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Medborgarförslag om att stimulera småhusägare att energieffek
tivisera sina bostadshus 

Sammanfattning 
I medborgarförslaget föreslås genomföraodet aven energieffektiviserings
kampaoj, riktad till småhusägare. Som en del i detta föreslås att kommunen 
medverkar i kampaojens två inledaode skeenden genom att: 

Förhandla och samordna materialinköp, VVS- och byggentreprenörer samt 
finaosinstitut med mera så att fastighetsägare ska kunna erh1Ll.la förmånliga 
erbjudaoden vad gäller tjänster och åtgärder för att minska energiaovändao
det i bostadshus. 

Informera fastighetsägare om möjligheten att ta del av dessa erbjudaoden. 

Beslutsunderlag 
- Medborgarförslag 2012-05-03. 

Kommunkaosliets förslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige överlänmar förslaget till kommunstyrelsen, för beredning. 

1 
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Med bOl'garfö rslag 

Stimulera småhusägare att energieffektivisera sin 
med hjälp av lokala hantverkare. 

Gruudtankar 

HÄS O KOMiI'lUN 
"JMMUNSJYREl.SENS FÖRVALTNING 

INKOM 

2012 .,05- O 3 " . 
l': KB Dnt J..f!I~/St- RJlg.1li" ". ii! ; 
'fastigheteili"i!~%:!ii ij l . 'l. 

• Att med hjälp av ett attraktivt ekonomiskt upplägg stimulera privata fastighetsä~~ 
radikalt nrinska energiåtgången med hjälp av ny klimatsmar! teknik. 

• Målsättningen är att energieffektiviseringen skall ge en reduktion a~ energiförbrukningen (och 
därmed kostnaderna) med minst 80 % for fastighetsägaren. 

• Samordnade inköp och ombyggnationer ger en prisbiId som kan gynna både le,,!'!.agtc5~.Q.c.h 
kund genom att många kunder genomfor ombyggnaden av sin fastighet samtidigt. 

• Att skapa nya arbetstillfällen, frarnf6rallt inom byggbranschel1, .. 

• Håbo kommuns roll blir som katalysator och samordnare. 

Bakgrund 

Riksdagens miljömål 

Riksdagen fattade i april 1999 beslut om att anta 15 st. nationella miljökvalitetsmål, .vilka i sin tur är. 

uppdelade i 72 st. nationella delrnål. 

Ett av dessa miljökvalitetsmållyder "God bebyggd miljö" och omfattar bl.a. direktiv kring 

energianväiichiilJ.ge~m.m. i byggnader. 

Den totala energianvändningenper uI?pvä!!!!dar~aen"et i bostäder och lokaler minskar. Minslmingel! 
bör vara 20 procent till ål' 202"0 (ich 50 proc"iit till år 2050 ijörhållande till användningen 1995. Till 
år 2020 ska beroendet av fossila bl'änslenför energianvändningen i bebyggelsesektorn vara brutet, 
samtidigt som andelenjörn:ybar energi ökar kontinuerligt. . 

Fossilbränslefri kommun till 2050 

Kommunfullmäktige tog 2008·06·16 beslut om att Håbo kommun skall vara fossilbränslefri till 2050. 
En energieffektiviseringsstrategi finns framtagen, men denna omfattar enbart den offentliga sektorn, 
inte den privata. 

N niägesanalys 

~Håbo kommun byggdes under perioden 1968 - 1979 omkring 2700 lägenheter, vilket idag utgör 
.'" omkring 1/3 av det totala bostadsbeståndet i kommunen. Dessa bostäder har uppvännningssystem som 

i huvudsak av utgörs av direktverkande el. Fördelen med detta system var då främst låga 
investeringskostnader och enkel installatiolL I och med ökade elpriser så är direktverkande el idag en 
dyr och oflexibel lösning, både f6r fastighetsägaren och miljön. Uppvännningskostnaden för ett 
elvärmt småhus på 125 m2 ligger idag på ca. 25 000 :-/år. 



9. 

Båbo kommun ingår i "Energirådgivningen", ett samarbete mellan 27 kommuner i 
Stockhoinlsregionen och som servar 1,8 miljoner invånare med energiråd. Denna tjänst är kostnadsfri 
och fmansieras av statliga bidrag via Energimyndigheten. Erieigirådgivrungen omfattar opartisk 
telefonsupport samt informations- och utbildningsverksarohet riktad till särskilda målgrupper. 
Däremot omfattar inte tjänsten hembesök eller utfårandet av beräkningar får dimensionering av 
installationer. 

Antalet småföretagare skrivna i Räbo är stort och många av dem är mer eller mindre knutna till 
byggbranschen. 

Det finns idag på marknaden en stor mängd olika typer av klimatsmarta uppvännningssystem, 
exempelvis uppbyggda på pellets (pellets brännare eller pelletskarnin), vedeldning (braskamin eller 
vedpanna), fjärrvärme (finns tillgång till genom E.ON: s nät i delar av Bålsta), bergvärmepumpar, 
luft/luftvärmepumpar, frånluftsvärmepumpar, luft/vattenv~eplll11par och solfångare. För vatt_enbuma. 
värmesystem kan installation aven acknmulatortank vara nö!iyändig. " 

I syfte att minimera värmeläckaget så behöver et! klimatskal skapas, d.v.s. husets väggar och tak 
tilläggsisoleras och rät! typ av fönster installeras. 

Medborgaridrslag 

Energieffektiviseringskarnpanjen .bland Råbo konnnuns fastighetsägare föreslås vara driven i 
projektfoml och omfat!a fyra steg. Båbo kommuo är inblandad i de två första stegen. -

STEG 1 

1 1..---71 Banker I Håbo kommun . "\. ~ I Byggar. I 
IWS.mcnlörerl 

STEG 2 STEG 3 

Banker Hl I 
Byggare- _ Faatighetsägar~ 
WS-montorer. . I Haha kOlnmunl~\ Fastighe.tsagare I 

Steg 1: Råbo kommun kontaktar banker, byggföretag och VVS-företag för att efterhöra o!'!-IDtresse 
finns att medverka. I fårsta hand sker kontakter med företag knutna till Råbo kommun, men räcker 
inte dessa resurser till eller att intresse at! medverka saknas, så borde även fåretag från närliggande 
kommuoer kunna komma ifråga. 

Ett bostadsområde (omfattande enskilda småhus, parhus, kedjehus eller radhus) väljs ut och som 
projektet omfattar. Tillsammans med berörda företag tas et! grundkoncept fram och som olnfattar 
-beräkningar för vad en ombyggnad aven eps!dld fastighet beräknas kosta i form av tilläggsisolering 
av våggar och tak, byte till rätt typ av fönster samt byte till ett klinlatsmart uppvärmningssystem. 
Förslagsvis tas även et! tilläggskoncept fram och som omfattar egenproduktion avel för eget --
bmJdavsalu !.ex. i form av solpaneler som placeras på tomt eller samfälld mark. ~ 
Använd gärna tjänsten "Energirådgivning" får att utvärdera vad som passar bäst för det utvalda 
bostadsområdet. Eventuellt behöver berörda entreprenörer utbildas i hur man bygger energieffeJctivt, 
vilket skulle knnna ordnas av Räbo kommun men bekostas av entreprenören själv .. 
~ - . 

Genom at! projektet vänder sig till flera fastighetsägare i .annna veva meg.s!ltllJl1'!lJil§rtat 
uppvärmningssystem och plaulösning så kal:tK~~gltets_äg.rna erliålla-ll1l!~~rfl12~t"-'-~~4.e _avseen~~ 
l:Q!!~~:=::-§iOliar]j~fllIC9§1imai'r:-Om eiiii:ip~lvis 1.0.0.. stfastighetsä~L'l-a,mma om@<i~:v~';;' -att aTIta 
det föreslagiiaTonceptet så skulle vMach en av fastig!+_ctsägiIDlakonnaerl:glli!!Jll\!"mpelyjsIQ](,:mllatt 
a .;grundprlset; om-So-st fastighets;igare täckar}aså erhåller dessa 20. % rabatt på grondpnset etc. 

i 

I 
i i 
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Bankens roll i projektet är att hjälpa till med finansieringen av ombyggnaden. Omfattar projektet en 
stor ",mngd fastighetsägare så borde möjligheten finnas fdr ränterabatter. 

Steg 2: Håbo kommun kontaktar (per telefon eller missiv) fastighetsägare, småhusägare, 
samfallighetsforeningar och bostadsrättsfdreningar; Informationsmöte/informationsmöten hålls och .. 
där konceptet presenteras. 

Steg 3: Kontrakt skrivs mellan leverantör ochku!!d __ .. 

Steg 4: Genomfdrande 

Ett beräkningsexem pel 

Ett fristående hus med enboyf:aJ25m' QQh med en årlig nppvännningskostnad på 25000 :-. 

Uppskattad återbetalningstid for gj ord investering = 17 år. Därtill kommer fdrde1ama att 
fastighetsvärdet ökat kraftigt och att huset (om det är i dåligt skick) ändå måste ha genomgått 
renovering inom ramen fdr återbetalningstiden (17 år). 

Låt oss anta att den totala kostnaden fdr energieffektiviseringen hamnar på grnndpriset 1 000 000 :
men att man varit 100 st. fastighetsägare och att den totala kostnaden istället hamnat på 700 000 :-. 
Av dessa kostnader utgjorde förslagsvis 400 000 :- av materialkostnader och 300 000 :- av 
arbetskostnader. Tack vare det s.k. ROT-avdraget så kan kunden dra av 50 % av arbetskostnaden på 
deklarationen. 

Total kostnad för energieffektiviseringen av fastigheten blir därmed 550 000 :-. 

Elpriset ligger idag (2012) på l :-IKWh. Om 17 år (2029) ligger (gissningsvis) energipriset på 
2 :-IKWh, vilket gör att den årliga uppvärnmingskostnaden då ligger på 50000 :-/år. 

Den genomsnittliga uppvärmningskostnaden fOr fastighetsägaren kommer att ligga på 37 500 :-/år 
under perioden 2012 - 2029. 

Om fastighetsägaren valt att energi effektivisera fastigheten (2012) så kommer energikostnaden att 
sjunka från beräknade genomsnittssiffran 37500 :- till 7000 :- under perioden 2012 - 2029. 
Fastighetsägaren tjänar således 31 500 :-/år i lägre uppvämmingskostoader, vilket blir 535 500 :- inom 
ramen fdr 17 är. 
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HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-05-21 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 108 

Redovisning av berett medborgariörslag om cykelbana med 
sandhopp i Slottsskogen 

Fulhnäktige överlällmade 2011-11-07, § 134, till bildningslläll1nden för 
beredning: 

"Bygg en cykelbana med sandhopp belst i Slottsskogen." 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2011-11-02 
Tj änsteskrivelse 2011-11-02 
KOllllllullfullmäktiges beslut, 2011-11-07, § 134 
Tj änsteskri velse 2012-05 -14 
Arbetsutskottets beslut 2012-05-08, § 79. 

Utskottet noterar att ärendet är under beredning och överlämnar detta till 
styrelsen, utan förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige bifaller förslaget genom att uppdra till miljö- och 
tekn:iknänmden, att i samråd med bildningsnänmden ordna den 
föreslagna cykelbanan, på länlplig plats i Skokloster. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

11 J I 5' 
Nr2012.1747 



Hjälp oss att bli bättre! 

. Vänliger 'ömna kQ1)taktup'pgiftel'.OIll du vill att vi återkommer till dig, 
,_. ' il' 

Personuppgifter som sänds in till kommunen behandlas i enlighet med PUL. 
Du m~dger att Infannatumen du lämnar får lagras och bearbetas i register hos 
jörvaltninglntimrul. Du har rätt att begttra utdrag och rättelser. 
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Kommunstyrelsen 

KS § 109 KS 2010/103 

Redovisning av berett medborgarförslag om uppförande aven 
utomhusscen med tillhörande cafelnaturlig samlingsplats i Bål
sta centrum 

Sammanfattning 
Medborgarförslag har inkommit till kommunen om uppförande av utomhus
scen med tillhörande cafe, samlingsplats med mera i Bålsta tätort. Förslaget 
lyfter frågan om behovet aven naturlig samlingsplats där vuxna och ung
domar kan mötas. Förslagförfattaren saknar trivsam och utvecklande offent
lig milj ö, utsmyckningar och naturliga samlingsplatser där ungdomar, balTI, 
vuxna och företag kan samverka. 

Kommunfullmäktige överlänmade 2011-11-15, § 115, förslaget förbered
ning i anslutning till pågående arbete med detaljplaneprogranl för Bålsta 
centrum. 

Konnnnnkansliets yttrande: 

Bålsta tätort närmast centlum närmar sig en förändringsperiod. Planjlrogram 
för centrunlområdet är under antagande och ger tydliga förslag på hur Bålsta 
centlum kan utvecklas till en attraktivare och trivsanmlare plats för alla i 
Håbo kommun. Progranmlet ger även förslag på nya naturliga samlingsplat
ser i Bålsta centlwn. 

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

Med anledning av Gröna Dalens problematiska geotekniska status är det 
sväli att uttala sig som vilka typer av byggnader som kan uppfdras i områ
det. Möjligheterna att anlägga en utomhusscen bör dock inte uteslutas. Plat
sen lämpar sig för en sådan verksamhet och kan hj älpa till att öka parkens 
attraktivitet. 

Under våren inleds medborgardialog för Gröna dalen under vilken alhnän
hetens synpunkter sanllas in om vilket ilmehåll den nya stadsparken ska ha. 
Föreliggande medborgarförslag om uppförande aven utonllmsscen bilägges 
medborgardialogen och hanteras av planavdelningen som underlag vid plan
läggllingen av Gröna Dalen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKN1NG 

-::J--• 
Nr2012.17S0 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 109 

Beslutsunderlag 
Medborgarfdrslag 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-06-21 

KS 2010/103 

Kommul1fulläktiges beslut 2011-11-15, § 115 
Tjänsteskrivelse 2012-03-06 
Arbetsutskottets fdrslag till beslut, 2012-05-08, § 88. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

KonIDllil1styrelsens fårslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar att förslaget om att inrätta en utomhusscen med 
mera ska beaktas i samband med pågående planering dels av Gräna 
DalenOlmådet och dels av Bålsta centrum. DäJ.med ska medborgarfdr
slaget anses besvarat. 

SlGNATUR UTDRAGSBESTYRKN1NG Nr 2012.17.50 
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Medborgarförslag till Kommunfullmäktige den 9 november 

Ett Håbo att vara stolt överl? 

Bakgrund 
Som boende och förälder i Håbo kommun har jag under en tid funderat på hur kommunen, företagen 
och innevånarna tillsammans skulle kunna skapa en trivsam och utvecklande offentlig miljö. Jag 
saknar utsmyckning och naturliga samlingsplatser där ungdomar, barn, vuxna, företag och 
entreprenörer kan samverka. Varför inte skapa ett "Kungsan/Rålis" häl' i Håbo med utomhusscen föl' 
teater, musik och utomhusbio på somrarna, skridskobana på vintrarna? 

En utomhusscen, med tiHhörande cafe och en naturlig samlingsplats 
En naturlig samlingsplats där vuxna och ungdomar kan mötas både på dagar och nätter. Ett cafe som 
drivs av kommunen skulle kunna innebära möjligheter för alla skolor att driva cafe och prova på 
entreprenörskap. Företagen skulle kunna hålla möten och föredrag i en samlingslokal och prata om 
verksamheten för att säkerställa lokal utbildning och arbetskraft. Dessutom visar företagen att de tar 
ett socialt ansvar på detta sätt och tänker och agerar lokalt vilket de kan använda i sin interna och 
externa kommunikation och därigenom stärka sittvarumärke. Använd lokalerna till mentorskap eller 
varför inte möjlighettiII läxhjälp? 

Föreningar och skolor skulle kunna använda scenen vid avslutningar och firanden av högtider, 
dessutom skulle det kunna bli en plats att samla Håboborna på. Vi har, om vi tänker efter ganska 
många kändisar från Håbo, både inom sport och kultur så varför inte lyfta fram dessa på den här 
platsen och visa att du som boende i Håbo kan och ska vara stolt över att komma härifrån! 

Håbo representeras av i stort sett alla betong och cementföretag i Sverige. Varför inte låta dessa vara 
med och bygga denna plats? Vi har företag inom bygg, ljus och ljud och en massa underbara 

ungdomar. 

Fmmgångsrecept 
Det är ganska komplext och det är många faktorer som ska falla på plats. Samarbete mellan företag, 
kommunen, och ungdomarna i Håbo kommun är en förutsättning och resurser en annan. Kanske kan 
medel från olika EU-projekt eller liknande sökas för förundersökning och projektledning. En annan 
förutsättning är de boende i kommunen. Vad saknar innevånarna i dag och vad vill de förbättra och 
ändra på - en dialog som engagerar och motiverar helt enkelt! 
Jag är övertygad om alt vi kan får företagen och ungdomarna med oss och tillsammans kan vi bidra 
till elt Håbo som erbjuder förutsättningar för Möten i rörelse. 

Med vänliga hälsningar 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-05-21 

Kommunstyrelsen 

Å ~t? AJ';) '€:,,~ .. "(~~~:~::!~ 
KS § 110 KS 2011/155 

Redovisning av medborgarförslag om en strandskyddsinventer
ing med avseende på naturvärden och värden för det rörliga fri
luftslivet i syfte att skapa ett bedömningsunderlag för vilka 
strand nära områden som bör ha ett utökat strandskydd. 

Sammanfattning 
I medborgarförslaget föreslås att kommunen ska genomföra en strand
skyddsinventering. Förslaget lyfter frågan om att utvidga str811dskyddet för 
Håbo kommun till 300 meter fi:ån strandlinjen. Kraven har skärpts om att få 
utvidga olllråde som omfattas av str811dskydd sedan ändring i Miljöbalken 
gäII811de från och med 2010-07-01. 

Kommunfulhnäktige överIfumlade 2011-03-06 § 98, förslaget till kOlmnun
styrelsen får beredning. 

KOlllmunkansliets yttr811de: 

Förslaget pofulgterar att om inte Lfulsstyrelsen beslut81' om att utöka strand
skyddet får ett område så ko=er strandskyddets endast att omfatta 100 
meter i framtiden. Ansvaret vilar enligt medborgarfårslaget hos Håbo kom
mun och Lfulsstyrelsen i Uppsala lful att driva frågan om utökat str811dskydd 
genom att utfåra en strandskyddsinventering för att uppmärksamma områ
den där str811dskyddet bör utökas. 

Enligt Lfulsstyrelsen i Uppsala lful är strandskyddet i Håbo kommun red811 
utvidgat. Lfulgs Mälarens strfulder gäller till största del utvidgat strandskydd 
om 300 meter på land och vatten. Länsstyrelsen meddelar därutöver i skri
velse daterad 2012-02-29 att 81'betet med översynen av det utvidgade str811d
skyddet har påbörjats S0111 i fårsta h811d kommer att OInfatta de OlID"åden dfu' 
strandskyddet redan är utvidgat. 

Håbo konunun har får 81l1bition att s81l1verka med Lfulsstyrelsen i arbetet att 
se över det utökade strandskyddet. BI811d 81l11at genom att tillliandallålla 
planeringsunderlag som kOlllmunen producerat redml i f Olm av de str811d
skyddsinventeringar som redan genomfålts. 

Beslutsunderlag 
Medborg81"förslag 2011-09-12. 
KOl11lllunfulhnäktiges beslut 2012-09-26, § 98 
Tjänsteskrivelse 2012-03-06 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2012-05-08, 89. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

10. 
Nr 2012.1751 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-21 

Kommunstyrelsen 

KS § 110 KS 2011/166 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

KOlmnuufulJmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar, med hänvisl1ing till konummkansliets yttrande, att 
medborgarfdrslaget ska anses besvarat. 

JUSTERARE 

!T J I/?,() J 1\ L,J I 
EXPEDIERAD 

1'1 . 
SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

·-.'.-.-_',·,·_-'"_·.-:.-o·o-_-_·o·.·_'_-. 

Nr 2012.1751 



"* Naturskyddsföreningen 

Medborgarförslag 

Genomför en strandskyddsinventering med avseende på naturvärden och 
värden för det rörliga fl'i1uftslivet i syfte att skapa ett bedömningsunderlag 
för vilka strandnära områden som bör ha ett utökat strandskydd. 

Bakgrund 

Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram en vägledning benämnd "Utvidgat 
strandskydd - en vägledning till underlag och beslut" för det utvidgade strandskyddet som skall tjäna 
som underlag för Länsstyrelsen att utforma och motivera eventuella beslut angående utvidgat 
strandskydd. Strandskyddsområden får utvidgas till högst 300 meter från strandlinjen. Tidigare har 
detta skett om det behövs får att tillgodose något av strandskyddets syften. Enligt den nya 
utformningen i 7:e kapitlet 14 § Miljöbalken (gällande fr.o.m. 2010-07-01) skall utvidgningen ske fcir 
att säkerställa strandskyddets syfte. Detta innebär en skärpning av kravet att få ntvidga det område 
som omfattas av strandskydd (regeringens proposition 2008/09:119, sida 99). Efter den 31/12 2014 
gä11er ntökat strandskydd endast om utvidgningen har beslntats med slÖd av den nya beslännnelsen. 
Beslnt enligt den äldre lydelsen upphör då alt gälla. Detta innebär i klartext att om inte Lånsstyrelsen 
beslntat om utökat strandskydd för ett område så kommer strandskyddet endast at! omfatta 100 meter. 

Nulägesanalys 

Håbo kommuns planenhet har sedan de nya direktiven från Naturvårdsverket ntkom diskuterat den 
nppkomna situationen med Länsstyrelsens planenhet men därefter har ingenting hänt. 

Länsstyrelsens planenhets besked i frågan år att man f.n. inte har några personella resurser tillsatta att 
hantera delllla fråga. 

Detta innebär att (om varken Håbo kommun eller Länsstyrelsen agerar i ärendet) strandskyddet 
generellt kommer at! omfatta endast 100 meter långs hela Håbo kommuns 12 mil långa strandlinje 
efter den 31/12 2014. 

I Enköpings kommun har biologen G varit projektanställd nnder ett års tid i syfte att ta fram 
en strandskyddsinventering av konnnunens 34 mil stränder. Se vidare www.knusnatur.se 

En strandskydds inventering för Håbo kommuns 12 mil långa strandlinje bedöms ta 6 - 9 månader i 
anspråk at! genomföra. Antingen kan denna genomroras av Håbo konlllluns egna tjänstemän, en 
projektanställd person eller aven konsult. 



Förslag till uppdrags definition 

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

friluftslivet. 

Verktyg såsom indelning av strandreIIlJlan i nyckelkodområden och olika typer av klassificering bör 
användas som hjälpmedel och underlättar vid tolkningen av materialet. 

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

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

Efter genomförd strandskyddsinventering 

Med strandskyddsinventeringen som underlag tas ett förslag fram till omfattning (inklusive 

motivering) av utöka! strandskydd för Håbo kommuns stränder och presenteras för Länsstyrelsen. 

13 ~ 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-05-21 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 112 

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

Sammanfattning 
Fullmäktige överlämnade följande förslag 2009-06-15, § 70, till miljö- och 
tekniknämnden för beredning: "Det växande antal av kanadagäss som vi f.n. 
har i Håbo, medför en sanitär olägenhet för medborgarna, genom den mängd 
spillning de lämnar efter sig vid badstränder, vikar, sjöar och båtklubbar. 
Vattnet vid vissa badstränder blir så nersmutsat att bad är uteslutet, likaså 
blir bryggor och båtar nersmutsade av den frätande spillning gässen lämnar 
efter sig. På senS01lllllaren är badplatserna så nersmutsade att turistema av
står fr·ån att ta ell fikapaus p.g.a. den mängd spillning som fmns på våra 
stränder." Förslagsställaren föreslår en ökad avskjutning av gässen. 

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

Förvaltningen avser dock att fOltsätta med j akt, skrämselskott och uppsätt
ning av stängsel på badstränderna som man gjOlt tidigare år." 

Nä1l1llden föreslår att medborgarförslaget ska anses besvarat." 

Fullmäktige återremitterade 2011-04-26, § 44, ärendet till miljö- och tek
niknämnden, för redovisning av verksannna åtgärder för att minska den sa
nitära olägenhetema med fågl8.1na vid Kalmarsands badplats. 

Av nämndens förnyade beredning av ärendet, redovisat 2012-03-12, § 30, 
fr8.1llgår att nämnden i investeringsbudget för år 2013, kommer att beakta 
behovet av verks8.11l1lla åtgärder för att få bort fåglarna från det aktuella om
rådet. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag. 
Fullmäktiges beslut 20019-06-15, § 70. 
Miljö- och tekniknämndeus yttr8.11de 2011-02-23, § 24. 
Tjänsteskrivelse 2011-03-13. 
ATbetsutskottets förslag till beslut 2011-03-21, § 58. 
Tjänsteskrivelse 2011-04-04. 
KOnllllunfullmäktiges beslut 2011-04-26, § 44 
Milj ö- och tekniknänmdens beslut 2012-03 -12, § 3 O 
Tjänsteskrivelse 2012-04-26 
ATbetsutskottets förslag till beslut, 2012-05-08, § 90. 

SIGNATUR UTDRAGS8ESTYRKN1NG 

(JJ I htJ/ 1"\\/\ J I 
EXPEDIERAD 14 ,.,-

'., .. '." 

Nr 2012.1754 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 112 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Datum 

2012-05-21 

KS 2009/65 

Styrelsen ser det angeläget att det under innevarande säsong, genomförs åt
gärder vid Kabnarsandsviken för att skränuna b011 fåglama och därigenom 
dels säkra trivseln för badande och dels åstadkonuna minskade förorenmg
ama från fåglama. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

KOll1Jllunfullnläktiges beslut 

l. Fulbnäktige uppdrar till milj ö- och te1a.llknä1unden att redan under in
nevarande säsong genomföra åtgärder vid Kalmarsandsviken för att 
skrämma b011 fåglarna och därigenom dels säkra trivseln för badande 
och dels åstadkoll1Jlla minskade föroreningarna från fåglarna. 

2. Fulbnäktige beslutar därmed att anse medborgruförslaget besvarat. 

JUSTERARE 

,1/ i /JJ1 JIX\I\I I 
SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2D12.1754 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-03-12 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

2012 -03- 2 O 
MTN § 30 MTN 2009/66 

Medborgarförslag om att Kanadagässen utgör en sanitär 
olägenhet samt förslag om ökad avskjutning, f' 

- --

Sammanfattning 
KommuDfullmälctige har i beslut 20 11-04-26, § 44, återremitterat 
medborgarförslag - , om avskjutning av kanadagäss 
(KS 2009.1853) och gett miljö- och tekniknämuden i uppdrag att redovisa 
verksamma åtgärder för att minska aItemativt helt förhindra fåglarnas 
närvaro vid badplatser. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-03-02 

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

Beslut 

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

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

3. Överlämna svar på medborgarförslaget till kommunfullmäktige. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD 

1" -
SIGNATUR UTDAAGS8ESlYRKNING Nr 2012.595 

HAsa 1~OMMUr' 
Mrijö- o~h i'Bknr!. ,6 
746 B0 \3tl.STA 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-04-26 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF§ 44 KS 2009/65 

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

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

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

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

Nämnden foreslår att medborgarforslaget ska anses besvarat. 

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

Styrelsens behandling av ärendet: 

I samband med styrelsens behandling av fu'endet föreligger, på utskottets 
begäran, en redovisning över problem som kan uppstå inför en avskjutning 
av fåglar. Bland annat noteras att kanadagäss och vitkindade gäss, de senare 
är fridlysta, lever tillsatllillans i flock. Svårigheter att skilja fåglatna åt vid 
j akt uppstår. 

Fåglarna är vaksanmla. Vid påskjutning lyfter hela flocken, för att en stund 
senare återvända. Detta fordrat· jägarinsats på heltid. 

J akt på fåglarna kan komma i konflikt med personer som uppfattar djuren 
som ett trevligt inslag i ett område. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

\'1- , 
Nr2D11.1081 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 44 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-04-26 

KS 2009/65 

Sammantaget bedöms det vara ett näst intill olösligt problem att avstyra fåg
lama från de områden där de tillfålligt vistas i flock. 

JUSTERARE 

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

Kommunfullmäktiges hantering av ärendet: 

Yrkande 
Karl-Henrik Nanning (M) yrkar att förslaget ska bifallas innebärande att av
skjutning eller alman verksam åtgärd ska prövas med syfte att få bort fåglar
na från det aktnella området. 

Tomas Alm (FP) med instämmalIde från Agneta Häggiund (S), yrkal' att 
ärendet ska åtenemitteras till miljö- och tekniknärnnden för redovisning av 
verksanuna åtgärder för att minska altemativt helt förhindra fåglarnas närva
ro vid badplatsen. Fåglarnas närvaro med åtföljande föroreningar av såväl 
vatten som strand och bryggor, bedöms som en stor olägenhet. 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar, efter avslutad debatt, att tre förslag till beslnt före
ligger, nämligen dels styrelsens avslagsförslag, N almings (M) bifallsyrkande 
och Alms (FP)/Hägglunds (S) yrkande om åtenemiss. Ordföranden föreslår 
att fullmäktige först prövar om ärendet ska avgöras idag altemativt vid ett 
senal'e tillfålle. Därefter prövas eventuellt övriga förslag. Fullmäktige god
kfumer beslutshanteringen. 

Ordföranden pröval' därefter Alms (FP)lHägglunds (S) yrkallde om åtene
miss och fnmer att fullmäktige beslutar i enlighet med detta yrkande. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar åten'emittera ärendet till miljö- och tekniknfurmden 
för redovisning av verksamma åtgärder för att minska altemativt helt 
förhindra fåglarnas närvaro vid badplatsen. Fåglarnas närval'o med åtföl
jallde föroreningal' av såväl vatten som strand och bryggor, bedöms som 
en stor olägenhet. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och tekniknä1ll11den 

EXPEDIERAD 

1K. 
SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.10B1 



Bålsta den 15 Juni 2009 

Till 

Owe Fröjd 
KF ordförande 
Bålsta 

Canadagässen en sanitär olägenhet 

Ankom Håbo kommun 
Kommunstyrelsen 

2009 -06-12 

1~· '!t5 IPos1lls1o H~: . aJ t oq,18 
Original till: I Kopia till: 

Det växande antal av Canadagäss som vi En. har i Håbo, har det blivit en sanitär olägenhet för 
medborgarna, genom den mängd spillning de lämnar efter sig vid badstränder, vikar, sjöar och 
båtklubbar. Vattoet vid vissa badstränder blir så nersmutsat att bad är uteslutet, likaså blir 
bryggor och båtar nersmutsade av den fl'ätande spillning gässenlän11lar efter sig. På 
sensommaren är badplatsema så nersmutsade att turisterna avstår från att ta en filmpans p.g.a. 
den mängd spillning som finns på våra stränder. 

Förslag 

Öka avskjutningen drastiskt av dessa nersmutsande fåglar 

Hälsningar 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-21 

Kommunstyrelsen 

KS § 111 

Redovisning av berett medborgarförslag om utökad kommun
och fullmäktigeinformation 

Sammanfattning 
Förslagsställaren fdreslår att: 

kommunen ska börja sända informationsprogram fdre och efter varje full
mäktigesanunarlträde 

kOlmnunen bÖljar sända ett program kallat "infdr veckoslutet" med infOlma
tion om vad som har hänt och vad som ko=er att hända med medverkan 
från politiker och från kOllUnunens infoIlnationsfullktion. 

Förslaget överlällUlades av kOllUl1unfullmäktige 2011-04-26, § 54, till de
mokratiberedningen fdr utredning. 

Av kOlrmlUnkansliets yttrande frarngår att fdrvaltningen bedömer att perso
nella och ekonomiska resurser fdr att förbereda och delta i fdrslagna sänd
ningar, inte föreligger. 

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

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2011-04-22 
Kommnnfullmäktiges beslut 2011-04-26, § 54 
Demokratiberedningens beslnt 2012-03-07, § 4 
Tjänsteskrivelse 2012-04-27 
Arbetsutskottets fdrslag till beslut, 2012-05-08, § 90. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfulhnäktiges beslut 

l. Fulhnäktige beslnw·, med hänvisning till demokratiberedllillgens utred
ning och yttrande, att avslå förslaget. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTIRKNING 

lO. I 
Nr 2012.1753 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-03-07 

Kommunfullmäktiges demokratiberedning 

JUSTERARE 

KDB §4 KS 2011/51 

Redovisning av berett medborgarförslag om utökad kommun
och fullmäktigeinformation 

Sammanfattning 
Håbo Närradioförening har inkommit med två medborgarförslag för utökad kom
mun- och fulImäktigeinfon11ation i Håbo Närradio. 
I medborgarförslag nr. l föreslås att kommunen börjar sända infonnationsprogram 
före och efter fulhnäktigemötet. 
Programmet före skulle sändas på fredagseftenniddagen och påminna om 
mötet som kon1111er på måndag (som det oftast är). Det skulle vara ett lätt
lyssnat program med inslag av kommuninfonnation av politiker/kommun 
infonnatör. Det sammanfattande programmet efter fullmäktigemötet kan 
vara dagen efter eller kanske nästkommande fredag, allt beroende på vad 
som passar bäst med hänsyn till kommuninfonnatör/politikers möjlighet att 
medverka. 

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

Kommunkansliets yttrande 

Medborgarförslag nr. l - Program i Håbo närradio inför och efter kommunfullmäk
tige 

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

Medborgarförslag nr. 2 - "Inför veckoslutet" 

Ett bra initiativ från Håbo Nän·adio blir att uppmärksamma vad som händer 
inom kommunens gränser inför vaJ.je veckoslut. Bildningsförvaltningen bi
draJ.· genom att ha en lättåtkomlig evenemangskalender på 
habo.se/evenemang. EvenemaJ.lgskalendem innehåller olika typer aveve
nemang men gör på inget sätt anspråk att vaJ.·a heltäckande och ta upp allt 
som händer. Evenemangskalendern är tillgänglig för alla och många olika 
mediakanaler/aktörer använder den som källa för att lista kommande eve
nemaJ.lg och i vissa fall fördjupande reportage. I de fall Håbo kommun är aJ..
raJ.lgör är det självklart att ansvarig kontaktperson för det specifIka evene
manget fInns tillgänglig för mer infOlmation. 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-03-07 

Kommunfullmäktiges demokratiberedning 

JUSTERARE 

KDB§4 KS 2011/51 

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

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

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

- Tj änsteskrivelse 2012-02-01. 

Demokratiberedningens beslut 

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

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012,1017 
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HABO NÄRRADIO 
Alla föreningars radio 

i Håbo konunun 

HÄBO KOMMUN 
KD!.MJNSTYR8.SEJ.IS FORVAI.li'IING 

INKOM 

2011 -04- 2 6 , 
KB In" "",.nr 

;:to tV C; I I '-<> il. lO<>\1 

Medborgarfdrslag till 
Kommunstyrelsen i Håbo kommun 
Kommunhuset 
746 80 Bålsta 

Förslag på utökad kommun- och fullmäktigeinformation 

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

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

Medborgarförslag 2. 
Håbo NärradioförelUng fareslår att det vaLje fredagseftermiddag säuds ett program kallat "inför veckoslutet" som 
innehåller sådant som har hänt och som kommer att hända i kommunen, speciellt kommande veckoslut. Det skall 
vara ett lättlyssnat program där politiker/konmmninformatörer medverkar. Detta är tänkt att vara ett fristående 
program och har inget med fullmäktigemötena att göra. 

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

Bålsta den 22 april 20 II 

EKt;ppqrag av Håbo Nfuradioförening 
/ J.... I / 

HAso NÄRRADIO 
Postadress 
Abbotvägen 22 
746 95 SKOKLOSTER 

Besöksadress 
Bildningscentrum 
Jan Fridegård 

Telefon E-post Hemsida 6g 5254·3113 
0171- 559 77 87.7@habonarradio.se w\1oJW.habonarradio_se 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen '-'\ 

A~E-~'S?.€--
KS § 101 ........ -~"' 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2012-06-21 

. *'- -·--~i~ 

KS 2012/62 

Delårsuppföljning av ekonomin per 31 mars 2012 samt förslag 
till ekonomiska omdisponeringar 

Sammanfattning 
Förutsättningar för delårsuppföljning per sista mars är att en prognos för 
helår skall lämnas och att eventuella avvikelser mot budgeten skall kom
menteras av förvaltningar. Vid negativa avvikelser skall förvaltningarna 
lämna förslag till åtgärder för att eliminera llllderskotten och samtidigt läm
na förslag till ändringar av nämndmålen om det bedöms som nödvändigt. 

Detta för att nämnderna i ett tidigt skedde ska kruma besluta om vilka åtgär
der som skall vidtas och om målen behöver revideras. 

Helårsprognosen per den 31 mars visar ett resultat på ca 22,7 mkr. I förhål
landet till det budgeterade resultat på ca 12,5 mkr är det en förbättring med 
ca 10,2 mkr. Prognostiserat resultat är exklusive nämndernas åtgärdsförslag 
för år 2012 och fömtsätter att skatteintäktsprognosen, daterat 2012-04-26 
fi'ån Sveriges kommuner och landsting (SKL) inte förändras ytterligare. I 
prognosen som redovisas från nänmderna är det endast socialnänmden som 
uppvisar ett underskott om3,1 mkr, den förbättrade skatteprognosen får år 
2012 visar ett överskott om 7,1 mkr och bidragen förbättras med 0,3 mkr. 

Vidare förslås justeringar av driftbudgeten mellan nänmderna p.g.a organi
satoriska förändringar. 

Beslutsunderlag 
Delårsuppföljning per sista mars 2012 
Tjänsteskivelse 2012-05-03 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2012-05-08, § 84. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag till beslnt. 

K01l1l11Unstvrelsens hantering av ärendet: 

Yrkande 
Carina Lund (M) yrkar att följ811de tilläggs görs till delbeslutet gälJ811de so
cialnärmlden: Att nämnden till kommunstyrelsen, redovisar en åtgärdspl811 
med åtgärder för att minska llllderskottet. 

Omröstning 
Ordför811den konstaterar att endast ett huvudfdrslag till beslut föreligger till
Sa1ll111811S med ett tilläggsyrk811de från Carina Lund (M). Efter prövning av 
dessa, konstaterar ordföranden att styrelsen beslnw' tillstyrka huvudförsla
get tillSa1llill811S med Lunds (M) tillägg. 

J7J7 I tJf}( 11MJ I 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 101 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-05-21 

KS 2012/52 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges besb,Jt 

1. Fulhlläktige beslutar godkänna delårsuppfåljning per sista mars 2012. 

2. Fullmäktige beslutar att öka kommunstyrelsens budget med 897 tkr och 
minska bildningsnämndens budget med motsvarande belopp. 

3. Fullmäktige beslutar att minska skolnämndens budgetram med 320 tkr 
och öka bildningsnämnden budget med motsvarande belopp. 

4. Fullmäktige beslutar att öka milj ö- och tekniknämnden investeringsbud
get med 230 tkr och minska skolnämndens investeringsbudget med mot
svarande belopp. 

5. Fullmäktige uppmanar socialnämnden att minimera redovisat underskott 
får år 2012 samt uppdrar tillnäJllilden att till kOlllillU1lstyrelsen, redovi
sar en åtgärdsplan med åtgärder rår att minska underskottet. 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2.012-06-21 

Kommunstyrelsen 

KS § 102 

Förslag till budget år 2013 - förslag till nämndernas ramar, över
gripande mål, skattesats och borgensavgift 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut 202012-05-08, § 69 

- Tjänsteskrivelse 2012-05-16. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Christian Ghaemi (MP) meddelar att han i samband med kommunfullmäkti
ges behandling av ärendet, kommer att redovisa en rörstforklaring. 

Christina Ghaemi (MP) deltar inte i styrelsens beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Konmmllfullmäktiges beslnt 

1. Fullmäktige fastställer kommunalskatten for år 2013 till 21:34 kr. 

2. Fullmäktige fastställer mål på fullmäktigenivå fdr styrelser och nämn
der. 

3. Fullmäktige fastställer konmmnstyrelsens förslag tillnettokostnadsra
mar tkr, totalt för driftbudgeten år 2013, enligt foljande: 

Konnnunfullmäktige 

Stöd till politiska partier 

Valnämnd 

Revision 

Överfolmyndare 

KommUllstyrelse 

Bildningsnämnd 

Skolnämnd 

Socialnänmd 

varav nytt äldreboende start 1 febr .. 

Nliljö-ochreknihlfunnd 

4. Fullmäktige godkfumer att styrelsers och nfuunders 
investeringsbudget för år 2013 och budgetstYl111inciper redovisas 

fdr beslut till kommUllfullmäktige Ullder september månad 2012. 

5. Fullmäktige beslutar att ta ut en borgensavgift av Håbohus AB. 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN1NG 
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~ w HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 102 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Datum 

2012-06-21 

KS 2012140 

6. Fullmäktige godkänner att kommunstyrelsen beslutar storleken på bor
gensavgif1:. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 103 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-05-21 

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

Sammanfattning 
Följande fdrslag till beslut bordlades av konIDlUnstyrelsen 2012-04-10 i av
vaktan på socialnämndens kommande fdrslag om riktlinjer fdr flyktingmot
tagande. Nämndens fårslag till riktlinj er fdreligger och kommunstyrelsen 
har att ta ställning till detta i särskilt fårslag till beslut. 

Av socialnämndens beslut 2012-01-31, § 12, fi.·amgår bland alIDat fdljande: 

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

Sedan fårsta juli år 2010 har Länsstyrelsen öveliagit ansvaret att teckna 
överenskommelser med kommuner om mottagning av nyanlända. Länssty
relsen har på olika sätt både år 2010 och år 2011 påtalat behovet av fler an
visnings bara platser i Uppsala läns kommuner. Håbo kommun har ombetts 
teckna ny överenskommelse med Länsstyrelsen som huvudman. 

Förvaltningen anser att Håbo kommun har till vissa delar goda fdrutsätt
ningar för ett kvalitetssäkrat mottagande. Flyktingsanlorcmare och socialsek
reterare är väl insatta i arbetsuppgiftema kring mottagandet. SFI klamr av att 
erbjuda 15 undervisningstilTmlar per vecka (lagstadgat krav) och har bland 
armat resurser inom alfabetisering. Skolan har god vana att ta emot nyanlän
da elever i fårberedelseklass och samarbetet fungerar väl mellan SPI, flyk
tingmottagning och övrig skola. Även den lokala arbetsfdlmedlingen har ef
ter etableringsrefonnen snabbt utvecklat sin samverkan med kommunen och 
arbetar aktivt med att fylla etableringsperioden fdr den enskilde med riktade 
etableringsinsatser. I och med den nya nätverksgluppen för flyktlllglllotta
gande som bildades under år 2010 och leds av flyktingsamordnaren finns 
också framöver ett viktigt forum för nya initiativ i det fDlisatta integl·ations
arbetet med våra nyanlända i kommunen. 

Kvar fimls dock fi.·ågan om bostäder, vilken lllte räknas III i Länsstyrelsens 
fdreslagJ.la kommuntal, men vilket fdrvaltningen ser, spelar en stor roll i de 
faktiska möjlighetema att ta emot nyanlända till komlllunen. Utifrån lagen 
(200: 1383) om konnllunemas bostadsfdrsörjningsansvar ser fdrvaltnillgen 
ett behov av att kommunfullmäktiges kommande riktlllljer får bostadsfdr
SÖljning även innehåller 
en planerlllg olllnybyggnation där mottagandet av nyanlända är medtaget i 
beräknlllgarlla. 

EXPEDIERAD2.$' ~ SiGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012"1745 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 103 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-06-21 

KS 2012/20 

Så länge bostadstillgången ser ut som idag bedömer förvaltningen sanUJlan
fattningsvis att mottagandet är svfut att utöka nälIlllvält. Arbetet kOII1lller att 
fOltsätta med att kvalitets säkra det befIntliga mottagandet, men socialnämn
den föreslås besluta att i ny överenskoII1lllelse med Länsstyrelsen enbalt 
ange antalet anvisningsbara platser till 22 och maximalt, inklusive de med 
egen bosättning, till 25. 

Ett sådant avtal innebär att Håbo koII1lllUll uppfyller rekommenderad andel 
alwisningsbara platser i det lägsta kOII1llluntalet (66 % av 33 = 22). Erfaren
heterna visar att enbart ett fåtal etablerar sig själva i konUJlunen, varför to
talsiffi:an inte föreslås vara 33 utan 25.En sådan överenskommelse innebär 
en mycket liten ökning jämfåli med de senaste åren, vilket således beror på 
bostadssitnationen. 

Socialfdrvaltningen anser att ett mottagande av nyanlända tillför kommunen 
en positiv mångknltnr och är ennatnrlig fdljd av den nationella flyktingpoli
tiken. Storleken på mottagandet behöver dock bestänUJlas utifrfullokala för
utsättningar för den enskilde att få en tillfredsställande etablering på arbets
marknaden och ink1udering i saniliällslivet." 

I samband med konIDlunstyrelsens sallIDlanträde 2012-03-05, infomlerades 
styrelsen om fdrutsättningalna för ett folisatt mottagande. Bland annat note
rades bristen på bostäder som en försvårallde omständighet för att uppfylla 
ingångna och fralntida mottagande. 

Av socialnä1l1lldens beredning av ärendet framgår att nämnden fdreslår att 
konUJlunen tecknar avtal med Läl1Sstyrelsen i Uppsala län 0111 att kommunen 
kall ta emot 25 nyanlällda varav högs 22 individer kan anvisas genom AJ."
betsfdnnedlingens eller Migrationsverkets fdrsorg. Det nu gällallde avtalet 
med Migrationsverket ger en möjlighet för verket att anvisa 20 individer per 
år. 

Nu gällallde avtal med Migrationsverket Dm mottagande, är fattat av kom
munfullmäktige. Socialnälnnden har i särskilt beslut 2012-02-28, § 25, fdre
slagit att det nu aktuella ärendet överlämnas till kOlmnUl1fulhnäktige för be
slut. 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2012-06-21 

KommunstYrelsen 

KS § 103 KS 2012/20 

Beslutsunderlag 
KDlmnunfulImäktiges beslut 2009-11-09, § 100. 
Sociahlämndens beslut 2012-01-31, § 12 
Socialfdrvaltningens tjänsteskrivelse 2011-12-27 
Förslag till avtal med Länsstyrelsen i Uppsala län 
Socialnämndens beslut 2012-02-08, § 25 
Kommunstyrelsens beslut 2012-03-05, § 42 
Kommunstyrelsens beslut 2010-04-10,56 
Tjänsteskrivelse 2012-04-26 
Arbetsutskottets fdrslag till beslut 2012-05-08,80. 

Utskottet tillstyrker nänmdens fdrslag till beslut. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Yrkande 
Sjunne Green (Båp) yrkar att ärendet ska åtelTemitteras i avvaktan på redo
visning av ett fdrslag till flyktingpolitiskt program. 

Olmöstning 
Ordfdranden konstaterar att dels fdreligger förslag om åtelTemiss och dels 
fdreligger utskottets fdrslag till beslut. Ordfdranden prövar fdrst om ärendet 
ska avgöras i dag eller återremitteras och finner att styrelsen beslutar att 
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Därefter prövas utskottets för
slag till beslut och ordfdranden fImler att styrelsen bifaller detta. 

Emot beslutet reserverar sig Sjunne Green (Båp). 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

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

7fTE
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'rnl HÅBO 
., KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 12 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

2012-01-31 

SN 2012/6 

Överenskommelse för år 2012 om mottagande av flyktingar och andra 
skyddsbehövande 

Sammanfattning 
Håbo ko=uns nuvarande överensko=else med Migrationsverket om mottag-
ande av flyktingar och andra skyddsbehövande tecknades 2009-11-26. '. - . 
Overensko=elsen fastslår ett åtagande för Håbo ko=un att årligen ta emot 

, 20 utlänningar varav samtliga anvisas plats genom Migrationsverkets försorg. 

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

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

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

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

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 3., . Nr 2012.359 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 12 

Datum 

2012-01-31 

SN 201216 

Ett sådant avtal innebär att Håbo kommun uppfyller rekommenderad andel anvis
ningsbara platser i det lägsta kommuntalet (66 % av 33 = 22). Erfarenheterna visar 
att enbart ett fåtal etablerar sig själva i kommunen, varför totalsiffran inte föreslås 
vara 33 utan 25.En sådan överenskommelse innebär en mycket liten ökningjärnfört 
med de senaste åren, vilket således beror på bostadssituationen. 

Socialforvaltningen anser att ett mottagande av nyanlända tillför kommunen en 
positiv rnångkultur och är en naturlig följd av den nationella flyktingpolitiken. 
Storleken på mottagandet behöver dock bestämmas utifrån lokala förutsättningar 
för den enskilde att:få en tillfi:edsställande etablering på arbetsmarknaden och 
inkludering i samhällslivet. 

Beslutsunderlag 
Förslag till överenskommelse, utkast 
Beräkning länstal till kommuntal, daterad 2011-08-25 
Alternativa kommunal, nr SN 2011.3224 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att teckna ny överenskommelse med Länsstyrelsen i 
Uppsala län om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande. 

2. Socialnämnden beslutar att i ny överenskommelse åta sig att årligen, från och 
med år 2012, ta emot 25 nyanlända varav högst 22 kan anvisas genom Arbets
förmedlingens eller Migrationsverkets forsorg. 

3. Socialnämnden beslutar att begära företräde inför kommunstyrelsen för att 
informera om den problematik som bostadsbristen i kommunen ger upphov till. 

Beslut expedieras till: 
Länsstyrelsen i Uppsala län, Samhällsbyggnadsenheten 
Kommunfullmäktige, for kännedom 

EXPEDIERAD 3. "2.. • S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING JU~J~jRE /."----

/ //1 <Q I 
Nr2012.3S9 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2011-12-27 

Vår beteckning 

SN nr 2011.3331 

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

Förslag till ny överenskommelse om mottagande av flyktingar och 
andra skydds behövande 

Förslag till beslut 

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

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

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

I samband med etableringsrefOlmen som genomfördes 2010 har ansvars
fördelningen förändrats mellan kommun och arbetsro=ed1ing, samt mellan 
Länsstyrelserna och Migrationsverket. Sedan första juli 2010 har Länsstyrelsen 
övertagit ansvaret att teckna överenskommelser med kommuner om mottagning av 
nyanlända. Länsstyrelsen har på olika sätt både 2010 och 2011 påtalat behovet av 
fler anvisningsbara platser i Uppsala läns kommuner. Håbo kommun har ombetts 
teckna ny överenskommelse med Länsstyrelsen som huvudman samt, i samband 
med detta och helst innan årsskiftet 201112012, ge ett besked kring storleken på 
kommunens framtida mottagande. Länsstyrelsen är iofo=erad om att frågan i 
januari 2012 ska tas upp i Socialnämnden, som enligt reglementet är beslutande 
instans ror det kommunala flyktingmottagandet. 

Kommuntal 
I enlighet med Förordning (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa 
nyanlända invandrare ska arbetsfölmedlingen, efter samråd med länsstyrelserna och 
Migrationsverket, fastställa en fördelning av mottagningsbehovet i varje län - så 
kallade "länstal". Både vid fastställande av'länstalen och i länsstyrelsernas och 
kommunernas överenskommelser om mottagande - så kallade "kommuntal" är det 
enligt förordningen förutsättninga11la till förvärvsarbete som ska vara främsta 
utgångspunkten. 

Länstalet för Uppsala län beräknas för 2012 till 560 individer per år. Två olika 
kommuntal finns framräknade för rekommenderad storlek på mottagandet i länets 
kommuner. Den ena beräknillgen baseras enbart på folkn1ängden medan den andra 
beräkningen i hög utsträckning även väger in arbetslösheten i kommunen. För Håbo 

33. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2011-12-27 

Vår beteckning 
SN nr 2011.3331 

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

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

I de överenskommelser som nu tecknas mellan Länsstyrelser och kommliner 
rekommenderas att 66 % av det totala antalet i överenskommelsen är direkt 
anvisningsbara platser. Om Håbo kommun fortsatt har ambitionen att ta mot 20 
individer genom anvisningar från Arbetsf(ilmedlingen och Migrationsverket kan 
alltså det totala antalet i överenskommelsen utökas till 3 O. Eftersom Håbo inte visat 
sig vara en kommun där många nyanlända skulle bosätta sig på egen hand, skulle 
en sådan överenskommelse i realiteten sannolikt inte innebära att mottagande om 
3 O personer per år. 

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

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

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

12. 
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Etableringsresultat 
Migrationsverkets nationella statistik visar att det i genomsnitt tar sju år innan en 
nyanländ person blir helt självf'örsörjande. Även i Håbo har den nyanlände ofta en 
lång väg ut på arbetsmarknaden. Trots den i övrigt låga arbetslösheten i Håbo 
kommun visar förvaltningens utredning att 74 % av de individer som togs emot i 
Håbo kommun åren 2006-2008 fortfarande uppbär någon form av försörjningsstöd 
från socialtjänsten. 

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

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

Håbo kommun har till vissa delar goda förutsättningar för ett kvalitetsäkrat 
mottagande. Flyktingsamordnare och socialsekreterare är väl insatta i 
arbetsuppgifterna kring mottagandet, SFI klarar av att erbjuda 15 
undervisningstinlmar per vecka (lagstadgat krav) och har bland annat resurser inom 
alfabetisel1ng. Skolan har god vana att ta emot nyanlända elever iförberedelseklass . 
och sarnarbetet fungerar väl mellan SFI, flyktingmottagning och övrig skola. Även 
den lokala arbetsförmedlingen har efter etableringsreformen snabbt utvecklat sin 
samverkan med kommunen och arbetar aktivt med att fylla etableringsperioden för 
den enskilde med riktade etableringsinsatser. I och med den nya nätverksgruppen 
för flyktingmottagande som bildades under 20 l O och leds av flyktingsarnordnaren 
finns också framöver ett viktigt forum för nya initiativ i det fOlisatta 
integrationsarbetet med våra nyanlända i kommunen. När även de egna riktlinjerna 
finns utarbetade och fastslagna framöver kommer arbetsgången vara än mer 
välorganiserad. 

Kvar finns dock frågan om bostäder, vilken inte räknas in i Länsstyrelsens 
föreslagna kommuntal, men vilket förvaltningen ser spelar en stor roll i de faktiska 
möjligheterna att ta emot nyanlända till kommunen. Utifrån lagen (200:1383) om 
kommunernas bostadsförsöljningsansvar ser förvaltningen ett behov av att 
kommunfullmäktiges kommande riktlinjer för bostadsförsörjning även innehåller 
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en planering om nybyggnation där mottagandet av nyanlända är medtaget i 
beräkningarna. 

Så länge bostadstillgången ser ut som idag bedömer forvaltningen 
sammanfattningsvis att mottagandet är svårt att utöka nämnvärt. Arbetet med att 
kvalitetssäkra det befmtliga mottagandet ko=er att fortsätta, men Socialnämnden 
föreslås besluta att i ny överensko=e1se med Länsstyrelsen enbart ange antalet 
anvisningsbara platser till 22 och maximalt, inklusive de med egen bosättning, till 
25. Ett sådant avtal innebär att Håbo ko=un uppfyller reko=enderad andel 
anvisningsbara platser i det lägsta ko=untalet. (66 % av 33 = 22) Erfarenheterna 
visar att enbart ett fåtal etablerar sig sj älva i ko=unen, varfor totalsiffran inte 
foreslås vara 33, utan 25. En sådant överensko=else innebär en mycket liten 
ökning j ärnfort med de senaste åren, vilket således beror på bostadssituationen. 

Se bifogat fdrslag på överensko=else. 

Beslutsunderlag 
Ko=untal 
Överensko=else (arbetsmaterial) 

Beslut expedieras till: 
Länsstyrelsen i Uppsala län, Samhällsbyggnadsenheten 
Ko=unfullmäktige, för kännedom 
Socialförvaltningens myndighetsenhet 

) 

Thomas Brandell 
socialchef 

Catrin Josephson 
enhetschef 
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HABOKOMMUN 
SOCIALFÖRVALTNINGEN 

Ank. 

!inr 

Länstall till kommuntal. Proportionell fördelning efter folkmängd 

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

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

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

Ca 40 % av antalet nyanlända flyktingar är under 18 år. Fram t.o.m. juni 2011 var 72 % av de 
nyanlända ensamhushåll. Uppskattningsvis skulle det innebära ett behov av ca 230 mindre 
lägen heter o ch 5 O större. 

I Se Prop. 2009/10:60, kap. 12 Nyanländas bOSättning 
2 1,66 nyanlända flyktingar per tusen invånare. Läasstalet är Mnnu prelirnin~. 
3 Ny överensko=else e~er etableringsreformen 20 l 0-12-0 1. 
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Alternativa kommuntal 

Antal platser att fördela 

HÄBO KOMMUN 
SOCIALFÖRVALTNINGEN 

Ank, 2011 -12- 23 

Dnr 2Dlllb_ Il, 3U~ 
J 

1;:::,XYJiiJtm;~ ':560'1 224 Platser fördelade enligt arbetslöshet 
336 Platser fördelade enligt befolkning 

UpQsala 
Enköping 
Heby 
Håbo 
Knivsta 
Tierp, 
Uppsala 
Älvkarleby 
Östhammar 

Önskad 
viktning 
Arbetslöshet 
Befolkning 

Arbetslösa 
10% 
10% 
4% 
7% 

12% 
9% 

11% 
8% 

/Uf:tXf$"400/0 
"·,~~'>l~?'i;m:lp % 

100% 

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

33,0% 

Platser 
Platser BefolkninQ Platser totalt 

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

5 20125 20 25 
25 197787 198 223 
14 9103 9 23 
34 21373 21 56 

224 335882 336 560 
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HÅBO 
KOMMUN 

Överenskommelse om mottagande av flyktingar och 
andra skydds behövande 

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

Håbokommun 

74680 BÅLSTA 
Kontaktperson: Thomas Braodell 
telefon: 9171-52579 

Parternas åtaganden 

Staten genom 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
751 86 UPPSALA 
Kontaktperson: Anders Forslund 
telefon: 018-19 52 31 

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

Olnkring 3 beräknas bosätta sig på egen haod, och 
högst 22 aovisas plats genom Arbetsfönnedlingens eller Migrationsverkets 
försorg 

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

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

Xxxxxx 
Xxxxxx 

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

Christer Segerström 
T.f. länsråd 

l Lag (2010: 197) om etableringsinsatser fdr vissa nyanlända invandrare samt fdrordningen 
(2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare, fdrordningen (2010:408) om mottagande 
for bosättning av vissa nyanlända invandrare, fdrordningen (2010:409) om etableringssamtal och 
etableringsinsatser fdr vissa nyanlända invandrru"e och förordningen (2010:1122) om statlig ersätt-
ning får insatser får vissa utlänningar. :stt F 
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HÅBO 
KOMMUN 

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

4. Kommunen ska under den överenskomna perioden planera och ha beredskap 
för mottagande enligt punkt 1, samt utifrån vad som övrigt är känt. 

5. K01=unen ska kontinuerligt tillhandahålla aktuell information om kommunens 
förutsättningar for mottagande, samt annan information som ur en nyanländs per
spektiv behövs för att kunna fatta beslut om bosättning i kommunen. 

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

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

8. Kommunen får inte exkludera personer eller grupper på osaklig grund, enligt 
vad som finns foreskrivet i diskrimineringslagen 1 kap. §§ 1 och 4 samt 2 kap. § 
17. 

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

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

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

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

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

Definitioner 
13. Nyanländ 
Med nyanländ avses i överenskommelsen en person som omfattas av lagen 
(2010: 197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrat'e, dock utan be
gränsning till viss ålder (1§ bosättningsförordningen, 2010:408). 
I överenskommelsen gärs en uppdelning, dels i nyanländ som enligt ovan anvisas 
kommunplats genom Axbetsfölmedlingens eller Migrationsverkets försorg, dels i 
nYaluänd som bosätter sig på egen hand. ~ O • 
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Med nyanländ avses inte person som efter avslag på sin asylansökan har sökt och 
fått uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl, eller som fått uppehållstillstånd på 
andra gluuder än vad som anges i etableringslagen (2010:197). 

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

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

forst anlände. 
- Ensarnkommande barn, som anvisades plats i en kommun redan under asylti

den enligt särskild överenskommelse, och som sedan fått uppehållstillstånd. 

Om myndighetsuppgifter och ersättningar 
15. Vissa statliga myndigheters uppgifter rörande nyanländas bosättning 

enligt bosättningsförordningen (2010:408) 
Länsstyrelsen ska träffa överenskommelser med kommuner inom länet om mot
tagande fOr bosättning av nyanlända (kommuntal). Länsstyrelsen ska också hålla 
Arbetsfo=edlingen och Migrationsverket underrättade om kommuntalen. 

Arbetsförmedlingen fattar, efter samråd med länsstyrelserna och Migrationsver
ket, beslut om fördelning av mottagningsbehovet i varje län (länstal). 
Arbetsfö=edlingen ska också vid behov anvisa kommunplats åt hushåll med en 
eller flera nyanlända personer som har rätt eller kan ha rätt till en etableringsplan 
enligt etableringslagen (2010:197). Vid anvisning ska Arbetsfönnedlingen utgå 
ifrån vad som framkommit vid etableringss8mtalen, och förutsättningarna för ar
bete inom pendlingsavstånd. Anmälan om behov av kommunplats kan göras av 
den nyanlände senast inom sex månader efter uppehållstillstånd. 

Migrationsverket ska beräkna hur många nyanlända som har behov av bosättning 
(mottagnings behov). Migrationsverket ska också anvisa kommunplats för kvot
flyktingar samt, vid behov, för nyanlända som inte ska anvisas kommunplats av 
Arbetsfö=edlingen. 

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

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

~ l . 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-02-28 

1:2.-

Socialnämnden I 

JUSTERARE 

I 

SN §25 SN 2012/6 
/

i 2012. -03" O B 
KB Dir ReJN 

I lo_l:-/~__ l,RoI<J- -""I-?--:r 

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-02-28, SN nr 2012.570. 
Socialnämndens beslut, 2012-01-31 §12. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-12-27, SN nr 2011.333 l. 
Beräkning, länstal till ko=untal, daterad 2011-08-25, SN nr 2011.3224. 
Alternativa ko=untal, _SN nr 2011.3224. 
Förslag till överensko=e1se/avtal, utkast. 
Ko=unful1mäktiges beslut, 2009-11-09 § 100. 

Beslut 

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

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

Beslut expedieras till: 
Ko=unstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.SSD 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 100 

Datum 

2009-11-09 

KS 2007/95 

Beslut om flyktingmottagande under perioden 2009 - 2010 

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

Infur ett fortsatt mottagande fick kommunkansliet fdljande uppdrag enligt 
beslut i kommunstyrelsen 2008-04-14, § 57: 

1. Styrelsen beslutar att uppru'a till konIDlunkallsliet att utreda de ekono
miska konsekvenserna fdr kommunen av ett fortsatt flyktingmottagande 
och då särskilt for berörda verksamheter inom socialt j iinsten och skol
verksarnlleten, Utredningen ska foreligga innan nytt avtal om flykting
mottagande ingås. 

2. Styrelsen ställer sig positiv till ett fortsatt flyktingmottagande. 

I samband med kommunslyTelsens återupptagna behandling av ärendet, 
2009-04-20, § 51, förelåg utredrllngen. Styrelsen beslöt då att uppdra till 
kommunkansliet att redovisa f6rslag till avtal med Migratiollsverket om 
flyJ.c<ungmottagande och med en avtalstid på cirka fyra år. 

Föreligger fdrslag till avtal med Migratiollsverket som bl.a. innebär att 
kommunen förbinder sig att under avtalstidell, 2009 - 2010, ta emot ca 20 
personer per år. 

BeSlutsunderlag 
Protokollsutru'ag från kommunstyrelsen, 2008-04-14, § 57 

- Utredning avseende fortsatt flyktingmottagande under perioden 2008-
2009, daterad 2009-04-20 
Arbetsutskottets protokollsutru-ag 2009-04-17, § 60. 
Konununstyrelsens beslut 2009-04-20, § 51. 
Förslag till avtal med Migrationsverket, Länsstyrelsen i Uppsala län 
sanlt Håbo kommun. 
Tjänsteskrivelse 2009-10-05. 
Arbetsutskotlets forslag till beslut 2009-10-12, § l35. 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2009-10-26, § 149. 

St);relsen tillstyrker fore1iggande avtalsförslag. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Yrkande 
Karl-Henrik Nanrlng (M), PYIY Niellll (MP), Fred Rydberg (KD), Christian 
Ghaemi (J\.1P), Leif Lindqvist (V) och Berit Skiöld (FP) yrk81' bifall till sty
relsens fdrslag om flyktigmottagande. 

I/N
i 

EXPEDIEP.A~ :3 " SIGNATUR 

I 

JUSTER~RE ;1]/' 
l,q~lö~ 

UTDRAGSBESn'RKNlh'G Nr2D09.311S 
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KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 100 

(forts.) 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2009-11-09 

KS 2007/95 

Sven Svaru;tröm (Båp), yrkar avslag till styrelsens förslag och att kommu
nen i stället a'l'ta!ar med Migrationsverket om att ta emot tre ensamkom
mande bam per år under en fyraårsperiod. 

Christian GhaemI (M:P) redovisar följande tilläggsyrkande: 
"Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta "Håbo Intemationella K vin
nofdrening" där både svenska och invandrarkvinnor deltar, som remIssin
starus i integrations:6:ågor, fadderskap, utanförskap m.m." 

Propositionsordning 
Ordfdranden noterar att två förslag till beslut föreligger och föreslår att des
sa ska provas mot varandra. Därefter ska Ghaemls (M:P) tilläggsyrkande 
prövas. Fullmäktige godkänner ordningen. 

Efter propositionsförfarande konstaterar ordföranden att fullmäktige beslutar 
enligt styrelsens förslag till beslut. Ordföranden konstaterar att det av Gha
eml (MP) framställda tilläggsyrkandet bör överlämnas till socialnämnden 
får ställningstagande. Fullmäktige instämmer i och bifaller dels ordföran
dens förslag samt Ghaemis justerade y:rkande. 

Emot beslutet, gällande flyk1igmottagande reserverar sig Sjunne Green 
(Båp) till förmån för Svanströms (Båp) yrkande. 

JUSTERARE 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

2. Fullmäktige beslutar att till socialnämnden överlälmla följande förslag 
för ställningstagande: "Att Håbo Intemationella KVlnnoförening där både 
svenska och invandrarkvinnor deltar, ska V8m. reJllissinstalls i iutegra
tionsfrågor, fadderskap, utanfdrskap =." 

Beslutsexpediering 
Socialniinmden 
Kommundirektör 

lq~ Im I 
. EXPEDIERAD 

/f;/ ~Ol,(l-lr 
i/ 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-05-21 

Kommunstyrelsen 

KS § 104 

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

Av socialnämndens beslut 2012-04-24, § 42, framgår fålj811de: "Social
närnndema är skyldiga att anmäla till Socialstyrelsen om beviljade insatser 
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller en
ligt socialtänstlagen (SoL) inte har verkställts senast tre månader efter be
slut. Socialnänmden ska också på motsvarmde sätt rapportera om en insats 
har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader från avbrottet. 

Om kommunen inte verkställer gynomde bistånds beslut ino111 tre månader 
km Socialstyrelsen välja att hos förvaltningsrätten föreslå att kommunen 
tilldöms ett vite, så kallad avgift enligt 16 kap 6 a § SoL, från tiotusen kro
nor och upp till maxinlalt en miljon kronor. 

Lägesrapport per 2012-03-31 
Håbo kOlmnun har tretton beslut, äldre än tre månader, S0111 inte hade verk
ställts per den 31 mars 2012, vilket har rapporterats in till Socialstyrelsen 
2012-04-05. 

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

Sex (6) beslut avser bostad med särskild service får vuxna eller anom sär
skilt 811passad bostad får vuxna enligt 9 § 9 stycket LSS. Fyra av dem h81' 
dock uppgett att de avvaktar nytt gruppboende i Håbo kOlmnun och dessför
innan inte Önsk81' bli erbjuden anom verkställighet. Av S81nma fyra personer 
har en även meddelat att hon eventuellt kommer att åtelta sin msökm efter 
en prövotid av insats med boendestöd enligt SoL i eget boende. En av de öv
riga kommer eventuellt att få sitt beslut verkställt ut811får kommunen. 

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

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

Socialförvaltningens kommentar 
I en rättssäker myndighetsutövning ska den enskilde medborgaren få bevil
jat bistånd verkställt inom skälig tid. 

JUSTERARE 

IlJ I IOffJ/IIX\~/1 
EXPEDIERAD 

4') , 
SIGNATUR UTDRAGSBESll'RKNING Nr 2D12.1737 
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Kommunstyrelsen 

KS § 104 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2012-05-21 

KS 20101111 

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

Sammanfattningsvis kan förvaltningen konstatera att det, liksom tidigare, 
främst är biståndsbeslut som avser boende (oavsett SoL eller LSS) som ris
kerar att inte verkställas inom rinuig tid. Vad gäller särskilt boende fdr äldre 
förväntas det pågående byggnadsprojektet inom kommunen att avhjälpa det 
problemet. Inom LSS kan problemet dock uppstå på nytt kOlt tid efter fa'r
digställandet av nytt boende enligt LSS. Projektering för ytterligare bostäder 
med särskild service enligt LSS är därför en viktig del av förvaltningens 
verksarnlletsanalys fdr 2013-2015. 

Nämndens beslutsunderlag 
- Tjänsteskl:ivelse, daterad 2012-04-05, nr SN 2012.955 

Nämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att överlämna rappOlt över ej verkställda gyn
nande beslut eluigt 9 § LSS och 4 kap 1 § SoL till kommunfull-mäktige 
och kommunfullmäktiges revisorer." 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-04-05, nr SN 2012.955 
Beslut från socialnänmden 2012-04-24, § 42 
Tjänsteskrivelse 2012-04-26 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2012-05-08, § 82. 

Utskottet överlänmar redovisningen till styrelsen. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

2. Fullmäktige noterar socialnämndens rappOlt om ej verkställda gYlmande 
beslut eluigt 9 § LSS och 4 kap 1 § SoL per den 31 mars 2012. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBES1YRKNING 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-04-05 
Vår beteckning 

SN nr 2012.955 

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

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

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rapport angående ej 

verkställda beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 1 § SoL till kommun
fullmäktige och kommunens revisorer. 

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

Om kommunen inte verkställer gynnande biståndsbeslut inom tre månader kan 
Socialstyrelsen välja att hos förvaltningsrätten föreslå att kommunen tilldöms ett 
vite från tio tusen kronor och upp till maximalt en miljon kronor. 

Läge i Håbo kommun 2012-03-31 
Håbo kommun har tretton (13) beslut, äldre än tre månader, som inte hade 
verkställts per den 3l:a mars 2012, vilket rapporterats in till Socialstyrelsen 2012-
04-05. 

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

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

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

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

HP,W. S9~IA ÄMND 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-04-05 

Vår beteckning 

SN nr 2012.955 

Socialförvaltningens kommentar 
I en rättssäker myndighetsutövning ska den enskilde medborgaren få beviljat 
bistånd verkställt inom skälig tid och det är naturligtvis mycket bekymmersamt när 
den enskilde behöver vänta länge. Socialstyrelsen har i ett flertal ärenden begärt in 
yttranden, samt övervägt att ansöka hos forvaltningsrätten om vite, så kallad avgift 
enligt 16 kap 6 a § SoL. Hittills har dock alla yttranden resulterat i att 
Socialstyrelsen valt att inte gå vidare till forvaltningsrätten, men flera ytterligare 
yttranden är nu begärda. 

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

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Socialfdrval . 

Thomas BrandelI 
Socialchef 

cz~ ......... . 
Catrin Josephson 
Enhetschef 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-05-21 

Kommunstyrelsen 
<.A 

A~.:EA'D ~_c;>5~- ,"1'1 
KS § 115 

Förslag till upphandlingspolicy 2013 

Sammanfattning 

KS 2012145 

Upphandlingspolicy anger mål for Håbo komJlluns inköp och är huvuddo
kumentet för all anskaffi1ing av varor, tjänster och entreprenader i kommu
nen. 

Dokumentet bör kompletteras med lämpliga riktlinjer för att policyns imikt
ning ska kunna följas i alla verksamheter. 

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

Nytt i den föreslagna policyn, j ämföli med den tidigare policyn från 2009, 
är små och medelstora företagens möjlighet till att lämna anbud till komJllu
nen har poängterats. Etiska krav i upphandling är upptagna i policyn. Miljö
krav, om det är lämpligt att följa Milj ö styrningsrådets rekommendationer, 
följer väl kommunens övergripande mål. Krav om obligatorisk dokumenta
tion av direktnpphandling av lågt värde har sänkts till ett prisbasbelopp, vil
ket är 44 000 kr i år. 

Beslutsunderlag 
Förslag till upphandlingspolicy 
Tjänstesklivelse 2012-04-20 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2012-05-08, § 83. 

Utskottet tillstyrker förslaget till ny policy. 

Konununstvrelsens behandling av ärendet: 

Yrkande 
Christian Ghaemi (MP) yrkar att det till den nya policyns avsnitt om "Över
gripande mål" ska fogas "klimatsm81i". Detta med hänvisning till att be
greppet återfilUlS i gäll811de policy från åt 2009. 

Ordföranden hänvisar till att i förslag till ny policy, ska Miljöstyrningsver
kets verktyg vara vägledande för att uppnå milj ömål vid upphandlingar. I 
dessa kritelier bedöms betydelsen av begreppet "klil.11atsm81i", att ingå. 

Omröstning 
Ordföranden konstaterar att endast utskottets förslag till beslut foreligger 
tillsanml811S med Ghaemis (MP) tilläggsförslag om inför811det av begreppet 
"klimatsm81i". Därefter prövas utskottets förslag till beslut och ordfOranden 

EXPEDIERAD 

4'1. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 115 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-05-21 

KS 2012145 

konstaterar att styrelsen beslutar i enlighet med detta. Därefter prövas Gha
emis (MP) tilläggsyrkande och ordföranden finner att styrelsen avslår detta. 

Emot beslutat reserverar sig Christian Ghaemi (MP) till fönnån för eget yr
kande. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar anta ny upphandlingspolicy daterad 2012-04-18 
(KS 2012.1298). Tidigare beslutad policy upphör därmed att gälla 

EXPEDIERAD t:""""; 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-05-21 

Kommunstyrelsen 

KS § 114 

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

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att planlägga mark för av- och pålastning för be
fintligt stickspår. PIanområdet är beläget i Västerskogs industriområde i 
Bålsta. Området planeras för jämvägstrafik vilket även innefattar byggnader 
och anläggningar som kan behövas, ex magasin och lastanordningar. Ett ge
nomldrande av planfdrslaget öven'ensstämmer med den fdrdjupade över
siktsplanens intentioner. 

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

Inkonma synpunkter under smlli'ådet och utställningen leder inte till någon 
ändring av planförslaget endast mindre kmitekniska ändringar är gjorda .. 
Synpunkter som inkol11lnit berör fi:ämst buller. En bullerutredning är gjord 
som visar på att ljudnivåerna vid den omgivande bebyggelsen kommer att ligga 
under rekommenderade riktlinjer för buller. Bullerplank får enligt planen upp
föras på kvmiersmark. Närheten till bostadsOllli'ådena ställer krav på att 
verksmnhetema inte är störande. 

Beslutsunderlag 
Plankarta, daterad mars 2011 
Planbeskrivning, daterad mm's 2011 
Genomförandebeskrivning, daterad mars 2011 
Delegationsbeslut behovsbedömning, daterad 2010-09-17 
Länsstyrelsens yttrmlde behovsbedömning, daterad 2010-08-25 
Smmådsredogörelse och yttranden, daterad augnsti 2011 
Utlåtmlde, daterat april 2012 
Bullerutredning, daterad 2010-08-30 
Tjänsteskrivelse 2012-04-18. 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2012-05-08, § 81. 

Utskottet tillstyrker ett antagmlde av plmllörslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

KOl11lnunfullmäktiges beslut 

1. Fnllmäktige beslutar att anta detaljplan för Stickspåret del av Bålsta 2:61 
och Skörby 5:1, enligt 5 kap 29 § i plan- och bygglagen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-05-21 

Kommunstyrelsen 

KS § 107 

Redovisning av beredd motion om offentlig motionsredovis
ning, motionärer: Tomas Alm (FP) och Anders Nilfjord (FP) 

Sammanfattning 
Fulhnäktige beslutade 2011-11-07, § 131, av remittera motionen om offent-
1ig motionsredovisning till kommUllstyrelsen för beredning. I motionen fö
reslås att "alla motioner och medborgarförslag inlämnade till fullmäktige 
skall redovisas på kommunens hemsida. Där skall då redovisas vid vilket 
sammanträde det planeras tas upp av beredande nämnd och motsvarade för 
fulhnäktige att fatta ett beslut." 

Förvaltningens yttrande 
KonunUllstyrelsens förvaltning delar motionärernas uppfattnmg om att en 
publik redovisning av fulhnäktiges behandlade motioner har både administ
rativa och demokratiska fÖlijänster. En publik redovisning ger politiker möj
lighet att följa sill/sina motioner samtidigt som det ger alhnänheten möjlig
het till en bättre överblick av det politiska arbete som bedrivs i kommunen. 

Flelialet konunUller i Sverige tillämpar en publik motionsredovisning via sin 
hemsida men det finns ingen kommun som redovisar en motions totala be
redningstid. Anlednmgen till detta är den administrativa bördan som ett så
dan förfarande skulle illllebära för kommUllens förvaltningsorganisation. 

Motionema/medborgarförslag som behandlas av fulhnäktige är av väldigt 
skiftande karaktär och komplexitet vilket medför att beredningstiden från en 
motion/förslag till en arman kan variera kraftigt. Det innebär att det blir en 
administrativt tung belastning för förvaltningen att uppdatera hems idan med 
infol111ation om en detaljerad tidsredovisning. 

Förvaltning föreslår att v81je kalenderårs behandlade motioner presenteras 
på kommunens hemsida som en enskild flik under konunUllfullmäktige. Av 
presentationen ska fr8111gå: 

• Motionens titel 
• VemlVilka som lämnade inmotionel1 (N811ID och p8liitillhörighet) 
• Datmn för inlfumlande 
• ÄJ:endenummer 
• Slutgiltigt beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår S81llll1a presentationsfonnat för 
konnnUllens inkomna medborgarförslag. 

Kommunstyrelsens förvaltning arbetar med fr81ntag811det aven förstudie 
gällande en upp gradering av kOlIDllunens ärendeh811teringssystem. I det ar-
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 107 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-05-21 

KS 2011/181 

betet så ingår att eftersöka tydligare och bättre sätt att sammankoppla kom
munens inkomna handlingar med hemsidall t.ex via ett publikt nätdiamm. 

Beslutsunderlag 
Motion inlämnad 2011-11-06 
Fullmäktiges beslut 2011-11-07, § 131 
Tjänstesklivelse 2012-04-16 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2012-05-08, § 87. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

KOlrununful1mäktiges beslut 

1. Ful1mäktige beslutar att bifalla motionen genom att uppdra till kommun
styrelsen att genomföra en förbättrad redovisning av hantelIDgen av mo
tioner och medborgarförslag, på kommunens hemsida. 

EXPEDIERAD 

S:S, 
SIGNATUR UTDRAGSBESTIRKNING 

1 f:, 

Nr 2012.1746 



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

Folkpartiet Liberalerna 
LokalförenIngen f Håbo kommun 

Motion gällande offentlig motions redovisning. 

Bakgrund: 

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

- Kommun och Politik 
- Kommunens organisation 

- Kommunfullmäktige 
- Medborgarförslag 

- Medborgarförslag under utredning 

Denna sökväg kan för den oinvigde medborgaren troligen inte hittas. 

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

Folkpartiet Liberalerna yrkar att fullmäktige beslutar att: 

• Alla motioner och medborgarförslag inlämnade till fullmäktige skall 
redovisas p~ kommunens hemsida. Där skall d~ redovisas vid vilket 
sammanträde det planers tas upp av beredande nämnd och motsvarade 
för fuHmä ktige att fatta ett besl·ut. 

-_:.:._:_·...:.:...:....:·:..::.:..;..;...:..;·;-·:··"..:."fom·äs..:.:,Alm···:·:··;;..:..:.:.:...···:,:::;.;....:.:...:.:.:..:~_.~:..:.:.: . .:..:c;.;.:.:. .• ,:..;;;:..:;::.:.:.:...:.:...:..;~;.: ... ~ :····::·~.:.··:_:_:;···~;·~~Äricle·r~·NITflorå·:· ... :·:·:,,: .. -.. ~:.:..:.:.::~:;~~~::~:.~.:...~:.:.~~:... .. :; ~:~;.::;-:.:.....-~ .. ,:...:..;:.;;.:....:.:, .. ~ .... : .. ; ... ··· __ ··_e.· .. 

Gruppledare Ordförande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-05-21 

Kommunstyrelsen 

KS § 106 

Redovisning av beredd motion om minskad pappersanvändning 
genom att utrusta förtroendevalda med läsplattor, motionär: 
Nils-Ake Mårheden (M) 

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

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

Med anledning av ovanstående föreslår Moderata S811tlingsp811iet i Håbo: 

att kommunfulhnäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en 
försöksverksantllet, i konmlunstyrelsen med läsplattor enligt delma motion 

att försöksverks81nheten genomförs senast kalenderåret 2012 

att kommunstyrelsen åtenapP011erar kostnader och besparingar efter genom
förd försöksverksamhet 

att konmlunfulhnäktige och övriga näImlder inför läsplattor i ett andra steg" 

Koml1lunfulhnäktige beslöt 2011-11-07, § 129, att överläInna motionen till 
kommunstyrelsen, för beredning. 

KOlmnunkansliets yttr811de: 

I konm1UllStyrelsens beslut 2011-11-28, § 177, redovisas en utredning över 
möjliga tekniska lösning81·, kostnader for inför811de S81nt möjliga inbespar
ingar, som en följd av införande av läsplattor för distribution och hantering 
av h811dlingar till fÖluoendevalda. Styrelsen beslöt vid samma tillfälle, att 
ett försök med läsplattor ska genomföras riktat tillled81nöter och ersättare 
styrelsens 8l·betsutskott. Om försöket faller väl ut, konnner s81ntliga led8l1lö
ter och ersättare i styrelsen att ntl1lstas med läsplattor. Försökets inled811de 
del kommer att genoföras under våren 2012. 

Frågan om ett utökat 8llVäIldande av läsplattor till att även omfatta övriga 
nämnder och kommunfullmäktige bör ses över dels mot bakgrund av erfa
reltlleter från det beslntade försöket och dels utifrån ekonomiska aspekter. 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-05-21 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 106 

Beslutsunderlag 
Motion 2011-10-18 

KS 2011/177 

Kommunfullmäktige beslut 2011-11-07, § 129 
Tjänsteskrivelse 2012-04-29 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2012-05-08, § 86. 

Utskottet förslår att motionen ska anses besvarad med hänvisning till för
valtningens redovisning. 

Kommunstvrelsens behandling av ärendet: 

Yrkande 
Carina Lund (M) yrkar beslutet ska kompletteras med följande: "Att en ut
värdering av pågående försök med läsplattor redovisas. Som en möjlig följd 
av utvärderingen föreslås att en handlingsplan för fortsatt införande av 
läsplattor för konununens politiker, ska redovisas. Båda rapportema bör fö
religg ill11an utgången av år 2012." 

Omröstning 
Ordföranden föreslår att Lunds (M) yrkande ska prövas som ett tillägg till 
utskottets förslag till beslut. Styrelsen godkäll11er detta. Ordföranden prövar 
därefter utskottets förslag till beslut och frnner att styrelsen beslutar i enlig
het med detta. Lunds (M) tilläggsyrkande prövas och ordföranden frnner att 
styrelsen beslutar bifalla detta. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

2. Fulhnäktige uppdrar till kommunstyrelsen, att senast under november 
månad, redovisa en utvärdering av pågående försök med läsplattor. Som 
en möjlig följd av utvärderingen föreslås att en handlingsplan för fortsatt 
införande av läsplattor för kommunens politiker, redovisas. Båda rappor
terna bör föreligga innan utgången av år 2012. 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-11-28 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 177 KS 2008/54 

Beslut om läs plattor för hantering av sammanträdeshandlingar 

Under senaste tid har intresset för läsplattor och digitala distributionslös
ningar får kallelser och protokoll ökat bland komllluner och landsting i Sve
rige. Framförallt är det växande användningen av läsplattor i smllhället i 
stort som hm· drivit frmn utvecklingen. 

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

Den nya teknikutveckling en tycks möjliggöra ett miljövänligare, smidigare 
och mer kostnadseffektivt utskickningsförfarande av handlingar och kallel
ser. För att bättre utröna vilka alternativ som är lämpar sig bäst för Håbo 
kommun så har kommunstYTelsen förvaltning behandlat frågan utifrån ett 
ekonomiskt, tekniskt och miljömässigt perspektiv. 

Möjliga tekniska lösningar och exempel från andra kommuner 

Några kommuner som kommit långt i denna digitaliseringsprocess är 
Bengtsfors kommun, Göteborgs stad och Hahnstad kommun. Gemensmut 
får kommunerna är att deras kallelser nu distribueras digitalt, i PDF-format, 
med tydliga bokmärken som gör det enkelt att växla mellan ärenden och 
bilagor. 

Bengtsfors kommun 
Bengtsfors kommun har valt en lösning där kallelsen fårst sanlillanställs i 
PDF-format av kommunens tjänstemän. Kallelsen laddas sedml upp på en 
server som tillhandaIlålIs och drivs av ett externt företag. Företaget distribu
erar sedan kallelsen till kommunens förtroendevalda via en "app" som lad
das ner till varje läsplatta. 

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

Halmstad kommun 
Halmstad kommun hm· valt att driva hela digitaliseringsprocessen internt. 
Komlllunen hm· valt en lösning där kallelsen först läggs upp på kommunens 
hemsida i PDF-fonuat. Varje förtroendevald laddar sedan ner kallelsen till 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-11-28 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 177 KS 2008/54 

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

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

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

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

Sekretess 

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

Miljö 

Uppskattningsvis skickas ungefår 90 000 sidor i handlingar per post vmje år 
bm·a tillledaJllöter i Håbo kommuns fullmäktige och kommunstyrelse. Ut
skick av sådana kvantiteter medför självfallet en negativ miljöpåverkan i 
form av utsläpp från transpOlier och pappersindustri. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-11-28 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 177 KS 2008/54 

Ekonomi 

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

Konnnunstyrelsens har 11 ordinarie ledamöter och 7 ersättare. 

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

Valje försändelse omfattar i snitt ca 150 dubbelsidor. 

Tryckkostnad: 
Kuvertkostnad: 
Papperskostnad: 
Portokostnad: 

Totalt: 

Kommunfullmäktige 

28350 kr 
1 000 kr 
1920 kr 
7680 kr 

38950 kr 

Kommunfullmäktige har 41 ordinarie ledamöter och 26 ersättare. 

Fullmäktige sannnanträder vid sju tillfallen under ett år. Totalt uppgår anta
let försändelser till fulhnäktiges ledamöter och ersättare, till 483 st under ett 
år. Den direkta kostnaden för detta fördelar sig enligt följande: 

Varje kallelse omfattar i snitt ca 150 dubbelsidor 

Tryckkostnad: 
Kuvertkostnad: 
Papperskostand: 
Portokostnad: 

Totalt: 

54337 kr 
1932 kr 
3622 kr 
14490 kr 

74381kr 

Den totala årskostnaden för utskicken dels till kommunstyrelsen dels till 
kommunfullmäktige, kan alltså beräknas uppgå till ca 115 000 kr per år. Till 
detta kOl11l11er personalkostnader för tryckning och kuvertering med mera 
som grovt kan uppskattas till ca. 30000 kr. 

Kostnader för införandet av digitala handlingar 
Kommunstyrelsens förvaltning har identifierat två möjliga alternativ för in
förandet av digitala handlingar i Håbo kommun. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2011-11-28 

Kommunstyrelsen 

KS § 177 KS 2008/54 

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

Alternativ l - Externt system 

JUSTERARE 

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

Kostnadsbild 

Externt system: 49 000 kr 

Drift per år: 57000 kr (OBS! återkommande kostnad) 

Endagsutbildning: 10 000 kr 

Läsplattor: 90 000 kr 

Abonnemangsavgift: 41 000 kr (OBS! Återkommande kostnad) 

Totalt: 247 000 kr 

Löpande årskostnad: 98 000 kr 

Alternativ 2 - Egen drift 

Håbo kommun upphandlar endast läsplattor till kommunstyrelsens ledamö
ter och ersättare. Ledamöter och ersättare laddar sj älva ner kallelsen till sin 
läsplatta från kommunens hemsida. Varje läsplatta fårses med ett progranl 
som möjliggör annoteringar direkt i pdf-format. Eventuell utbildning och 
service genomfårs av kommunens personal. 

Kostnadsbild: 

Läsplattor: 90 000 kr 

Abonnemangsavgift: 41 000 kr (OBS! Återkommande kostnad) 

Programvara: l 000 kr 

Totalt: 132 000 kr 

Löpande årskostnad: 41 000 kr 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-11-28 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 177 KS 2008/54 

En slutsats av den ekonomiska genomgången är att inforandet av läsplattor 
och digitala distributionskanaler primärt inte motiveras av rena ekonomiska 
vinster. Det som dock talar för ett brukande av digitala kallelser är möjlighe
ten till effektivitetsvinster for både forvaltning och fortroendevald. 

Möjlig lösning för Håbo kommun 

Av ovanstående tillvägagångssätt forordar kommunstyrelsens forvaltning al
ternativ 2 . Detta eftersom att det alternativet ger möjlighet till en utvärde
ringsperiod, för både fortroendevalda och tjänstemän, som inte for med sig 
lika stora kostnader som alternativ l. Ett sådant tillvägagångssätt ger också 
tjänstemännen en möjlighet att noggrant folja den kommunala utvecklingen 
inom Olmådet samtidigt som det inte stänger dörren for ett framtida inköp 
aven extern tjänst. 

Innan systemet sätts fullt brnk så foreslår fOrvaltningen att styrelsens arbets
utskott används som en utvärderingsgIupp i under max tre sammanträden. 

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

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

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen uppdrar till kOlmnunkansliet att genomföra ett prov med 
läsplattor for hantering av sammanträdeshandlingar. Försöket genom
fors inom gIuppen arbetsutskottets ordinarie ledamöter och ersättare 
samt berörda tjänstemän. 

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

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

4. Styrelsen beslutar att fOrsöket finansieras via styrelsens medel till for
fogande. 

Beslutsexpediering: Ekonomichef, kommunsekreterare 
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Motion: 

Den papperslösa politikerorganisationen. 

I början av 1970-talet dök termen det papperslösa kontoret upp som en vision att vi år 2000 inte 

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

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

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

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

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

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

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

oftast så att uppdaterade handlingar dyker upp vid sittande möte. 

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

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

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

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

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

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

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

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

nedan. 

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

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

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

kontoret. 

Med anledning av ovanstående föreslår Moderata Samlingspartiet i Håbo: 

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

att försöksverksamheten genomförs senast kalenderåret 2012 

att kommunstyrelsen återrapporterar kostnader och besparingar efter genomförd 
försöksverksamhet 

att kommunfullmäktige och övriga nämnder inför läsplattor i ett andra steg 

Bå Ista 2011-10-18 

Nils-Åke Mårheden (M) 



Referenser till andra kommuner: 

Halmstad 

http://hallandsposten.se/nyheter/halmstad/1.1146844-DO I iti ke r -fa r-iDa d-fo r-a tt-I a sa-ha nd I i nga r 

Ystad 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroomfystadskommun/Dressrelease/viewfystads-kommun

satsa r-sto rt -paa -i pa d-foe r -foe rtroe nd eva Ida-6 24211 

Nacka/Värmdö 

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

Malmö och Gällivare 

httD :!/www.idg.se/2 .1085/1.3 71563 /ipad-ta r-steget -m at-Da D pe rslost -ko nto r 

Mörbyiånga 

http://www.ostran.se/nyheter/oeland/politikernas foersta moete med ipad 

Köping 

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

lasplattor/7f=2142 

Ulricehanm 

http://www.ut.se/nyhetel./han-vill-ha-surfplattor-till-alla-politiker(2740963).gm 
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KS § 105 KS 2011148 

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

Sammanfattning 
Motionärema föreslår att ett antal åtgärder genomförs för att höja skolma
tens kvalitet och miljöprofiL Maten föreslås maten i högre grad än för när
varande ska: Tillagas där den serveras, innehålla högre andelar närodlat och 
ekologiskt samt upphandlas lokalt. 

Motionäremas förslag är att: 

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

o minst 30 % av råvaminköpen skall vara ekologiska 
• all mat skall vara tillagad från gmnden i eget kök på en av våra skolor 

det förs en dialo g med elever och personal om meny och näringsriktighet 
• detta pågår under en period och sedan utvärderas miljömässigt, kvali

tetsmässigt, ekonomiskt 
o kommunen är aktiv i att minska transpOlter av mat både inom och utanfår 

vål' kommmI 

Av milj ö- och tekniknämndens yttrande fi:amgår att nämnden överlämnar 
följande kommentarer under respektive delförslag, som svar på motionen: 

"En erfaren kock med hög miljö- och kvalitetsprofil anställs, alternativt upp
handla detta 
Kostavdelningen 8.1IDOnSerar vakanta tjänster som kock, köksbiträde, restau
rangbiträde och arbetsledare på arbetsfannedlingens sida för lediga ijänster . 
S8.1nt på kOlIDnunens hemsida. Vad gäller kock skriver vi att sökande ska 
kunna laga mat från råvara och kunna tillaga grönsaksrätter. Kostavdelning
en 118.1' ingen möjlighet att Olruardela inom befintlig ranl får att kunna nyan
ställa en erfaren kock med hög milj ö- och kvalitetsprofil under 2012. Om 
det ska göras får det hanteras vid budgetdiskussionema infar budgetår 2013. 

Minst 30% av rå va ruin köpen skall vara ekologiska 
Av de totala inköpen under 2009 stod 7 % av den totala inköpsSmlllU8.11 av 
ekologiska råvaror. Inför 2010 beslutade kommunfulhnäktige Olll en sats
ning på 800 tkr avseende bättre skolmat. Detta resulterade i att de totala in
köpen av ekologiska råvaror ökade till 14 %. Siffr8.11 för verksanlhetsår 2011 
är älIDU inte Sanm18.11ställd av konnnuuens leverantörer och kan därför tyvälT 
ännu inte redovisas. 

För att konnnunens råvaruinköp ska kmIDa uppgå till minst 30 % med be
fintlig budget krävs en omorganisation av kostavdelningens Verks8.111het, en 

JUSTERARE 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-05-21 

Kommunstyrelsen 

KS § 105 KS 2011/48 

mIDskning av antalet tillagningskök eller en riktad satsning från kommun
fullmäktiges sida får 2013. 

All mat skall vara tillagad från grundan i eget kök pl'!l en av våra skolor 
På fem av kommUl1ens skolkök lagar skolmaten från glUnden medan två 
skolor har mottagning av varmrätt. För att dessa två skolor skall kUl10a laga 
mat från gmoden krävs investeringar i maskinpark, kyl och frys, ventilation. 
Projektering ska påbörjas under 2012. 

Det förs en dialog med elever och personal om meny och näringsriktighet 
Kostavdelningens arbetsledare och kockar deltar på skolornas matråd. Där 
diskuteras fårslag på nya maträtter och säsongsanpassade grönsaker i sal
ladsbuffen. Köket infonnerar omnäringsriktighet. Matsalsfi:ågor ansvarar 
rektor får. Elevvald mat vfuienninen 2012 är hela vecka 17. 

Detta pågår under en period och sedan utvärderas miljömässigt, kvalitets
mässigt, ekonomiskt 
Kvalitetsmässigt har klass 5 under 20 10 besvarat en matenkät och under 
vfuienninen 2012 kommer samma elever men, nu i klass 7, svara på en mat
enkät där kostavdeh1ingen söker svar på elevemas uppfattning av matkvali
tet och matupplevelse. Kostavdeh1ingen har för avsikt att köpa in ett pro
gram i upphandlingssystemet där utvärdering kan göras av bl.a. kvalitet. 
Ekonomiskt, är budget lagd får hela 2012. Svinnprocent fr·ån tallriken i mat
sal och i kök skall ses över på några skolor under 2012. Utvärdering miljö
mässigt sker kontinuerligt i val av livsmedel och kemtekniska produkter. 
Kostavdelningen väljer säsongsanpassat och arbetar med att alltid tänka 
klimatsmaJ.i i urvalet av produkter hela skolåret 

Kommunen är aktiv att minska transporter av mat inom och utanför vår 
kommun 
TranspOlier av 3 - 4 grossister sker 2 - 3 gånger/vecka till tillagningskök. 
Mottagningskök haJ.· daglig transpOli av vanmätt och transporter av 3 - 4 
grossister sker l - 2 gånger/vecka. Miljöstrategiska enheten kmilägger för 
närvarande grossisternas trmlspOlier till kökelL" 

Beslutsunderlag 
Motion 2011-04-26 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2012-03-12, § 3l. 
Tjänsteskivelse 2012-04-26 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-05-08, § 85. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Fred Rydberg (KD) yrkaJ.·, med instämmande fr·ån Christiml Ghaemi (MP), 
att miljö- och tekniknänmden, i projektform och illom befmtliga resurser, 

EXPEDIERAD 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-05-21 

Kommunstyrelsen 

KS § 105 KS 2011/48 

fOlisätter att utveckla skolmatens kvalitet och miljöprofil, i enlighet med 
motionens andemening. 

Olmöstning 
Efter avslutad debatt, prövar ordfdrande Rydbergs (KD) yrkande och finner 
att styrelsen bifaller förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Konununfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar, uppdrar till rniljö- och tekniknänmden att i pro
jektform och inom befmtliga resurser, fOlisätter att utveckla skolmatens 
kvalitet och miljöprofil, i enlighet med motionens andemening. 

JUSTERARE 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Datum 

2012-03-12 

Miljö- och tekniknämnden I
i d I", ;:";'~";;U 11 M-"U-'~ 

: 1'll'Il:..l';"'";::;r:- I>' N 
'~I ,.!.~'lB"()iNAITNfNG 

I JI/KO'~ 

JUSTERARE 

I 2017 -03- 2 O 
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MTN § 31 MTN 2011/54 

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

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

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

Beslut 

L Godkänna förvaltningens svar på motionen och överlämna svar på 
motionen till kommunfullmäktige. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD 
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TJÄNSTEUTLATANDE 1(2) 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-03-02 
Vår beteckning 

MTN2011/54 nr 2011.2526 

Miljö- och teknikförvaltningen 
Kostenheten 
Sunna-Kajsa Israelsson, Kostchef 
0171-52730 
sunna-kaj sa, israe Isson@11abo.se 

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

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

En erfaren kock med hög miljö- och kvalitetsprofil anställs, altemativt upp
handla detta 
Kostavdelningen armonserar vakanta tjänster som kock, kökSbiträde, restau
rangbiträde och arbetsledare på arbetsfönnedlillgens sida för lediga tjänster 
samt på kommunens hemsida. Vad gäller kock skriver vi att sökande ska 
kumla laga mat från råvara och ku1l1la tillaga grönsaksrätter. Kostavdelning
en har ingen möjlighet att omfördela inom befintlig ram för att ku1l1la nyan
ställa en erfaren kock med hög miljö· och kvalitetsprofil under 2012. Om 
det ska göras får det hanteras vid budgetdiskussionerna inför budgetår 2013. 

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

För att kommunens råvaroinköp ska ku1l1la uppgå till minst 30 % med be
fintlig budget krävs en omorganisation av kostavdelningens verksamhet, en 
lninskniD.g av antalet tiUagningskök eUer en riktad satsning från ko=un
fuUmäktiges sida för 2013. 

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

Det förs en dialog med elever och personal om meny oclJ näringsriktighet 
Kostavdelningens arbetsledare och kockar deltar på skolornas matråd. Där 
diskuteras fårslag på nya maträtter och säsongsanpassade grönsaker i sal
ladsbuffen. Köket infonnerar om nälingsriktighet. Matsalsfrågor aDBvarar 
rektor för. Elevvald mat vårterminen 2012 är,hela vecka 17. 

fl Sl-



TJÄNSTEUTLATANDE 2(2) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2011-11-22 
Vår betecknIng 

MTN2011154 nr 2011.2626 

Detta pågår under en period och sedan utvärderas miljömässigt, kvalitets
mässigt, ekonomiskt 
Kvalitetsmässigt har ldass 5 under 20 10 besvarat en matenkät och under 
vårterminen 2012 kommer samma elever men, nu i klass 7, svara på en mat
enkät där kostavdelningen söker svar på elevernas uppfattning av mat1cvali
tet och matupplevelse. Kostavdelningen har för avsikt att köpa in ett pro
gram i upphandlingssystemet där utvärdering kan göras av bl.a. kvalitet. 
Ekonomiskt, är budget lagd för hela 2012. Svinnprocent från tallriken i mat
sal och i kök skall ses över på några skolor under 2012. Utvärdering miljö
mässigt sker kontinuerligt i val av livsmedel och kemtekniska produkter. 
Kostavdelningen väljer säsongsanpassat och arbetar med att alltid tänka ldi
matsmart i urvalet av produkter hela skolåret 

Kommunen är ektiv att minska transporter av mat inom och utanför vår 
kommun 
Transporter av 3 - 4 grossister sker 2 - 3 gånger/vecka till tillagningskök. 
Mottagningskök har daglig transport av varmrätt och transporter av 3 - 4 
grossister sker l - 2 gånger/vecka. Miljöstrategiska enheten kartlägger rör 
närvarande grossisternas transporter till köken. 



Till fullmäktige 26 april 2011 

Motion kristdemokraterna 

HÄBO KOMMUN 
KOI,MJNSTYRB-SENS FQRVN.. TNlIlG 

INKOM 

2011 -04- 2 O I 
KaJJrt l<9'/N 

'Lo Ic!'1 g 110\\ . '1" O 

Ligga i framkant när det gäller matkvalitet med miljöprofiI. 

Vi har varit ute på skolorna, ätit skolmaten och frågat elever och kOUUllunens medarbetare på 
skolorna. Där upplevs skolmaten lite ojämn både när det gäller menyn och mellan skolorna. För oss 
så kan saker alltid bli bättre både i fråga om miljö och kvalit6. När det gäller miljön så tycker vi att 
kOUUllUllen skall sätta upp högre mål för framtiden. Vi vet att det redan idag firnlS klimatsmarta 
menyer vissa dagar, men här fimls det betydligt mer att göra. Att laga mat så nära gästen som 
möjligt är ett begrepp som alltid har varit en röd tråd inom restaurangvärlden. Idag är det extra 
viktigt att råvarorna helst skall vara närodlade och ekologiska. Detta är viktigt för smaken, miljön 
och näringens skull. I uppdraget för den nya upphalldlingsutredningen så står det att miljö och 
möjligheten för små företag, är viktiga i olika upphandlingar. 

Vårt rörslag är att: 

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

Frank Nilsson och Fred Rydberg Kristdemokraterna i Håbo. 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Datum 

KOMMUN 2012-06-21 

Kommunstyrelsen 

KS § 113 

Redovisning av ej beredda motioner och medborgarförslag 

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

Följande motioner och medborgarförslag är under beredoing: 

Motion/motionär: Fullmäktige- Remitterad till: Uppskattat datum 
behaudlad: 

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

Om inköp av trådlöst voterillgs-
system, Fred Rydberg (KD) 
(2010/48) 

Om att ligga i framkaot när 
det gäller matkvalitet med miljö-
profil, Frank Nilsson (KD) och 
Fred Rydberg (KD) 
(2011/48) 

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

Motion om den papperslösa 
politikerorgaoisationen, 
motionär: Nils-Åke Mår
heden (M) (2011/177) 

Om offentlig motionsredo
visning, motionärer: Tomas 
Alm (FP) och Anders Nil
fjord (FP) (20111181) 

Bildnings-
nänmd 
Miljö- och 

2010-03-01 tekniknämnd 

Kommull-
2010-06-14 styrelsen 

Miljö- och 
2011-04-26 tekniknärond 

Kommun-
2011-04-26 styrelsen 

Kommun-
2011-11-07 styrelsen 

Kommun-
2011-11-07 styrelsen 

fOr återredovisniug 
till ksau 

2012-10-09 

2012-08-21 

2012-05-08 

2012-10-09 

2012-05-08 

2012-05-08 
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~ HÅBO 

KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 113 

Omnfu=ders och styrelsers 
fu"endeimlehåll, motionärer: 
Tomas Alm (FP) och Anders Nil-
fjord (FP) (20111180) 

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

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

Om snabbrappOli från 
sammanträden, ärendeuppdelade 
protokoll samt presentation av 
protokoll i ett fOllnat som klarar 
kOlmnunens hemsidas talsyntes, 
för att göra tillgängligt även for 
synsvaga, motionär: Tomas 
Alm (FP) (20111201) 

Om fOlilöpande elevhälsa 
till kommunens alla barn och 
ungdomar, motionär: Tomas 
Alm (FP) (20111201) 

Om imättande av tillfälliga 
fullmäktigeberedningar, 
motionärer: Göran Eriksson (C), 
Tomas Alm (FP), Fred 
Rydberg (KD) och Karl Hemik 
Nanning CM) (20111204) 

Om uppfoljning och 
effektivisering av kommun-
fullmäktiges sammanträden, 
motionär: Nihad Hodzic (C) 

Om fler ungdomar i jobb, 
motionär: Tomas Alm (FP) 

--' ' .. - -=- --:-;';"._.~-"-------":~--~--.'.-

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-06-21 

KS 2011/42 

Kommun-
2011-11-07 styrelsen 

Kommun-
2011-11-07 styrelsen 

Kommun-
2011-12-19 styrelsen 

KOlmnun-
2011-12-19 styrelsen 

Skol-
2011-12-19 nämnden 

Kommun-
2011-12-19 styrelsen 

Demokrati-
beredningen 
kOlmnun-

2012-02-27 styrelsen 

Kommun-
2012-02-27 styrelsen 

2012-10-09 

2012-08-21 

2012-10-09 

2012-10-09 

2012-10-09 

2012-09-09 

2012-09-09 

2012-09-09 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBES1YRKNING 

-rz. 
Nr2012.1155 



fTl1 W HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

KOMMUN 
Datum 

2012-06-21 

Kommunstyrelsen 

KS § 113 KS 2011/42 

Om im'ärtande av E-tjänst 
fdr enklare bygglovshand
läggning, motionärer: Tomas 
Alm (FP) och Berith 
Skiöld (FP) 2012-02-27 

Om ökad vistelsetid i fdrskolan 
fdr barn till fdräldralediga, 
motionär: Anders Nilfjord (FP) 2012-04-23 

Om fdrslag om art erbjuda 
utbildning till äldre inom Olmådet 
data och sociala media, 
motionär: Lisbeth Bolin (C) 
(2012/47) 2012-04-23 

Medborgarförslag: Fullmäktige: 
behandlad 

Om art Canadagässenutgör en 
sanitär olägenhet samt fdrslag 
om ökad avskjutning, 
(dm 2009/65) 2009-06-15 

Om fdrbättrad 
gästbrygga, uppfdrande 
av orienteringstavla samt 
farthinder för fordonstrafIk 
vid och i anslutning till 
småbåtshamnen i 
Aronsborgsviken 
(2009/83) 2009-09-28 

Om utomhusscen, cafe 
samlingsplats, (2010/103) 2010-11-15 

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

Miljö- och 
teknik:
l1iinmden 

Skol
nämnden 

Bildnings
nänmden 

Remitterad till: 

Miljö- och 
tekniknämnd 

Miljö- och 
tekniknänmd 

Miljö- och 
tekniknämnd 

Milj ö-
och teknik 
nämnd 

2012-,09-09 

2012-11-13 

2012-10-09 

2012-05-08 

2012-10-09 

2012-05-08 

2012-11-13 

EXPEDiERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.1756 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 113 

Om att i nälTadion sänder dels in
fOl111ation inför och efter 
fullmäktiges sammanträden och 
dels kOlmnuninfOlmation m.m. 
inför veckosluten. 
(2011/51) 

Om strandskyddsinventering 
(2011155) 

Om byggpolicy för passivhus
standard vid nyproduktion 
(2011/139) 

Om ändring av socialnämndens 
delegationsordning (2011/175) 

Om att skapa ett minnesmärke i 
f Olm aven staty med tillllörande 
text/beskrivning (2011/178) 

Om att skapa ett kOllli11lU1-
övergripande insamlings system 
för begagnade kläder (2011/171) 

Om cykelbana med sandhopp, 
Slottsskogen, Skoklaster 
(20111182) 

Om ordnandet av stora inhägn
ade rast-och lekgårdar för hundar 
(20111199) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2012-05-21 

KS 2011/42 

Demokrati -
2011-04-26 beredningen 

Miljö- och 
2011-09-26 teknilmäuU1den 

Miljö- och 
2011-09-26 telmiknänmden 

Kommun-
2011-10-07 styrelsen 

Bildnings-
2011-10-07 nänmden 

Miljö- och 
2011-11-07 teklliknämnden 

Bildnings-
2011-11-07 nänlllden 

Miljö- och 
2011-12-19 teknilmäulllden 

2012-05-08 

2012-05-08 

2012-11-13 

2012-08.21 

2012-11-13 

2012-08-21 

2012-05-08 

2012-11-13 

Om nytt kösystem till lägenheter Kommun-
i Håbohus AB:s bestånd (2011/203) 2011-12-19 styrelsen 2012-11-13 

Miljö- och Om kampanj mot nedskräpning 
(2012/7) 2012-02-27 telmiknänlllden 2012-08-21 

EXPEDIERAD SIGNATUR tlTDRAGSBESTYRKNING 

1-1 
Nr2012.1756 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 113 

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

Om åtgärder fdr att mäta 
fdroreningar i luft och vatten 
fi:ån industrier inom 
Västerskogs industriolmåde 
(2012/47) 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2012-04-29 

. ........... _._ .. "._ ... _"'._'- ~.' ---_._._. __ ... -'~"_ ... _~.-.'-" .... - .. 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2012-05-21 

KS 2011/42 

Miljö- och 
2012-04-23 tekniknänmden 2012-11-13 

Miljö- och 
2012-04-23 tekniknämnden 2012-11-13 

- Arbetsutskottets fdrslag till beslut, 2012-05-08, § 92. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige noterar fdre1iggande sammanställning av ej beredda motioner och 
medborgarfdrslag. 

J7fT I MIR! 1iff'A/1 
SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.1756 



1 (1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-05-31 
Vår beteckning 

KS201 O/i 08 nr 2012.1856 

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

Interpellation från Carina Lund (M) riktad till ordförande för Hå
bohus AB Fredrik Anderstedt (S), om styrelsens beslut att inte 
sälja fastigheten vid Kalmarsand, Bålsta tätort 

Följande interpellation från Carina Lund (M) föreligger: "Håbohus har nu 
haft sitt styrelsesammanträde och officiellt beslutat att ej sälj a fastigheten 
Kahnarsand därför ställer jag åter denna interpellation till dig Fredrik. 

Den 11 april antog Håbohus styrelse de nya ägardirektiven. En passus i di
rektivet lyder: "Bolaget ska, vid önskan om köp och ombildande till bo
stadsrätter från boende, aktivt verka för att en marknadsvärdering sker." 

Fram till dess 2012-04-11 har ägardirektiv fastställda av KF 2007-05-10 och 
därefter på Håbohus stämma varit gällande. Där står: "Bolaget skall, vid 
önskan om köp och ombildande till bostadrätter från boende aktivt verka för 
att en adekvat marknadsvärdering av aktuell fastighet görs och att ett mark
nadsanpassat erbjudande ges." 

Fastigheten Kalmarsand har visat intresse av att ombilda till bostadsrätter 
och blivit uppmuntrade av Håbohus att börja arbeta med ärendet. En arbets
grupp har lagt ner mycket arbete och tillskjutet ekonomiska medel för att 
göra en marknadsvärdering och därefter lagt ett bud på fastigheten. 

Bolaget äger 1293 lägenheter och denna affar gällde 50 lägenheter en liten 
försäljning, men skulle bidraga på ett positivt sätt till att fmansiera framtida 
nya bostäder. Håbohus har idag räntebärande skulder på närmare 700 miljo
ner kronor och detta skulle vara ett sätt att inte ytterligare öka på skuldbör
dan för bolaget. 

Det lagda budet är detsamma som marknadsvärderingen, men svaret från 
Håbohus blir avslag. Man tänker inte sälja. Min fråga till dig Fredrik är: Av 
vilket skäl har ni avslagit anbudet?" 

Beslutsunderlag 
- Interpellation från Carina Lund (M). 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 



Interpellation ställd till Fredrik Anderstedt. 

Håbohus har nu haft sitt styrelsesammanträde och officiellt beslutat att ej sälj a fastigheten 
Kalmarsand därför ställer jag åter delma interpellation till dig Fredrik. 

Den Il april antog Håbohus styrelse de nya ägardirektiven. En passus i direktivet lyder: 

Bolaget ska, vid önskan om köp och ombildande till bostadsrätter fr·ån boende, aktivt verka 
fdr att en marknadsvärdering sker. 

Fram till dess 11142012 har ägardirektiv fastställda av KF 2007-05-10 och därefter på 
Håbohus stärnma varit gällande. Där står: 

"Bolaget skall, vid önskan om köp och ombildande till bostadrätter från boende aktivt verka 
fOr att en adekvat marknadsvärdering av aktuell fastighet görs och att ett marknadsanpassat 
erbjudande ges." 

Fastigheten Kalmarsand har visat intresse av att ombilda till bostadsrätter och blivit 
uppmuntrade av Håbohus att bölja arbeta med ärendet. En arbetsgrupp har lagt ner mycket 
arbete och tillskjutet ekonomiska medel fdr att göra en marknadsvärdeling och därefter lagt 
ett bud på fastigheten. 

Bolaget äger 1293 lägenheter och denna affär gällde 50 lägenheter en liten fdrsäljning, men 
skulle bidraga på ett positivt sätt till att fmansiera framtida nya bostäder. Håbohus har idag 
räntebärande skulder på nännare 700 miljoner kronor och detta skulle vara ett sätt att inte 
ytterligare öka på skuldbördan fdr bolaget. 

Det lagda budet är detsamma som marknadsvärderingen, men svaret från Håbohus blir avslag. 
Man tänker inte sälj a. 

Min fr·åga till dig Fredrik är: Av vilket skäl har ni avslagit anbudet? 

Carina Lund (m) I 
I 

l

° 2012 -05- 3 () 
KS Il<r Reg.rr 
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1 (1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-05-31 
Vår beteckning 

KS2010/108 nr 2012.1858 

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

Interpellation från Carina Lund (M) till Agneta Häggiund (S) om 
"Bålstatillägget"/pendeltlåget 

Följande interpellation föreligger: "Vid det senaste sammanträdet med 
kommunstyrelsen fattades beslut om att tillskriva SL gällande BålstatilIäg
get. 

Sedan 2012-01-01 är landstinget huvudman för samtlig skattefinansierad 
kollektivtrafik i Uppsala län. Moderaterna reserverade sig därför mot detta 
beslut eftersom SL är fel instans att vända sig till med en sådan skrivelse. 

Kommunstyrelsens ordförande Agneta HäggIund representerar Socialdemo
kraterna i landstingets kollektivtrafiknämnd. 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga Agneta HäggIund följande: 

- Hur driver du frågan om Bålstatilläggets avskaffande i landstingets kollek
ti vtrafiknänmd?" 

Beslutsunderlag 
- Interpellation från Carina Lund (M). 

Konnnnnkansliets förslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 



Interpellation till Agneta Häggiund angående BålstatiIIägget 

Vid det senaste sammanträdet med kommunstyrelsen fattades beslut om att tillskriva SL 
gällande BålstatiIIägget. 

Sedan 2012-01-01 är landstinget huvndman för samt1ig skattefInansierad kollkektivtrafIk i 
Uppsala län. Moderaterna reserverade sig därför mot detta beslut eftersom SL är fel instans att 
vända sig till med en sådan skrivelse. 

Kommunstyrelsens ordförande Agneta Häggiund representerar socialdemokraterna i 
landstingets kollektivtrafIknämnd. 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fr'åga Agneta Häggiund följande: 

-Hur driver du frågan om Bålstatilläggets avskaffande i landstingets kollektivtrafIknämnd? 

Carina Lund (M) . hABO f,or·'HJiUN 
f:.')!\\)\~jN.sTY~E 52":"13 r=tJPV,.o.1 TNING 

2012 -05" 3 O 
KB D!Y Rsg.r< 

U!6j IO~ 120\2. -l~% 
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1 (1) 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-05-31 
Vår beteckning 

KS2010/108 nr 2012.1850 

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

Interpellation från Carina Lund (M) till Agneta Häggiund (S) dels 
om Asenområdet, Bålsta tätort och dels om "Möjliheternas hus" 

Följande interpellation föreligger: "På Håboportalens hemsida har ni skrivit 
om ett antal vallöften som ni har klarat av eller som är påbörjade. 

Bl a skrev ni 
Se över bevarandet av Åseno=ådet som Påböljat och i samma mening som 
underrubrik 
-Planera för ett byggande av "Möjligheternas hus" 

Agneta, vad menar ni med se över bevarandet av Åseno=ådet? 
Anser du att planerandet ror byggande av Möjligheternas hus är ett 
prioriterat o=åde och hur skall ni finansiera detta med det budgetförslag 
som nu ligger." 

Beslutsunderlag 
- Interpellation från Carina Lund (M). 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att interpellationen f'ar ställas. 

80. 



Interpellation till Agneta Häggiund gällande ÅsenOlm-ådet. 

På Håboportalens hemsida har ni skrivit om ett antal vallöften som ni har klara eller är 
påböljade. 
Bl a skrev ni 
Se över bevarandet av Åsenområdet som Påbörjat och i sanUlla mening SOlll undenubrik 
-Planera får ett byggande av "Möjlighetemas hus" 

Agneta, vad menar ni med se över bevarandet av ÅsenOlm-ådet? 

Anser du att planerandet för byggande av Möjlighetemas hus är ett prioriterat område och hur 
skall ni finansiera detta med det budgetfårslag SOlllnu ligger. 

Carina Lund (m) 
!~li(BO "kO·~f;-~~1UN 

KOM\iU."fSTY,~~SE~S FORV:~UNlNG 

I!~KO'~ 

2012 -05- 3 O 



1(1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-05-30 
Vår beteckning 

KS201 0/1 08 nr 2012.1807 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Caroline Uttergård, Registrator 
0171-52504 

caroline.ut!ergard@habo.se 

--~._----

Fråga från Tomas Alm (FP) ställd till kommunstyrelsens ordfö
rande Agneta Häggiund (S) om definition av begreppet fossil
bränslefri kommun 

Följande fråga föreligger från Tomas Alm (FP): 

"Jag gör denna frågeställning som en enkel fråga till Agneta Hägglnnd i 
egenskap av KSO och dfumed gemensam talesperson för den sittande majo
riteten. 

I det politiska arbetet har det framgått vid ett flertal tillfällen att begreppet, 
som antagits av fullmäktige, tolkas på olika sätt, även inom majoriteten. 

Inom Miljö & Teknikförvaltningen ligger dessutom ett nfunnduppdrag, som 
har en helt annan tidsaspekt, än den fullmäktige beslutat. Detta ger olika 
signaler till både tjänstemän, politiker som medborgare om vad politiken i 
Håbo avser. Detta är inte bra. 

Därför vill jag veta dels: 
• hur sittande majoritet definierar begreppet 
• vilken tidsperspektiv gäller för detta mål 

Sist men inte minst vill jag ha svar på följande: Behöver inte ett så viktigt, 
långsiktigt och strategiskt mål vara väl definierat och accepterat i denna de
fInierad form aven bred blocköverskridande majoritet, för att inte bli före
mål för eventuellajusteringar, bara för ett en annan majoritet bildas efter ett 
val?" 

Beslutsunderlag 
- Fråga, daterad 2012-05-29. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att frågan får ställas. 



~C~--. -. FolkpartietUberalema 
Lokalföreningen i Håbo kommun 

2012 -05- 29 
lffiotr 

Enkel fråga till Agneta HäggIund . 

Ställes på fullmäktige den 11 juni 2012. 

Definition av begreppet fossilbränslefri kommun. 

Jag gör denna frågeställning som en enkel fråga till Agneta HäggIund i egenskap av KSO och 
därmed gemensam talesperson för den sittande majoriteten. 

I det politiska arbetet har det framgått vid ett flertal tillfällen att begreppet, som antagits 
av fullmäktige, tolkas på olika sätt, även inom majoriteten. 

Inom Miljö 8: Teknikförvaltningen ligger dessutom ett nämnduppdrag, som har en helt 
annan tidsaspekt, än den fullmäktige beslutat. Detta ger olika signaler till både 
tjänstemän, politiker som medborgare om vad politiken i Håbo avser. Detta är inte bra. 

Därför vill jag veta dels: 
• hur sittande majoritet definierar begreppet 
• vilken tidsperspektiv gäller för detta mål 

Sist men inte minst vill jag ha svar på 
• behöver inte ett så viktigt, långsiktigt och strategiskt mål vara väl definierat och 

accepterat i denna definierad form aven bred blocköverskridande majoritet, för 
att inte bli föremål för eventuella justeringar, bara för ett en annan majoritet 
bildas efter ett val. 

Tomas Alm 
Gruppledare Folkpartiet Liberalerna 

www.folkpartiel.se/haabo 



1 (1) 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-05-31 
Vår beteckning 

KS2012/65 nr 2012.1854 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab· 
Caroline Uttergård, Registrator 
0171-52504 

caroline.uttergard@habo.se 
,~ 

;\<?€"flfDc 
-----

Motion om konkurrenssättning av hemsjukvården genom LOV, 
motionär: Carina Lund (M) 

Sammanfattning 
Av motionen framgår faljande i sin helhet: " Med PWC:s rapport om 

. hemtjänsten som underlag vill vi peka på flera samordningsf6rdelar som kan 
uppnås om vi även tillåter hemsjukvård som fritt val. 

Det skulle innebära att brukare som behöver både hemtjänst och 
hemsjukvård skulle få betydligt färre personal som kommer för att utfOra 
bistånds bedömda uppgifter eftersom de samtidigt också kan utfara uppgifter 
för hemsjukvården. 

För kommunen skulle det innebära lägre kostnader eftersom färre resor 
behöver genomfaras när man kan slå ihop arbetsuppgifter till ett och samma 
tillfälle. 

Detta system skulle framfar allt skapa en betydligt högre trygghet far 
brukaren, då de behöver lära känna färre personer som dessutom rar en 
högre kunskap om varje enskild brukares behov. 

Vi yrkar därfar att även hemsjukvården beviljas enligt LOV. 

Beslutsunderlag 
- Motion, 2012-05-30. 

Kommunkansliets fOrslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att överlälllila motionen till socialnäIllilden för 
beredning. 

Beslutsexpediering 
Socialnänmden 



Motion gällande konkunensutsättning av hemsjukvården genom LOV. 

Med den rappOli från PWC, gällande hemtjänsten, som underlag vill vi peka på flera 
samordningsfördelar som kan uppnås om vi även tillåter hemsjukvård som fritt val. 
Det skulle umebära att brukare som behöver både hemtj änst och hemsjukvård sknlle få 
betydligt få.lTe personal som kommer för att utföra biståndsbedömda uppgifter eftersom de 
samtidigt också kan utrora uppgifter för hemsjukvården. 
För kOl1llllunen skulle det innebära lägre kostnader eftersom färre resor behöver genomf"öra 
när man kan slå ihop arbetsuppgifter till ett och sanmla tillfålle. 
Detta system sknlle framför allt skapa en betydligt högre trygghet för brukaren, då de behöver 
lära kämla färre personer som dessutom får en högre knnskap om varje enskild brukares 
behov. 

Vi yrkar därför att även hemsjukvården beviljas enligt LOV. 

Carma Lund (m) 

2012 -05- 3 O 
KB Der RegN 
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1(2) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-05-30 
Vår beteckning 

KS2012/63 nr 2012.1802 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Caroline' Uttergård, Registrator 
0171-52504 

caroline.uttergard@habo.se 

Motion om Demensteam i Håbo 

Sammanfattning 
Av motionen framgår följande i sin helhet: "I Sverige beräknas cirka 142 
000 personer lida aven demenssjukdom. Andelen äldre med demensdiagnos . 
fördubblas för varje femårsklass över 65 år. I åldrarna 60-64 beräknas 1,5 % 
ha en demenssjukdom och cirka hälften av kvinnorna över 95 år. 

En person med demens sjukdom blir efterhand mer och mer beroende av 
hjälp for att klara vardagen. Senare drabbas även den personliga 
omvårdnaden allt eftersom sjukdomen utvecklas. I senare skeden av 
demenssjukdomen fårsämras kognitiva formågor som minne, språk och 
orienteringsformåga. Detta medfår att omgivningen måste anpassa sitt sätt 
att kommunicera för att förstå individen och göra sig forstådd. 

För att underlätta vardagen för både den drabbade och anhöriga anser vi att 
ett demensteam startas. Uppdraget är i första hand att handleda och stödja 
anhöriga som vårdar demenssjuka i hemmet. 

Ett demensteam skulle bland annat kunna arbeta med foljande: 

• ge stöd och insatser till demenssjuka och deras anhöriga; 
• utarbeta former för att tidigt upptäcka personer med demenssjukdom 
• ta fram rutiner och metoder för att bistå vid utredning av misstänkt 

demens sjukdom 

Några av målen med verksamheten skulle kunna vara: 

• Att demensteamet ska vara en resurs och ett kompetenscentrUIll 
inom området demens för invånarna i Håbo ko=un 

• att upptäcka personer med demens i ett tidigt skede 
• att genom olika stödinsatser ge ökad trygghet till anhöriga 
• att samverka med patientansvarig läkare inom vården i 

utredningsarbetet vid misstänkt demenssjukdom 
• att öka kunskap och tillgänglighet med kognitiva hj älpmedel 

Med anledning av ovanstående yrkar Folkpartiet liberalema på följmide: 

Kommunfullmäktige beslutar: 

• Socialnämnden f'ar i uppdrag att inrätta ett demensteam i Håbo . 
kommun· 



HÅBO . Datum 

KOMMUN 2012-05-30 

D Socialnämnden rar i uppdrag att återkomma med förslag och 
åtgärder 

Beslutsunderlag 
- Motion 2012-05-15, 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

2S 
2(2) 

Vår beteckning 

KS2012/63 nr 2012, 1802 

1. Fullmäktige beslutar att överlämna motionen till socialnämnden för 
beredning. 

Beslutsexpediering 
Socialnämnden 



Håboföreningen 

Demensteam i Håbo 

I Sverige beräknas cirka 142 000 personer lida aven demenssjukdom. Andelen äldre med 
demensdiagnos fördubblas för vaJjefemårsklass over 65 år. I åldrarna 60-64 beräknas 1,5 % 

=:-======""ha en demens sjukdom och cirka hälften av kvinnorna over 95 år. 

En person med demenssjukdom blir efterhand mer och mer beroende av hjälp för att klara 
vardagen. Senare drabbas även den personliga omvårdnaden allt eftersom sjukdomen 
utvecklas. I senare skeden av demenssjukdomen försämras kognitiva förmågor som minne, 
språk och orienteringsförmåga. Detta medför att omgivningen måste anpassa sitt sätt att 
ko=unicera för att förstå individen och gora sig förstådd. 

För att underlätta vardagen för både den drabbade och anhöriga anser vi att ett demensteam 
startas. Uppdraget är i första hand att handleda och stodja anhoriga som vårdar demenssjuka i 
he=et. 

Ett demensteam skulle bland annat kunna arbeta med följande: 
• ge stöd och insatser till demenssjuka och deras anhöriga. 
• utarbeta former för att tidigt upptäcka personer med demenssjukdom 
• ta fram rutiner och metoder för att bistå vid utredning av misstänkt demenssjukdOlll 

Några av målen med verksamheten skulle kunna vara: 
• Att demeJisteamet ska vara: en resurs och ett kompetenscentrum inom o=ådet demens 

för invånarna i Håbo ko=un 
• att upptäcka personer med demens i ett tidigt skede 
• att genom olika stödinsatser ge ökad trygghet till anhöriga 
• att samverka med patientansv'arig läkare inom vården i utredningsarbetet vid 

misstänkt demens sjukdom . 
• att öka kunskap och tillgänglighet med kognitiva hjälpmedel 

Med anledning av ovanstående yrkar Folkpartiet liberalerna påföljande: 

KIJlnmUlzj"ullmäktige beslutar: 
• Socialnänmden får i uppdrag att inrätta ett demensteam i Håbo ko=un 
• Socialnänmden får i uppdrag att återko=a med förslag och åtgärder 

Bålsta 2012-05-10 

För folkpartiet Liberalerna 

Berith SkiÖld Håkan Welin 

Thomas Alm Anders NIlfj ord 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-05-31 
Vår beteckning 

KS2012/64 nr 2012.1833 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Caroline Uttergård, Registrator 
0171-52504 

caroline.uttergard@habo.se 

Motion om införande av rutiner för att förebygga att barn vräks -
motionärer: Tomas Alm (FP) och Håkan Welin (FP) 

Sammanfattning 
Av motionen framgår följande: "Det är oacceptabelt at! en majoritet av 
landets konmmner fortfarande saknar rutiner för att förebygga at! barn blir 
vräkta. Att tvingas flytta från sin bostad till ett högst osäkert boende kan 
vara en katastTOf i et! barns liv. Socialstyrelsen presenterade nyligen för 
första gången öppna jämförelser av kommunemas arbete mot hemlöshet. De 
visar bland mmat at! bara fyra av tio konununer har rutiner för at! förhindra 
vräkning av barnfmlliljer. De vism· också på stora vm·iationer mellan lmldets 
konulluner. 

Håbo kommun är en av de kommuner som inte har rutiner i detta 
sammanhang. 

Det films mycket at! lära av de kommuner, som redml m·betar offensivt 
tillsalllinaJ.ls med bostadsbolag, hyresvärdm· och andra för at! i tid hindra at! 
mfumiskor vräks. 

Folkpartiet Liberalerna yrkar dfu·för at! konullunfullmäktige uppdrar åt 
socialförvaltningen at! ta frmll planer, rutiner och riktlinjer för: 

• uppsökaJ.lde verksmllhet riktad till hemlösa personer 
• plml för arbete mot hemlöshet 
• rutiner för förebyggmlde m·bete av vräkning blmld bm1umniljer 
• smllverkan med bostadsföretag/hyresvärdm· för övergripande strategi 
• sanlVerkml med frivilligorganisationer i enskilda fu·enden." 

Beslutsunderlag 
- Motion2012-0S-30. 

Konununkmlsliets förslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Fullmäktige beslutm· at! överlänma motionen till sociahlämnden för 

beredning. 

Beslutsexpediering 
Socialnämnden 



Folkpartiet liberalerna 
Lokalföreningen i Håbo kommun 2012 -05- 3 Il 

Motion 

KS Ort Rajn 

20 rz/~=-t'---L-9,_C_12_ .• _1~:::3::.::J2. 

Införande av rutiner för att förebygga att barn vräks. 

Det är oacceptabelt att en majoritet av landets kommuner fortfarande saknar rutiner för 
att fÖl'ebygga att barn blir vräkta, Att tvingas flytta från sin bostad till ett högst osäkert 
boende kan vara en katastrof i ett barns liv. Socialstyrelsen presenterade nyligen för första 
gången öppna jämförelser av kommunernas arbete mot hemlöshet. De visar bland annat 
att bara fyra av tio kommuner har rutiner för att förhindra vräkning av barnfamiljer. De 
visar också på stora variationer mellan landets kommuner. 

Håbo kommun är en av de kommuner som inte har rutiner i detta sammanhang. 

Det finns mycket att lära av de kommuner, som redan arbetar offensivt tillsammans med 
bostadsbolag, hyresvärdar och andra för att i tid hindra att människor vräks. 

Folkpartiet Liberalerna yrkar därför att kommunfullmäktige uppdrar åt socialförvaltningen 
att ta fram planer, rutiner och riktlinjer för: 

• uppsökande verksamhet riktad till hemlösa personer 
• plan för arbete mot hemlöshet 
• rutiner för förebyggande arbete av vräkning bland barnfamiljer 
• samverkan med bostadsföretag/hyresvärdar för övergripande strategi 
• samverkan med frivilligorganisationer i enskilda ärenden 

Tomas Alm 
Ordförande FP 

Håkan Welin 
Ledamot socialnämnden 

CiO 
www.folkpartiet.se/haabo 



1(2) r..ll HÅBO 
~ KOMMUN 

Datum 
2012-05-31 

Vår beteckning 

KS2012/10 nr 2012.1829 

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

Avsägelse av samtliga uppdrag samt fyllnadsval efter Camilla 
Larsson (V) 

Camilla Larsson (V) avsäger sig i skrivelse från samtliga politiska uppdrag 
på grund av flytt från Håbo kommun. Larsson (V) innehar fdljanden upp
drag: 

Ersättare i kommunfullmäktige 

Ersättare i kommunfullmäktiges valberedning 

Ersättare i kommunfullmäktiges demokratiberedning 

Ledamot i skolnäJ=den. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Camilla Larsson (V), 2012-05-30 

- Valberedningens muntliga nomineringar. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beviljar Carnilla Larsson entledigande från uppdragen som 
ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i kommunfullmäktiges valbe
redning, ersättare i kommunfullmäktiges demokratiberedningsamt som 
ledamot i skolnäJnnden. 

2. Fullmäktige uppdrar till konununkansliet att tillskiva Länsstyrelsen i 
Uppsala län med begäran om att en ersättare i kommunfullmäktige ut
ses, efter Camilla Larsson (V). 

3. Fullmäktige utser, för resterande del av mandatperioden, N. N. e) till 
ersättare i kommunfullnläktiges valberedning, efter Camilla Larsson 
(V). 

4. Fullmäktige utser, för resterande del av mandatperioden, N. N. e) till 
ersättare i kommunfullmäktiges demokratiberedning, efter Carnilla 
Larsson (V). 

5. Fullmäktige utser, för resterande del av mandatperioden, N. N. e) till 
ledarno! i skolnämnden, efter Carnilla Larsson eV). 



Håbokommun 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens stab 
Kommunsekreterare 
Hans Nordstedt 

Skokloster 2012-05-30 

2012 -05- 3 O 

Härmed avsäger jag mina uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, valberedningen, 
demokratiberedningen samt ordinarie ledamot i skolnämnden på grund av flytt från 
kommunen. 

Camilla Larsson 
Vänsterpartiet, Håbo 



1 (1) rnl W HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-05-30 
Vår beteckning 

KS2012/10 nr2012.1808 

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

Avsägelse av uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige -
Gunilla Backlund (SO) 

Gunilla Backlund (SD) avsäger sig uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige med omedelbar verkan. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse från Gunilla Backlund (SD), 2012-05-23. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beviljar Gunilla Backlund (SD) begärt entledigande från 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 

2. Fullmäktige uppdrar till kommunkansliet att tillskriva Länsstyrelsen i 
Uppsala län med begäran om att en ledamot utses efter Gunilla 
Backlund (SD). 



Länsstyrelsen i Uppsala Län 
Hamnesplanaden 3 
75186Uppsala 

Hej 

i 
I , 

I, 2012 -05- 3 O 
KB DIr Rllg,nr 

Ä01~JO ,4012 • JflDl 

2012-05-23 

LÄNSS1YRELSEN UPPSALA 

Ink 2012 -05- 2 4 

Dnr 

J ag vill härmed avsäga mig mitt uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige för 
Sverigedemokraterna i Håbo Kommun med omedelbar verkan. 

~~ 
Gunilla Backlund 



HÅBO 
KOMMUN 

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

Redovisning av tre revisionsrapporter 

Beslutsunderlag 
Tre rapporter - ärendena 29-31. 

Kansliets förslag till beslut, ärendena 29-31: 

Kommunfullmäktiges beslut 

Datum 
2012-05-31 

1 (1) 

Vår beteckning 

KS201 0/108 nr 2012.1806 

1. Fullmäktige beslutar att notera rapporten och nämndsyttrandet som 
delgivna. 
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