare eller annan 
personal som får kännedom om att ett batn eller en elev anser sig ha blivit 
utsatt föl' kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att 
anmälda detta till förskoIeehefen eller rektorn. En förskoleehef eller rektor 
som får kännedom om att ett bal1l eller en elev anser sig ha blivit utsatt för 
kränkanden behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla 
detta till huvudmannen. Huvudma!men är skyldig att skyndsamt utreda 
omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i föreko1l1lnande 
fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande 
behandling i framtiden (6 kap 10 §, l:a stycket). Förändringar i och med nya 
skollagen, är bestämmelserna om anmälningsplikt för lärare, fOrskollärare 
och övrig personal satnt för rektor och förskolechef. Nytt är också kravet på 
att huvudmannen skyndsamt ska utreda anmälan och i förekommande fall 
vidta åtgärder. 

Svar på motionärens yrkanden 
I och med skollagens nya skrivningar, gällatlde från och med 1juli 2011, har 
skolförvaltningen konstaterat att matl behöver göra en översyn av 
skolförvaltningens nuvarande mall för arbetet mot diskriminering, 
kränkande behandling, mobbning och trakasserier -likabehandlingsplan. 
Skrivningatna kring personals anmämingsplikt och huvudmannens . 
(skohlänmdens) skyldighet att skyndsamt utreda och vidta åtgärder måste då 
även beaktas. 

På san111la sätt som då nuvarande gemensamma mall arbetades fratn 
ko=er man vid utarbetandet av nya riktlinjer att utgå från den vägledning 
och de metoder som Skolverket relco=enderar att man använder för att nå 
bästa möjliga resultat i arbetet mot mobbnillg och kränkande behandling. Ett 
exempel är att använda det webbaserade verktyg som Skolverket, 
tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen, reko=enderar som stöd 
för ett systematiskt arbete 1110t kränkande behandling. 
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Skolförvaltningen vill understryka att det är skolnärnnden, som fullgör 
huvudmannens uppdrag för fårskole- och skolverksamheten, som är 
ansvarig för att verksamheterna lever upp till lagens krav i arbetet mot 
kränkande behandling. 

Skolförvaltningen föreslår därför att skolnämnden ger förvaltningen i 
uppdrag att göra en översyn av skolförvaltningens arbete mot kränkande 
behandling. De nya, gemensamma riktlinjerna konnner att delges kommun
fullmäktige för kännedom. 

För att ge skolnämnden kontinuerlig återkoppling, både på enskilda ärenden 
kring kränkande behandling som anmälts av personal men också på att 
verksamheterna lokalt lever upp till lagens krav om årligt upprättade 
handlingsplaner och uppföljningar, konnner skolförvaltningens riktlinjer att 
även innehålla mtllIer för detta. 

Med nya, gemensamma riktlinjer, som delges kommunfullnlälctige för 
kännedom, och med mtnl för kontinuerlig återkoppling till skolnärnnden 
föreslår skolförvaltningen att skolnämnden anser motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommnnfullnläktige KF § 107,2011-09-26 
Skolverkets Utvärdering av metoder mol mobbning, 2011-01-28 (se 
Skolverkets hemsida) 
Skolverkets rapport Vad fungerar? Resultat av utvärdering av metoder 
mot mobbning, 2011 (Se Skolverkets hemsida) 
Skolförvaltningens gelllensanlma mall för arbetet mot diskrnninering, 
kränkande behandling, mobbnlllg och trakasserier -likabehandlingsplan, 
2010-09-07 

Förslag till beslut 
l. Skolnärnnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en översyn och ta 

fram nya, gelllensarmna riktlinjer får skolförvaltningens arbete mot 
kränkande behandling. 

2. De nya, gemensanuna riktlinjerna delges kOllllllunfullnlälctige får 
kärmedom. 

3. Skolnämnden anser motionen besvarad. 

Beslutsexpediering 
K01l11nnnfullmäktige 
Förvaltningschefen 
SkolfårvaItningens ledningsgnlPP 
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Folkpartiet Liberalerna 
Håbo föreningen 

Översyn av skolornas arbete mot mobbning 

En undersökning från Skolverket (28/1-11) kritiserar flera av de vanligaste programmen som 
används mot mobbning på skolorna for att inte vara effektiva och i vissa fall 
kontraproduktiva. Frågan har nu återigen aktualiserats efter en uppfoljning om skolorna 
förändrat sina metoder. 

Det är naturligtvis oacceptabelt om skolorna använder metoder som i värsta fall riskerar att 
öka mobbningen. Ingen ska behöva var rädd for att gå till skolan. Alla instanser inom 
skolväsendet, från lärare och föräldrar till ansvariga politiker, måste tydligt visa att mobbning 
och trakasserier aldrig kommer att accepteras. Allt arbete mot mobbning ska vara 
evidensbaserat.och resultatinriktat. Det är viktigt att de metoder som används ska vara 
vetenskapligt förankrade. Skolverkets skarpa kritik måste tas på stort allvar. 

Med anledning av ovanstående yrkar Folkpartiet liberalerna på foljande: 

Kommuofullmäktige beslutar: 
• att Skoloämnden och Bildoingsnämnden ges i uppdrag att göra en översyn av 

antimobbningsarbetet for att säkerställa att det vilar på vetenskapliga metoder. 
8 Att Skoloämnden och Bildningsnämnden återkommer med en kartläggning samt med 

forslag på åtgärder. 

För Foli<partiet Liberalerna 

Anders Nil:fjord 

Epost: anders.nilf jord@folkaprtiet.se Webbsida: wwwJolkpartiet.se/haabo 

/() 
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Kommunstyrelsen 

KS § 71 KS 2011/176 

Redovisning av beredd motion med förslag om att färdtjänstbe
rättigads medresenär ska få medfölja till reducerad alternativt 
ingen kostnad för medresenären, motionärer: Tomas Alm (FP) 
och Håkan Welin (FP) 

Sammanfattning 
I motionen föreslås att fullmäktige beslutar att: 

• i de fall en fårdtjänstberättigad resenär, för sin aktivitet på resmålet har ett 
berättigat behov av assistans fi'ån en medhjälpare, också skall få medtaga 
delUle medhjälpare på resan utan extra avgift alternativt till en reducerad av
gift motsvarande avgiften för kollektivtrafiken." 

Fullmäktige överlänmade 2011-11-07, § 128, motionen till socialnämnden 
för utredning. 

Av socialnänmdens yttrande 2012-02-28, § 20, fi'amgår att nämndens för
valtning utrett alternativa förslag på hur kostanden för medresande kan re
duceras. Nämnden kommer att i särskilt ärende om nya riktlinjer för Hird
tjänst och riksfårdtjänst, föreslå fullmäktige besluta att fårdtjänstberättigad 
person har rätt att från och med 2012-06-01, ta med en medresande, utan ex
tra kostnad. Nämnden anser, med hänvisning till delU1a redovisning, att mo
tionen ska anses besvarad. 

JUSTERARE 

Beslutsunderlag 
Motion från Tomas Alm (FP) och Håkan Welin (FP). 
Konununfullmäktiges beslut 2011-11-07, § 128 
Socialnämndens beslut 2012-02-28, § 20 
Tjänsteskrivelse 2012-02-11 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-03-20, § 59. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.1201 
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Socialnämnden 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2012-02-28 . '-'j-'~.~----.--'-'-- ,~ 

,,11"160 KOMMU~j 
I~Uil\l\.lUHSTYRELSH1S FORViiJ.TN!HG 

Ii~KOM 

2012 -03- 08 
SN §20 SN 2011/54 

Svar på motion om medresenärs kostnad vid resa med färdtjänst 

Sammanfattning 
Kommunfullmälctige beslutade 2011-11-07 § 128 att överlämna Folkpartiet 
liberalemas motion om att ta med medresenär vid beviljad fårdtjänstresa. till 
socialnämnden för beredning. Motionärerna Tomas Alm (FP) och Håkan Welin 
(FP) yrkar att fullmälctige ska beslut:;t att: 

• i de fall en fårdtjänstberättigad resenär har ett berättigat behov av assistans 
från en medhjälpare för sin alctivitet på resmålet ska också denne' 
medhjälpare få följa med på resan utan extra avgift. Alternativt till en 
reducerad avgift, motsvarande avgiften för kollelctivtrafiken. 

I nuvarande regler för fårdtjänst gäller att medresenär betalar samma avgift 
som den fårdtjänstberättigade. Förvaltningen kan se tre olika sätt att hantera 
avgiften för medresenär. 

1. Behålla nuvarande regler, det vill säga, att medresenären betalar samma 
avgift som den fårdtjänstberättigade. 

2. En medresenär är berättigad till att resa med, till reducerad avgift alternativt 
kostnadsfritt, oavsett behovet av stöd på resmålet. 

3. En medresenär får följa med kostnadsfritt eller till reducerad avgift förutsatt 
att det finns ett behov av stöd på resmålet. 

I ~änsteskrivelse, daterad 2012-02-11 redogör förvaltningen för argUmenten 
för samtliga alternativ och de olika alternativens komplilcationer. Vid en 
samlad bedömning av de olilca alternativen är det förvaltningens uppfattning att 
en fård1jänstberättigad person har möjlighet att ta med högst en (1) medresenär 
utan kostnad fcir denne. 

Socialnämnden ko=er i ärendet om - nya riktlinjer för färdtjä,nst och riks
färdtjänst (dnr SN 2012/11) - att föreslå ko=uofullmälctige att besluta om att 
en fårdtjänstberättigad person har rätt att från och med 1 juni 2012 ta med en 
(l) medresenär utan kostnad för denne. 

Beslutsunderlag 
Motion, daterad 2011-10-20 

- Ko=unfulImälctigesbeslut2011-11-07 § 128. 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-02-11, nr SN 2012.418 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att motionen med detta ska anses vara besvarad 
och överlärnnar motionen till ko=uofullmälctige. 

2. Socialnämnden noterar att ärendet har föredragits till KPR och KHR, vilket 
mottogs av råden med stor glädje. 

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmälctige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESJYRKN1NG 
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Socialförval!n ingen 

Thomas BrandelI, socialchef 
0171-52579 
!homas.brandell@habo.se 

Svar på motion gällande medresenärs kostnad vid resa med färdtjänst 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden beslutar att från och med den l apri12012 har en 
fårdtjänstberättigad person rätt att ta med en medresenär utan kostnad f6r denne. 

2. Socialnämnden beslutar att motionen med detta anses besvarad och överlämnas 
till ko=unfullmälctige. 

Ärendebeskrivning 
Folkpartiet liberalelna har i motion till ko=unfulbnälctige yrkat att fullmälctige 
ska besluta att " i de fall eu fårdijänstberättigad resenär, f6r sin alctivitet på resmålet 
har ett berättigat behov av assistans från en medhjälpare, också skall få medtaga 
denne medhjälpare på resan utan extra avgift alternativt till en reducerad avgift 
motsval'ande avgiften f6r kollelctivtrafilcen". Motionen har av:fullmälctige 
överlämnats till socialnämnden for beredning. 

Förvaltningens bedömning 
I nuvarande regler for fårdijänst gäller att medresenär betalar santma avgift som den 
fårdtjänstberättigade. Förvaltningen kan se tre olika sätt att hantera avgiften för 
medresenär 

l. Behålla nuvarande regler, dvs. att medresenären betalar santma avgift som 
den som har beviljats fårdtjänst. 

2. En medresenär är berättigad till att resa med till reducerad avgift altemativt 
kostoadsfritt oavsett behovet av stöd på resmålet. -

3. En medresenär får fdlja med kostoadsfritt eller till reducerad avgift fomtsatt 
att det finns ett behov av stöd på resmålet. 

Det går att argumentera för samtliga alternativ och de olika altemativen har också 
sina komplilcationer. 

Alternativ l 

Detta altemativ är adrillnistrativt enkelt och kostoaden som med de nya 
fårdtjänstreglema ko=er att vara högst 105 kronor när man reser med fårdij änst 

. får betralctas som ganska rimliga särskilt när det gäller de längre resorna som t ex 
till Stockholm. Det finns också en slags rättvisa i detta i de fall då syftet med resan 
är att den fårdtj änstberättigade och medresenären ska göra något gemensamt, t ex 
teaterbesök. Precis som for de kommnninvånare som reser med allmänna fårdmedel 
blir det då resan en kostoad for båda. Det går också att se situationer där det kanske 
inte är rimligt att medresenären betalar. Ett exempel är den funlctionshindrade 

tf 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
rnl.HÅBO 
~ KOMMUN 

Datum 

2012-02-11 
Vår beteckning 

SN nr 2012.418 

tonåringen som ska till Stockholm och handla kläder. Han klarar själva taxiresan 
utmärkt på egen hand men kan inte klara att göra klädinlcöp utan stöd av t ex 
anhÖllg eller kompis. Det går då att ifrågasätta om det är rimligt att medresenären 
ska betala 105 kronor. Eller ska falctiskt den funktionshindrade tonåring kunna 
handla kläder på i varje fall ekonomiskt lika villkor som andra? 

Alternativ 2 

Förvaltningens uppfattning är att det inte är ett alternativ att reducera de avgifter 
som gäller idag då dessa ändå får betraktas som rimliga i förhållande till vad man 
får. Skulle man välja att låta en medresenär resa med gratis kommer det att 
innebära en merkostnad för förvaltningen i form av lägre intälcter. Exakt hur 
mycket går inte att veta men en bedömning är mellan 20 och 40 tkr per år. Att låta 
medresenär resa med gratis ligger i linje med sjukresor där läkare kan intyga att en 
person behöver medresenär får att klara sig när man ko=er till sjukhuset. Om så 
sker är resan gratis för medresenären. Baksidan med detta alternativ är att 
medresenären kan få en förmån som inte andra ko=unmedborgare har möjlighet 
till, t ex gratis resa till ett teaterbesök. 

Alternativ 3 

Som förvaltningen ser det finns ett antal svårigheter med alternativ 3. Det ena är att 
det medför ytterligare en arbetsuppgift för bistånds bedömalua som då l(O=er att 
medföra att dessa får göra mindre av andra angelägna uppgifter. Den andra, och den 
stora, svårigheten är dock att den prövning som ska göras av detta behov innebär ett 
intrång i den enskildes integritet som kanske inte är riktigt rimlig. Det måste då 
utredas vad den ensldlde ska göra på resmålet och varför den inte klarar detta på 
egen hand. Förvalmingen är mycket tvelesarn till detta. 

Vid en samlad bedömning av de olika alternativen är det förvaltningens uppfattning 
att socialnämnden bör besluta att en fardijänstberättigad person hal· möjlighet att ta 
med högst en medresenär utan kostnad för deMe. 

Beslutsunderlag 

Motion gällande medresenär vid beviljad fardtjänst, Folkpartiet 
- Kommunfullmälctigesbeslut2011-11-07 § 128. 

Beslut expedieras till: 
Ko=unfullmälctige 

r§5~d 
Thomas Brandell 
Socialchef 

jf 
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Folkpartiet Uberalerna 
Lokalförenlngen i Håbo kommun 

Motion gällande medresenär vid beviljad färdtjänst. 

Bakgrund: 

N§gra medborgare, som idag är beviljade kommunens färdtjänst, har i vissa 
lägen behov av att vid resm§let och för resans ändam~l, ha en medresenär. Den 
regel som används idag, innebär att bägge får erlägga full avgift. Till exempel 
kostar en resa till Stockholm med dagens avgifter 420 kr tur och retur för dessa 
personer. 

I reglerna för färdtjänst st~r följande: 

Färdljänsten är en del av kollektivtraliken. Från 1998-01-01 regleras färdljänsten aven särskild lag, Lag om färdljänst 
(SFS 1997:736). Lagen säger, aff de personer som på grund av bestående eller långvariga lunktionshinderhar 
Väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand och därmed svårigheter att resa med allmänna kommunikationer, 
har rätt till färdljänst. Färdtjänsfti/fståndets omfattning bestäms utifrån vaJja persons behov. Tillståndet kan innehålla 
begränsningar med vilka färdmedel som får användas samt lilom vilket omrAde resorna får göras. Om den som söker 
ffjrdUänst behöver ledsagare för att kunna genomföra resan ska tillståndel även omfatta det. 

Socialnämnden tog nyligen beslutet att kommunal färdtjänst skall gälla 5 mil 
utanför kommungränsen. 

Folkpartiet Liberalerna vill att man utreder både omfattningen och behovet av 
denna typ av resor, inklusive ett eventuellt dolt behov. Med det som underlag vill 
jag att Socialnämnden låter förvaltningen beräkna den extra kostnad som 
kommunen skulle f§ för att I§ta denna medresenär medfölja utan avgift 
alternativt med avgift motsvarande ordinarie kollektivtrafik. 

Folkpartiet Liberalerna yrkar att fullmäktige beslutar att: 

• i de fall en färdtjänstberättigad resenär, för sin aktivitet på resmålet har 
ett berättigat behov av assistans från en medhjälpare, också skall få 
medtaga denne medhjälpare på resan utan extra avgift alternativt till en 
reducerad avgift motsvarande avgiften för kollektivtrafiken. 

Tomas Alm 
Gruppledare 

Håkan Welin 
Ledamot Socialnämnden 

www.folkpartietse/haabo 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-04-10 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 77 KS 2012/33 

Förslag till ändring i riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst -
slopad avgift för medresenär i samband med färdtjänst 

Sammanfattning 
Socialnämnden föreslår i samband med genomförd översyn av riktlinjema 
för färdtjänst, att färdtjänstberättigads medresenär får medfölja, utan avgift. 
Enligt gällande ordning får medresenär betala samma avgift som den färd
t j änstberättigade, nämligen 25 % av taxameterbeloppet. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens beslut 2012-02-28, § 21 

- Arbetsutskottets förslag till beslut, 2012-03-20, § 60. 

Utskottet tillstyrker nämndens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar genom ändring i riktlinjer för färdtjänst och riks
färdtjänst, följande: Medresenär får följa med utan någon kostnad för 
denne, men eventuellt ytterligare medresenärer betalar samma avgift 
som den färdtjänstberättigade. 

2. Fullmäktige beslutar att detta gäller från och med 2012-06-01 och 
tillsvidare. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1205 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN §21 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2012-02-28 

SN 2012111 

Uppdaterade riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst, förändrad 
avgift gällande medresenär 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade 2011-11-01 att öka området för kommunens fard
tjänst från två (2) mil till sex (6) mil utanför kommungränsen. Samtidigt 
beslutades att ändra avgiften för fardtjänst så att resor utanför kommunen, 
men inom den givna sexmilsradien, inte ska överstiga avgifter som gäller för 
motsvarande resor enligt lag om riksfard\j änst. I de nya uppdaterade 
riktlinjerna är förändring gjord endast på det som berörs av, dels den 
geografiska förändringen och dels förändringen i avgiften gällande 
medresenär. I övrigt är rilct1injerna oförändrade. 

Tidigare riktlinjer 
Medresenär betalar samma avgift som denfärdtjänstberättigade och ska resa 
samma sträcka som denfärdtjänstberättigade. 

Uppdaterade riktlinjer 
Medresenärfår fälJa med utan någon kostnadfor denne, men eventuellt 
ytterligare medresenärer betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade. 

Beslutsunderlag 
Rilctlinjer, daterad 2012-02-06, nr SN 2012.371. 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-02-08, nr SN 2012.401. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att godkänna uppdaterade rilctlinjer fOr fardtjänst 
och rilcsfardtjänst, att börja gälla från och med 2012-03-01., med undantag 
för den delen som gäller avgift fOr medresenär. 

2. Socialnämnden beslutar att godkänna uppdaterade rilctlinjer fOr fardtjänst 
och rilcsfardtjänst i den delen som gäller avgift för medresenär, att gälla 
från och med 2012-06-01, under förutsättning att kommunfullmälctige 
beslutar enligt socialnämndens förslag till beslut i beslutspunlct tre (3). 

3. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmälctige att besluta, att en 
fard\jänstberättigad person får ta med en (1) medresenär på resan utan 
kostnad för denne, att börja gälla från och med 2012-06-01. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmälctige 
Enhetschef, myndighets enheten 
Kommunala Pensionärsrådet 
Kommunala Handikapprådet 

EXPEDIERAD SIGNA.TUR UTDRAGSBESlYRKNING 

Il 

Nr2012.6B2 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
HÅBO 
!(OMMUN 

Datum 
2012-02-08 

Vår beteckning 
SN nr 2012.401 

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

Förslag till nya riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens uppdaterade riktlinjer för 
färd1jänst och rilcsfärdtj änst, att gälla från och med 2012-03 -O l och tills vidare. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden beslutade 2011-11-01 att öka området fdr kommunens färdtjänst 
från två (2) mil till sex (6) mil utanför kommungränsen. Samtidigt beslutades att 
ändra avgiften för fårdtjänst så att resor utanför kommunen, men inom den givna 
sexmilsradien, inte ska överstiga avgifter som gäller för motsvarande resor enligt. 
lag om rllcsfru:d1jänst. Socialnämnden beslutade också att förvaltningen senast till 
socialnämnden i februari år 2012 skulle redovisa uppdaterade rilctlinjer för 
fårdtjänst och rilcsfårdtjänst, att gälla från och med 2012-03-01 och tills vidare. 

Förvaltningen har uppdaterat tidigare rilctlinjer utifi.·ån socialnänmdens beslut om 
förändrat regelverk. Inga övriga förändringar är gjorda i rilctlinjema än det som 
berörs . av den geografiska förändringen och förändringen av avgiften. 
Förvaltningens handläggare är redo att bölja använda de nya rilctlinjema från och 
med första mars 2012. 

Beslutsunderlag 
Socialnänmdens beslut 2011-11-01, SN § 117 

- Riktlinjer för fårdtjänst och rilcsfårdtjänst 

Beslut expedieras till: 
Socialförvaltningen 
Kommunfullmälctige 
Kommunala Pensionärsrådet 
Kommunala Handilcapprådet 

Thomas Brandell 
Socialchef 

(;0 
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Catrin Josephson 
enhetschef 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-04-10 

Kommunstyrelsen 

KS § 80 KS 2011/132 

Yttrande över överklagad detaljplan för Frösundavik etapp 1 

Sammanfattning 
Detaljplanen för Frösundavik etapp 1 antogs av kommunfullmäktige den 13 
juni 2011. Beslutet att anta detaljplanen har överklagats av Naturskyddsfö
reningen samt flera fastighetsägare utanför planområdet. Länsstyrelsen av
slog överklagandena den 18 oktober 2011. Länsstyrelsens beslnt har över
klagats till Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen är den in
stans som har ersatt regeringen som nästa överklagandeinstans. 

JUSTERARE 

Mark- och miljödomstolen har förelagt kOlmnunen att yttra sig över över
klagandena. Plan- och utvecklingsavdelningen ställningstagande är att det 
inte f1l111s fog för överklagandena och att planens antagande bör kvarstå. 
Kommnnen yrkar således i första hand att Mark- och miljödomstolen fast
ställer den antagna planen~ Om Mark- och rniljödomstolen skulle konnna 
fram till att den antagna planen ska ändras eller upphävas i viss del föreslår 
Plan- och utvecklingsavdelningen att detaljplanen får upphävas vad gäller 
den del som markerats med rött på till ärendet hörande karta. 

Beslutsunderlag 
Förslag till: Yttrande enligt föreläggande över målnU1lliner P 6285-11, 
detaljplan för Frösundavik, etapp 1, Bålsta tätort, daterat 2012-04-04 
Kartbilaga till yttrandet, daterad 2012-04-04 
Tjänsteskivelse 2012-04-04. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fulhnäktige beslutar att godkänna föreslaget yttrande. 

2. Fullmäktige medger att detaljplanen får upphävas vad gäller den del som 
markerats med rött på till ärendet hörande karta. 

3. Fullmäktige förklarar beslutet som omedelbart justerat. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.1211 



YTTRANDE 1 (5) rrl1 HÅBO 
"" KOMMUN 

Datum 
. 2012-04-04 

Vår beteckning 

KS2011/132 nr 2012.880 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Lina Wallenius, planchef 
0171-52835 
lina.wallenius@habo.se 

Nacka tingsrätt 
I,~ark- och miljödomstolen 
Box 1104 
131 26 Nacka Strand 

yttrande enligt föreläggande över mål nummer P 6285-11, 
detaljplan för Frösundavik, etapp 1, Bålsta tätort 

KOillil1Unens ställningstagande är att det inte fillllS fog för överklagandena 
och att planens antagande bör kvarstå. Komlllunen yrkar således i första 
hand att Mark- och miljödomstolen fastställer den antagna planen. 

Om Mark- och miljödomstolen skulle kOlmna fram till att den antagna 
planen ska ändras eller upphävas i viss del medger kommunen att 
detaljplanen upphävs vad gäller den del som markerats med rött på bifogad 
kalia. 

Strandskyddet 
Frågan om strandskydd är redan hanterad i ett separat ärende eftersom 
lagstiftningen föreskrev det vid ärendets start 2007. Eftersom planarbetet 
påböljades före de nya strandskyddsbestämmelsema 1/7 2009, upphävs 
strandskyddet av länsstyrelsen. Därför behöver särskilda skäl fdr 
strandskyddets upphävande inte redovisas i plallhandlingama. 
Länsstyrelsen beslutade om upphävande den 13 juni 2007, dm 521-3628-
2007. Efter att beslutet blivit överklagat till regeringen återförvisades 
ärendet till länsstyrelsen den 4 juni 2009. Länsstyrelsen tog ett nytt beslnt 
den 15 febrnari 2010, dm 511-15141-09, som nu fastställts sedan 
Regeringen, den 16 september 2010, och högsta förvaltningsdomstolen, den 
l februari 2011 (mål m 6813-10 och 5844-09), beslutade att inte ta upp 
överklagandena till prövning. 
Håbo kommun anser att Naturskyddsföreningen inte hade rätt att överklaga 
beslut om strandskydd eftersom fdreningar inte hade rätt att överklaga 
upphävande av strandskydd enligt den lagstiftning som gällde vid ärendets 
handläggning. Överklaganderätten infördes den l juli 2009 fdr de ärenden 
som inletts efter Salmlla datum (SFS 2009:532). 

Miljökonsekvensbeskrivningen 
Beu'äffande miljökonsekvensbeskrivningen så har Håho kommun och det 
anlitade konsultföretaget utbytt data och haft ett fleltal möten fdr att 
diskutera innehållet och dess slutsatser. Kommunen hal' bedömt att hänsyn 
tagits till rådallde omständigheter och att dessa har givits en rättvisande bild 
i plallhandlingarna. Håbo kommun granskar och godkänner samtliga 
plallhandlingar. KOlmnunen är ansvarig för alla plalldokument när de 
skickas ut på samråd. 
Länsstyrelsens anser i sitt yttrande över behovsbedöllllling 2008-05-16 dm 
402-6790-08 att miljökonsekvensbeskrivning till detaljplaneprogram fdr 
Frösundavik kan användas även till detaljplan Frösundavik etapp l under 

POSTADRESS 
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YTTRANDE 3(6) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-03-16 
Vår beteckning 

KS2011/132 nr 2012.880 

innebär att inga bostäder anläggs nännare än 200 meter till ridstall. Viss risk 
for spridning av allergen från beteshagar kan forekomma. 
Kommunen bedömer således att tillräcklig hänsyn till hästverksamhetema 
har tagits med hänsyn till verksamhetemas storlek och platsens karaktär. 

Föl' det fall mark- och miljödomstolen skulle firula att det inte fåreligger ett 
tillräckligt skyddsavstånd mellan hästverksamhet och planerad 
bostadsbebyggelse medger kommunen som ovan nämnts att mark- och 
miljödomstolen upphäver planen fOr det Olnråde som skulle beröras mest av 
djurhållningen. Ollli"ådet är markerat i bifogad karta. 

Kulturvärden 
Påverkan på befintliga kulturvärden är utredd i 
miljökonsekvensbeskrivningen. Håbo kommun anser att tillräcklig hänsyn 
tagits till befintliga kulturvärden. 
De befintliga värdena är främst knutna till miljön kring Kalmar kyrka, samt 
den relativt välbevarade strukturen på det historiska landskapet kring 
Frösunda gård. Förslaget tar hänsyn till värdena genom att anpassa den nya 
stmkturen till den historiska, samt genom att låta kyrkan behålla sin centrala 
plats i byn. Kyrkans inranming i ett öppet, bmkat landskap, ersätts aven 
inramning av bebyggelse där kyrkan har en central plats. Med tanke på 
planfOrslagets småskaliga karaktär kommer den nya bebyggelsen att 
upplevas som en kyrkby. 
Revideringar av detaljplanen har gjOlts redan under programskedet får att 
större hänsyn skulle tas till kyrkan och kyrkomiIjön. Respektavståndet till 
kyrkan och kyrkogården ökades och ett obebyggt stråle med hredd 
varierande mellan 80 och 100 meter skapades med öppen ängsmark får att 
ge fri sikt från kyrkan ner till vattnet. I och med dessa forändringar anser 

. Håbo kommun att bebyggelse i två våningar i kyrkans närhet kan tillåtas. 

Samfälld mark 
I samband med planens genomfOrande kOllliner samfållighetema att prövas 
med en lantmäteriforrättning. I forrättningen bedömer Lantmäteriet 
eventuella anspråk på ersättning fi'ån fastigheter som ingår i samfålligheten. 
Syftet med samfållighetema har beaktats i planläggningen. Lokalgatoma i 
pl811en medfOr att syftet med delar av vägsamHillighet kommer att upphöra. 
Ändamålet med vägsamfälligheten är inte att hålla ridväg. Vad 811går 
ridvägar så ska verksamhet bedrivas på egen fastighet. Inget tillstånd finns 
att bedriva verksamhet inom detaljplanens Ollli"åde. 
Diket kDllli11er att ingå i dagvattenutredningen som konuner att tas fi'am 
under projekteringen. 

Rättigheter till fiske 
Vattenonu'ådet utgick ur pl811Dllli"ådet efter detaljplanesamrådet. 
Fiskerättighetema påverkas därfor inte av detaljplanen. 

Vattentäkt 
Vattentäkten konuner att kulma användas även om området ansluts till 
kommunalt vatten och avlopp. Dagvattenutredningen konm1er att redovisa 
en lösning som innebär att vattentäkten inte påverkas. 



YTTRANDE 5(5) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-03-16 
Vår beteckning 

KS2011/132 nr 2012.880 

Fördjupad översiktplan 
Olmådet ingår i fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort 2002 som antogs 
av kommunfullmäktige 2002-04-15. Planförslaget bedöms överensstämma 
med översiktsplanens mål och rekOlllinendationer för planområdet. 
Planförslaget grundas på ett detaljplaneprogram för Frösundavik, godkänt 
2007-09-03 av kommunstyrelsen i Håbo kommun. Planprogrammet anger 
utgångspunkter och mål för denna detaljplan. Kommunstyrelsen i Håbo 
kon1l1lun har genom godkännande av planprogrannnet för Frösundavik 
utbyggnadsOlmåde, godkänt att planarbete for denna plan får påbörjas. 
En ny fördjupad översiktplan för Bålsta tätort antogs 2010-06-14, efter att 
detaljplanen får Frösundavik varit på salmåd och utställning. 

Bullerskydd 
Infartsgatans trafik bedöms inte påverka hästhållningen. KOll.l1nUnen 
bedömer att buller frånlokalgatan uppfyller riktvärden för befintliga och 
planerade bostäder samt verksamheter. 

Ekonomibyggnad Frösunda 9:1 
Detaljplanen reglerar inte bygglovprövning utanrör pIanområdet. 

DagvaUenfrågan 
Möjlighetema till lokalt omhändertagande av dagvatten bedöms som relativ1 
god, men begränsas av den direkta närheten till recipienten Mälaren. Lokalt 
omhändeltagande av dagvatten planeras där detta är möjligt. 
Dagvattenhanteringen kommer att studeras mer noggrant i projekteringen. 
Dagvattenutredningen ska redovisa en lösning där vattenförvaltningens krav 
på icke-forsärming av statusen på vattnet i Mälaren uppnås. 



1 (1) ~ - HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-04-04 
Vår beteckning 

KS2012143 nr 2012.1153 

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

Motion om ökad vistelsetid i förskolan för barn till föräldraledi
ga, motionär: Anders Nilfjord (FP) 

Av motionen framgår följande i sin helhet: "Skollagen ställer krav på att 
barn till föräldralediga ska ha rätt till minst 15 timmars förskola 1 veckao. 
För barnen kao detta innebära att de inte får möjlighet att delta i förskole
verksarnbeten på det sätt de skulle vilja och som skulle kmma vara bäst för 
barnet. Att ge barnen rätt till utökad tid i förskolan är inte gratis. Det finns 
dock ett sätt som aodra kommuner provat och som inte innebär ökade kost
nader för kommunen. 

Folkpartiet liberalerna föreslår att barn till föräldralediga får rätt att välja 
mellao 15 timmar i veckan året lUnt eller 25 timmar i veckao under skol
veckor. Detta innebär att barnen inte skulle ha rätt till förskola under t.ex. 
spOli- 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 ovaostående yrkar Folkpartiet liberalerna på följaode: 

Kommunfullmäktige beslutar: 

att Skolnäl1111den ges i uppdrag att införa möjlighet till 25 tinunars vistelse
tid i förskolao för barn till föräldralediga i enlighet med förslaget ovao." 

Beslutsunderlag 
- Motion från Anders Nilfjord (FP). 

Konununkansliets förslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att överlämna motionen till skolnänmden, för be
redning. 
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Skollagen ställer krav på att bam till fdräldralediga ska ha rätt till minst IS timmars fdrskola i 
veckan. För barnen kan detta innebära att de inte får möjlighet att delta i 
forskoleverksamheten på det sätt de skulle vilj a och som skulle kunna vara bäst fdr barnet. Att 
ge barnen rätt till utökad tid i fdrskolan är inte gratis. Det fums dock ett sätt som andra 
kOlmnuner provat och som inte innebär ökade kostnader for kommunen. 

Folkpartiet liberalerna fdreslår att bam till fdräldralediga får rätt att välja mellan IS 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 sonunarlovet räcker det 
med att barnen är hemma 7 veckor. Att infdra denna möjlighet skulle inte imlebära ökade 
kostnader fdr fdrskolorna och därigenom inte heller fdr kOlmnunen. 

Med anledning av ovanstående yrkar Folkpartiet liberalerna på följande: 

K011l1nunfulhnäktige beslutar: 
• att Skolnärnnden ges i uppdrag att införa möjlighet till 25 tinunars vistelsetid i 

förskolan för barn till fdräldralediga i enlighet med fdrslaget ovan. 

För Folkpartiet Liberalerna 

Anders Nilfjord 

Epost: anders.nilf jord@folkaprtiet.se Webbsida: www.folkpartiet.se/haabo 
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Avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige -
Frida Matisson (e) 

I skrivelse 2012-03-23 avsäger sig Mattsson CC) uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse från Frida Mattsson CC) 2012-03-23. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att bevilja Frida Mattsson CC) begfui entledigande 
från uppdraget som ersättare i konununfullmäktige. 

2. Fullmäktige uppdrar till kommunkansliet att tillskriva Länsstyrelsen i 
Uppsala län och begära att en ersättare i kommunfullmäktige utses, efter 
Frida Mattsson Cc). 

Beslutsexpediering 
Frida Mattsson CC) 
Länsstyrelsen i Uppsala län 

56 
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Härmed avsäger jag mig min plats som ersättare i 
Kommunfullmäktige i Håbo Kommun. 

~.~Q-
Frida Mattsson, Bålsta 23/32012 
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