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2012-12-05 

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 

Tid: 
Plats: 

Protokollets justering 

Tid: 
Plats: 

Ärenden 

1. Upprop 

Måndagen den 17 december 2012, kl. 19.00 
Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta 

Efter överenskommelse med sekreteraren 
Kommunstyrelsens kansli, kommunhuset, Bålsta 

2. Val av justerare 

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

4. Redovisning av berett medborgarförslag om ordnande av ett minnesmärke/staty över 
Lennart Lundqvist, Övergran 

5. Internbudget 2013, plan 2014-2015 

6. Förslag till avgifter vid förhyrning samt priser vid försäljning av hjälpmedel för daglig 
livsföring 

7. Redovisning av beredd motion om ordnandet aven permanent lokal för konst- och andra 
utställningar. Motionär: Thomas Lindström (8) 

8. Redovisning av beredd motion om att nämndernas sammanträden ska hållas utanför 
normal arbetstid, motionärer: Karl-Henrik Nanning (M) och Carina Lund (M) 

9. Redovisning av ej beredda motioner och medborgarförslag 

10. Val av ersättare i kommunstyrelsen 

11. Beviljande av entledigande samt fyllnadsval av ledamot i bildningsnämnden 

12 Beviljande av entledigande samt fyllnadsval av ersättare i valnämnden 

Owe Fröjd (Båp) 
Ordfdrande 



HABO KALLELSE 
Datum 

KOMMUN 2012-12-05 

Kommunstyrelsen 

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



HÄBO 
KOMMUN 

SAfIIlMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-11-26 

Kommunstyrelsen kmde, ?t 
KS § 202 KS 2011/178 

Redovisning av berett medborgarförslag om ordnande av ett 
minnesmärke/staty över Lennart Lundqvist, Övergran 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige överlämnade 2011-11-07, § 125, till bildningsnämn
den, för beredning. 

Av förslaget framgår bland annat följ ande: "Lennmi: Lundkvist var född och 
uppväxt i Övergran, Håbo kommun. Lennart är för många ett minne inte 
baxa i kommunen utan i hela Sverige. Lennmi: har under nästan 60 år stått 
vid vägen och vinkat till alla som passerat. Under åren som han stod där 
stam lade folk och pratade med honom, fikade och umgicks. 

Hml var en social mäDniska och en stor djurvän. Det finns många spekula
tioner och historier om varför han egentligen stod där så troget. 

Författaren till medborgarförslaget kom för en tid sedan i kontakt med' 
I som bodde granne med Lennmi: i många år. Författaren intervjua-

de : . och rekommenderar att hans historia ligger till grund för 
texten till statyR. Få kände Lennmi: som: 

Medborgarförslag 

Ett minnespIärke av Lem1mi: i f Olm aven staty (i hatt och boots vinkandes 
till bilm11a) med tillhörande textlbeskrivning av honom. Något som alla in
tresserade och undrande människor skulle få ta del av." 

BtloningslIänmden-f-öre8"lfu"-att-me8:GGl:ga;].:fGh:slaget.sk~hifal1as-"o=c"",h-",a""tt:...!:e~tt=--_______ _ 
minnesmärke uppförs till minne av Lennmi: Lundqvist, Övergran. 

Beslutsunderlag 
Medbbrgm'förslag 2011-1 Q-23 
KoJJJIJiun:fullmälctiges beslut 2011-11-07, § 125 
Bildningsnämndens beslut 2012-10-02, § 51 
Tjänsteskrivelse 2012-11-05 . 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-11-13, § 160. 

Utskottet tillstyrker dels uppförande av ett minnemärke och dels att med
borgarförslaget bifalls. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

I sambmld med styrelsens behmldling av ärendet, föreslås dels att en min
nestavla uppförs till mimle av Lennmi: Lundqvist samt dels att medborgar
förslaget ska anses besvm"at. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

j. 
Nr 2012.3526 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 202 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-11-26 

KS 2011/178 

Efter diskussion prövar ordföranden utskottets två delförslag mot de vid da
gens sammanträde justerade utskottsförslagen. Ordföranden finner att sty
relsen tillstyrker de justerade utskottsförslagen. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att ställa sig positiv till att en minnestavla uppförs 
till minne av Lennart Lundqvist~ ÖvergI"an. 

2" Fullmäktige beslutar uppch"a till kommunstyrelsen att finansiera minnes
tavlan och därmed ska medborgarförslaget anses besvarat. 

JUSTERARE ~ 

,~Ib ICH I 
EXPEDIERAD SIGI-JATUR UTDrJ'.GSBES1l'RV.NING Nr 2012.3526 
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Håbo Kommun 

Kommunfullmäktige 

Medborgarmotion 

Datum 
2011-10-23 

lennart lundkvist var född och uppväxt i Övergran, Håbo kommun. Lennart är för många ett minne 
inte bara i kommunen utan i hela Sverige. Lennart har under nästan 60 år stått vid vägen och vinkat 
till alla som passerat. Under åren som han stod där, stannade folk och pratade med honom, fikade 
och umgicks. 
Han var en social människa och en stor djurvän. Det finns många spekulationer och historier om 
varför han egentligen stod där så troget. 
Jag skickar med ett urval av länkar från olika internetsidor jag rekommenderar er att söka 
information på. De beskriver hur engagerade människor fortfarande är och vad han betytt för var och 
en i alla åldrar. 
www.autopower.se.http://www.autopower.se/forum/topic.asp?id=lS2291&sida=2 
www.flasback.ol"g/ https:lfwww.flashback.org/t1672270 
www.facebook.com. 
http://www.facebook.com/groups/lS3298441428148/168203633270962/?ref=notif&notif t=like# 

l[grou ps/153298441428148! 

För en tid sedan kom jag i kontakt med : som bodde granne med Lennart i många år. 
Jag intervjuade honom och rekommenderar att hans historia ligger till grund för texten till statyn. 
Få kände Lennalt som' 

Hans minne och historia borde få leva vidare. 
Jag yrkar därför på ett minnesmärke av Lennart i form aven staty (i hatt och boots vinkandes till 
bilarna) med tillhörande text/beskrivning om honom. Något som alla intresserade och undrande 
människor skulle få ta del av. 

Mvh 

\. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Bifdningsnämnd 

BLN § 51 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
. Datum 

2012-10-02 

BLN 2011/54 

Svar på medborgarförs[ag avseende minnesmärke i form av 
staty 

Bakgrund 
Medborgarf6rslaget vill uppmärksamma personen Lennart Lundqvist. född 
och uppväxt i Övergran samt Lennarts sociala gärning, 'då han stått vid 
vägen och vinkat till passerande under nästan 60 år. Förslagets ide är att 
skapa ett minnesmärke av Lennart i form aven staty med tillhörande text 
och beslaivning. Minnesmärket är tänkt att placeras på platsen vid vägen där 
Lennart stått. 

BHdningsnämndens yttrande 
Ett minnesmärke är vanligen ett offentligt konstverk eller en byggnad med 
syfte att belysa en särskild händelse, person eller gärning. Dess 
uppmärksammande sker många gånger sker i samband med ett större 
jubileum eller liknande. Att framta ett offentligt konstverk föregås aven 
sakkunnig process som kan utföras antingen av extern konsult, genom 
öppen, offentlig upphanclling eller genom projekttävling. Till detta kopplas 
en projektgrupp med kompetens och erfarenhet av rel~vans för uppdraget. 
Ett nu aktuellt exempel av stort värde för Håbo kommun är Solängens 
Äldreboende och dess konstnärliga utsmyckning, med planerad invigning 
december 2012. 

Bildningsförvaltningen har varit i kontaIct med förslagsställaren och tagit del 
av berättelsen om Lennart och hans speciella liv. Minnesmärkets historia 
och berättelse utgår från Lennart och platsen i Övergran där Lennart stod. 

En placering i Övergran skulle medföra att kommunens offentliga konstverk 
sprids till fler platser än BåIsta vilket nu är fallet. En sådarl satsning bör 
dock vara en del av ett större stråtegiskt beslut om kultur i Håbo. 

Förslagets placering utomhus vid vägen ställer höga krav, dels på material 
som är bestående för väder och vind, skiftande klimat men också hav på 
materialets hållfasthet eftersom trafik passerar på platsen. Att skapa en säker 
lösning gällande trafiksäkerhet är ytterligare en aspekt att ta hänsyn till. 
Bildningsförvaltningens bed6mning är att kostnaden för projelcthantering, 
.urvalsprocess, produktion och placering ej kommer attund,erstiga2.00.tkr. 

Sammanfattningsvis anser Bildningsförvaltningen att ovan besla"ivna 
faktorer och krav bör utgöra grunden för ett beslutsfattande. 
Bildningsförvaltningen föreslår nämnden att överlämna yttrandet till 
fullmäktige som svar på medborgarförslaget och att medborgarförslaget 
därmed anses som besvarat. 

Beslutsunderlag /. ~ 
- Tjänsteskrivelse, Rid 2012.13712012-09-03 

EXPEDIERAD SIGNATUR 

I 



HÅBO 
KOMMUN 

Bildningsn?mnct 

BlN § 51 

-----------------_._---

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2012-10-02 

BlN 2011/54 

Sammanträdesproto~oll från Kommunfullmäktige §123,2QII-I1-07 --

Yrkande 
Owe Fröjd (BÅP) yrkar att bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige 
att bifallamedborgarförslaget. Vidm'e yrkar Owe Frojd att 
bi1.dningsnärrmden föreslår kommunfullmäktige att uppförandet av 
minnesmärket bekostas av försäljningen av Lennart Ll!lldqvists hus. 

Bildningsförvaltningen återtar sitt förslag. 

Beslut 
1. BildniJ;J.gsnäillnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla . 
medborgarförslaget. 

2. Bildningsnälllnden föreslår kommunfullmäktige att uppförandet av 
minnesmärket bekostas av försäljningen av huset som Lennart Lundqvist 
bodde i. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
K,ulturstrateg 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDP.AGSBESTYRKNING Nr2012.1476 



HÅBO. 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KE. § 198 

Internbudget 2013, plan 2014-2015 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDE8PROTOKOLL 
Datum 

2012-11-26 

KS 20121t 

Enligt tidig81'e beslut skall styrelsers och nämnders mål och internbudget 
samt investeringsbudget för år 2013 rapporteras till kommunfullmäktige. 

Detta för att kommunfulhnäktige ska ha vetskap om näJ.mldemas mål och 
internbudget. Nämndernas mål har arbetats fram utifrån de kommun-

. övergripande målen och ligger till grund för uppföljning i samband med 
bokslut och delårsbokslut. 

Fullmäktige beslutade 2012-06-11 KF § 67 om näJ.nndernas ramar får år 
2013 och plan för åren 2014-2015. 

Under hösten 2012 har de ekonomiska fårutsättning får år 2013 föräJ.ld.rats, 
bl.a. beräknas volymökningar inom skolan och läraravtalet öka kostnaderna 
får skoln~.mnden. Skolnämnden fåreslås få ett tillskott om 2,4 mkr. 

Vad gäller skatteintäkterna och utjämning kOlnmer kommunen enligt den 
senaste prognosen daterat 2012-10-11 att få ökade intäkter om netto 1,5 
mkr, detta främst beroende på att minskningen av statsbidrag för effektivise
ringen av gymnasieskolan inte genomförs under år 2013 av regeringen. 

Kommunfullnläktige tillfårde sociahläJ..mlden 20,5 mkr för Solängen i till
skott för beräknad start i februari 2013. 

. '::~.::'. ~ . . . ' 
;i.f.. " 
: .... 

Det nya äldreboende (SOlängen)15erälillas eliligt sociatförvaItillngen starta:s:-------
upp successivt från början av mars 2013. I samband med senareläggning av 
st8.1idatum samt en ny beräkning av fårvaltningen budgeteras kostnaderna 
till 15,9111kr. Kostnaderna för utökning av hemsjukvården som har direkt 
anknytning till det nya äldreboende beräknas uppgå till ca 1,0 mkr 

Medel om ca 3,6 mkr d.v.s skillnaden mellan tillskott och beräknad kostnad 
får det nya äldreboendet har fårvaltningen disponerat dels till andra verk
samheter inom socialnäJ.nnden om 2,3 mkr och dels avsatt som reserv om 
1,3 mkr. 

Kommunstyrelsens förvaltning fåreslåJ.· med anledning av detta att näJ..1ID
dens budgerr81n minskas med 1,1 mkr. 

Vidare föreslås att nämndemas budgetar justeras med anledning av de orga
nisatoriska förändringar som äJ..' genomförda och kOl11mer att genomföras år 
2013 bl.a; 

JUSTERARE' ~-. 

'~IQ Im 
..... EXPEDIERAD . . SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.3523 



HÄBO Datum. 

SAM MANTRÄD ES P ROTQ,!:<O LL 
. ':i;1:: 

KOMMUN . 2012-11-26 ' 

Kommunstyrelsen 

KS § 198 Kf ,012/40 

1. I Qch med att ansvaret får restaurangen Pomona överfårdes till Mil
jö- och teknik gjordes inte justering för lokalkostnaderna om 411 tkr ' 
mellan socialnämnden och milj ö och teknilcnämnden. 

2. Ekonomerna från skolnämnden kommer organisatoriskt att tillllöra 
J,communstyrelsens ekonomiavdehling. En budget justering föreslås 
om 1376 tkr mellan kommunstyrelsen och skohlämnden 

3. Administration av överfårnlyndarverksamhet är~ år 2012, organise- , 
rad inom socialchefens kansli. En budget justering föreslås om 340 
tkr från socialnämnden till överförmyndal11än1l1den avseende admi-

. nistration av överfånnyndarverksamheten år 2013. 

Utifrån de ändrade ekonomiska fårutsättningarna för år 2013 och organisa
toriska förändringar fåreslås att budgeten får år 2013 revideras. I fulhnäkti
ges budgetbeslut i juni uppgick kommunens resultat får år 2013 till 
10324 tkr eller 1,14 procent av skattenettot, vilket fåreslås bli oförändrad. 
Budget justeringar som,föreslås nedan sker mellan nän1l1del11a och påverkar 
inte budgeterat resultat för år 2013. 

Borgensåtagande för kommunalförbundet räddningstjänsten Enköping 
,.-Håbo 

Förbundet har idag lån hos Enköpings kommun om ca 8,1 mkr vilket upp
kom i samband med bildandet av fårbundet då fordon, maskiner och inven
tarier övergick i förbundets ägo. 

--------'Birektionen-f61~Fel"bUJ:ldet-h81'-'bs.slu_t_at-att_dessJåIl-skalLup,phandlas...h"",os~ex",--_______ _ 
tern aktör, innebärande att Håbo och Enköpings kommuner ingår ett borgen-
såtagande jämte därpå löpande ränta och kostnader på samma belopp. 

Borgensavgift från räddningstjänsten Enköping - Håbo konuller att tas ut i 
s8.1måd med Enköpmgs konunun baserad på respektive kommuns andel av 
kompmnalfårbundet. ' 

Nedan föreslås att,kommunfullmäktige beslutar att ingå borgensåtag8.1lde för 
konununalförbundet räddningstjänsten Enköping - Håbo om högst 7~0 mkr. 

,Beslutsul1derlag 
J;n.tel11budget 2013, plan 2014-2015 
Nä11Jndsprotokoll 
Begäran om,borgen, kommunalförbundet räddningstjänsten Enköping
Håbo 

, ' 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-11-13, § 158 
Tillkommande tjänsteskrivelse fi .. ån ekonomichefen, daterad 2012-11-31. 

7: 
.: JUSTERARE; '(5;"' .. , ' 
~I leM I 

., ~P.EDIERAD SIGI~ATUR UTDRAGS~ESTYRKNII~G 

I 
Nr2å123523 



f'll W HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 198 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-11-26 

KS 2012/40 

I samband med styrelsens behandling av ärendet redovisar ekonornichefen 
en ny tjänsteskrivelse som föreslås ersätta utskottets förslag till beslut. Sty

.' relsen godkänner att den tillkommande skrivelsen utgör underlag för dagens 
beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fulhlläktige beslutar att budgeten för skatteintäktema och utjämning 
(skattenettat) ökas med totalt 1,5 mkr. 

2. Fulhlläktige beslutax att socialnämndens budgetram minskas med netto 
1,1 mkr. Detta med anledning senareläggning av start för det nya äldre
boende. 

3. Fulhnäktige beslutår att socialnämnden budgetranl minskas med 411 tkr 
och miljö- och tekniknärnndens budgetram ökas med 411 tkr. Detta 
med anledning av att lokalkostnadema inte överfördes vid verksam
hetsövergång av restamangen Pomona till miljö- och tekniknärrmden år 
2012. 

4. Fullmäktige beslutar att skolnämndens budgetram utökas med 2A ill.la: 
_________ ~b~eI~·o~e:==n~de~bl~.a::! . ..J:p~å:...:v~-olymökningar och det nya läraravtalet. 

.. 5. Fullmäktige beslutax att en budgetjustering sker om 1 376 tkr mellan 
skolnämnden och kommunstyrelsen med 8l1ledning av att skolekono
mema organisatoriskt kommer att tillhöra kommunstyrelsens ekonomi- . 
avdelning, 

6. Fullmäktige beslutar att budgeten för administration av överfÖl1Ilyndar
verks81nhet om 340 tkr överförs från· socialnämnden till överfölmyn
damänmd. 

7. Fullmäktige beslutar att 200 tkr avsätts till kommunstyrelsens förfogan
de. 

8. Fullmäktige beslut81' att Håbo kommun ingår borgen såsom för egen 
skuld, rör kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbos lå
neföl-pliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 7 000 000 kro
nor, jämte dfu-på löpande ränta och kostnader. Det totala högsta belQp- . 
pet skall beräknas på skuldebrC?vens respektive msprungliga lånebelopp. 

EXPEDIEM SIGNATUR UTDRÄGSI3ESJYRKNING JUSTERARE /' 

1JI1a 1110 I 
Nr 2012.3523 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 198 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2012-11-26 

(/'~ 2012/40 

9. Kommunstyrelsen får uppdrag att verkställa konununfullmäktiges be
slut 

10. Konununalfdrbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo ska betala en' 
borgensavgift till medlemskommunema på den utnyttjade delen av be
viljade borgensåtaganden från och med 2013. Avgiften uppgår till 
0,2%. 

11. Beslutet gäller under förutsättnib.g att Enköpings kommun fattar ett Ii
kalydande beslut. 

q 
. . 

JUSTERARE /'. 

(~'Ib I~ I 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

I 
Nr 2012.3523 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 199 

Datum 

2012-11-26 

KS 2012/89 

F~rslag till avgifter vid förhyrning samt priser vid försäljning av 
hjälpmedel för daglig livsföring 

Sodalnänmden har beslutat om nya riktlinjer för hjälpmedel för daglig livs
föring. Riktlinj ema innehåller även förslag till avgifter dels för lån dels för 
försäljning av hjälpmedel. Dessa avgifter ska fastställas av kommunfull
mälctlige. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens beslut 2012-10-02, § 101 
Utdrag ur ':Riktlinjer avseende hjälpmedel för daglig livsföring, 
2012-05-21, (sid. 14) 
Utdrag av föregående riktlinjer för hjälpmedel för daglig livsföring, 
(sid. 37) 
Remissvar från pensionärs- och handikappföreningal11a, 2012-09:-12 
Tj änsteskrivelse 2012-11-06 
Skrivelse från HSO Håbo, 2012-11-05 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-11-13, § 159. 

Utskottet tillstyrker nän1l1dens förslag till avgifter. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

_______ ~1'-. 2F~ul:!::!h~1l~äkt~ige beslutar att fastställa avgifter vid försäljning och lån av 

----------- ------__ "0 

hj älpmedel för daglig livsföring. Avgiftema återfInns i av sociälnäwmmJ)i:""--------
den 2012-10-02, § 101, beslutade "Riktlinjer avseende hjälpmedel för 
daglig livsföring, 2012-05-21". 

JUSTERARE /' 

./)yrJ I ~ l d1 l 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.3~25 
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~HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

". - ............... ..-.. , ... . 
-' KOMMUN 

Datum 

2012-:10-02 " l'; l· '''':' . I ... ·" 1\,1' ;\1UO,' 
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Socialnämnden ! "h)!,I. 

SN § i01 SN 2012/21 

,i '2012 -10- O" 

j KS Pri' ' Regn 

, 2t.J\~i ger I :2012.._lf'l1J, 

, , 

Riktlinjer avseende hjälpmedel för daglig livsföring - med priser 
vid försäljning, avgifter för långvariga lån och avgifter för tillfålliga lån 

Sammanfattning 
Med individuellt utprovade hjälpmedel för den dagliga livsfäringen avses i 
lagen främst de hjälpmedel som fodras för att den enskilde själv eller med 
hjälp av någon annan person ska lCUlma tillgodose sina grundläggande 
personliga behov. 

Enligt Socialstyrelsens föres1a.ifter ställs det 1crav på att vårdgivaren har ett 
kvalitets- och ledningssystem med lokala rik.t1.injer och rutiner. 

I förslaget till riktlinjer bes1crivs hela processen när det gäller hantering av 
hjälpmedel samt avgifter för utlåning samt priser vid försäljning. 

På sidan 14 i riktlinjerna, daterad 2012-05-21 anges dels priser Vid 
försäljning, dels avgifter vid långvariga behov av hjälpmedel och dels 
avgifter får tillfålla lån. 

Beslutsunderlag 
~ Riktlinjer, daterad 2012-0S w21, 111" 2012.1065. 

Socialnämndens beslut 2009-03-18, § 30. ' 
Remissvar daterad 2012-09w 12 från handikapprådet ochpensionärsrådet. 
Tjänsteskrivelse daterad 2012-09-17, 111" 2012.1066. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att tidigare rnaliiiJer för tekms:Ka lij'älpmeael 
, beslutade 2009-03-18 § 30, upphör att gälla från och med 2012-12-31. 

2. Socialnämnden beslutar att godkänna nya riktlinjer avseende hjälpme
del för daglig livsföring, daterad 2012-05-21, att gälla från. och med 
2013-01-01 och tills vidare. 

3. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ~ta priser 
vid försäljning av hjälpmedel, avgifter vid långvariga lån samt avgifter 
för tillfälliga lål;t, att gälla från och med 2013-01-01 och tills vidare. 

Beslut expedieras till: 
, Kommunfullmäktige 

~161 
EXPEDIERAD SIGNAT 

Uj) I d.-- {O r()"ICCj 
UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.2457 

HAso SOCIALNÄMND 
~7 46 80 BÄLSTA ' 
TELEFON 0171,-52500 



HÅBO 
KOMMUN 

o "0 _O.'~O_~.O_·.·O . _=-- ____ 0 _______________________ O • _______________________ • 

RIKTLINJER 
Datum 
2012-05-21 

14(26) 

Vår beteckning 
SN 2012/21 nr2012.1065 

. ~ j' r!/ff "",I 
-uldrJ;t~ tir a:v .se;~IIt;"UrlaE·"J,~fn~c··n 2rJli: "'/()~6z" 
be.stGIh.f:ttle. f"/ ~I/; 7~'ä... ro 

Basutrustning 
Basutrusi::J.:ring är den utrusning 'som fInns på ett visst boende och som kan användas av 
fler personer. Ett boende bör utrustas så att miljön motsvarar de behov som de boende 
och personalen har, oavsett vem som för tillfället bor där enligt arbetsgivarens ansvar 
får arbetsmiljön. Den utrustning det gäller är sängar och lyftar både stationära och mo
bila, dävert till sängar, grindskydd, standardglidlakan, stödkilar positionerings-lcuddar 
för positionering i säng, lyftsele för akuta behov, duschvagn, hjälpmedel får att äta och 
dricka som pipmuggar, pet-emotkanter, bestick med tjockare grepp och antihalkunder
lägg. Ansvaret och kostnaden för basutrustning har respektive enhetschef, de upprättar 
rutiner vad gäller säkerhet och hantering. 

AllmäJ.ma rullstolar på Pomona äldreboende, Dalängens demensboende och korttidsbo
endet undantas oc·h går under hjälpmedelsverksamhetens ansvar. 

Avg ifter/Försäljn ing 

Försäljning av hjälpmedel görs i mycket begränsad omfattning. Den försäljning som 
förekommer gäller endast nedanstående produkter. . 

Priser vid försäljning 

Griptång 
Bricka till rollatorigåbord 
Korg till rollatorigåbord 
Förhöjningsdynor/ldldynor(alla sorter) 
Käpp trä/metall 

Avgifter vid långvariga behov av hjälpmedel 

160 kronor 
200 honor 
200 honor 
300laonor 
100 kronor 

Dubbla manuella rullstolar 300 lo'onor per halvår debiteras månadsvis 
Elrullstol 500 laonor per halvår debiteras månadsvis 
Kombinerad handdator-mobiltelefon 600 laonor per halvål' debiteras månadsvis 

--------J)ueMa-Fellat01=€l' S_O_OJo:Qno.r i en engångsavg=ift=--_______ _ 

Tillfälliga lån 

Tillfålliga lån är inte en prioriterad åtgärd enlig kommunens ansvar utifrån HSL utan 
en service som tillhandahålls mot avgift. 

Tillfälliga lån som är avgiftsbelagda förekommer till: 

D Besökare, personer som inte är skdvna i Håbo 

• Dubbelutrustning till exempelvis sonunarstugor och för resebrulc. 

• Övergående behov efter skada eller operation då förskrivning inte är aktuell. 

Avgifter för tillfälliga lån 

Säng 
Mobil lyft 
Mobil hygienstoi 
Rullstol! arbetstol 
B-hjälpmedel som toaförhöjning, ramper med mera. 

Transportkostnad tillkommer för säng och lyft 
Övriga hjälpmedel hämtas av låntagaren 

I~ 

400honor per månad 
400 la'onor per månad 
100 laonor per månad 
100kl'onorperrnånad 
1 OOlaonor per månad 

500 kronor per transpOlt. 



.UfaY'tl4f tir 1111 q/Ilande-

AVGIFTER OCH FÖRSÄLJNING AV HJÄLPMEDEL 
OCH KONSUMENTPRODUKTER 2009-01-01 

AVGIFTSBELAGDA HJÄLPMEDEL 
Elrullstol 
Dubbelrutrustning rullstol 
Dubbelutrustning rollator 
Korttidslån manuell rullstol 

500 kr/halvår debiteras per månad 
300 kr/halvår debiteras per m~ad 
engångsavgift 2:a rollatom 500 kr 
100 kr/vecka max 500 kr. 

HJÄLPl\1EDEL OCH TaLBEHöR TaL HJÄLPMEDEL SOM sÄLJS 
EFTER UTPROVNING. 
Griptång Etac 
ChiptångSvvereco 
Strumppådragare 
Strumpådragare kompression, .' 
Bricka till rollator/gåbord r 
Korg till rollator/gåbord 
Förhöjningsdynor (alla sorter) 
Käpp metall 
Käpp trä 
Handledsband käpp 
Doppsko 
Doppsko svart 
Käpparkerare 

" Käpphållare 

100 kr 
160 kr 

I 170 kr 
1170 kr 

200 kr 
200 kr 
250 kr'; 
llOkr 
90 kr 

.. ..,:::=::: 

30 kr 
10 kr 

·20kr 
30 kr ) 
50 kr,' 

FöRSÄLJNING AV KONSUMENTPRODUKTER 
/PRODUKTER FÖR EGENVÅRD. 
{Finns som service alternativt finns dessa varor att köpa i hjälpmedelsbutik. 
Inköpspris+frakt+20% . 

---Eurkgppnare-T:tio--____ --11....L!10kr _________________ _ 
Trio allöppnare 120kr 
Antihalkband l fP. 100kr 
Sittring 200kr 
Sax 180kr 
Nagelsax 120kr 
Kniv 150kr 
Osthyvel l 105kr 
Nyckelgrepp metallstång 40 kr 
Nyckelgrepp plast 50 kr 
N aclctvätiare 'f 140 kr . 
Bdor~ l~kr 
Påklädningskrok 100 kr 
Posey handkuddar 120 kr 

/] 37 .... 
\ r. J 
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Till 
Socialnämnden 
Håbo kommun 

HAsa KOMMUN, 
SOCIALFÖRVALTNINGEN 

AIlk. 201Z '.:..09- 1 2 

Dnr~O Izh,1 11..231'1 
I 

Gemensamt remissvar från pensionärs- och handikappföreningarna angående 
hjälpmedelsriktlinjer 

Vid Kommunala handikapprådets, KHR, möte den 2012-05-31 berättade Thomas BrandelI, 
Socia'lförvaltningen, om förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 20j2-04-23 SN2012121 nr 
012.1066 rörande förslag till beslut rörande hjälpmedelsriktlinjer daterad 2012-05-21 
SN2012121 nr 2012.1065. KHR noterade att rådet inte hade erhållit förslaget på remiss, 
varför det beslutades att även KHR skulle få komma in med remissvar. I beredningen har, 
förutom funktionshindersrörelsen, även pensionärsorganisationerna och anhörigföreningen 
deltagit med representanter. 

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
I FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som ratificerades 
av Sverige den 4 december200B och vann laga kraft den 14 januari 2009, finns bl.a. följande 
skrivet om hjälpmedel: 

Artikel 20 Personlig frihet b) -"underlätta tillgång för personer med funktionsnedsättning till 
hjälpmedel av kvalitet och andra former av assistans och annan personlig service, inklusive 
genom att göra dem åtkomliga till rimlig kostnad," ' 

I artikel 26 Habilitering och rehabilitering 3. "Konventionsstaterna ska främja tillgång till, 
kännedom om användning av hjälpmedel och teknik som är utformade för personer med 
funktionsnedsättning som främjar habilitering <;>ch rehabilitering." 

Vår uppfattning är att "till rimlig kostnad" innebär att oavsett personlig ekonomisk situation, 
måste en ,funktionsnedsatt få tillgång till hjälpmedel i den utsträckning som behovs, utan att 
få ge avkall på grundläggande behov p.g.a. höga hjälpmedelskostnader. Det optimala vQre 
att hjälpmedel för en funktionsnedsatt, för att överbrygga ett funktionshinder i samhället och 
då bli jämställd med övriga medborgare, rimligen borde vara kostnadsfri. Depositionsavgifter 
kan vara ett sätt för samhället att få tillbaka hjälpmedel som tillhandahållits gratis, när de inte 
längre behövs. 

Hälso- och sjukvårdslagen HSL 
Vi delar mycket av det som tas upp i HSL, som inte är en rättighetslag, men där kommunen 
har möjlighet att tillämpa lagen mer eller mindre generöst. Samhället har ett stort ansvar att i 
möjligaste mån ge funktionsnedsatta samma möjligheter att verka i samhället som friska 
personer, 

För en person med svår funktionsnedsättning eller flera funktionsnedsättningar tillsammans 
kan dock den ekonomiska situationen bli ,svår, som vi påtalat ovan. Detta gör att vi tydligt vill 
markera att behovet och inte ekonomin är avgörande, så att personen får den hjälp denne 
behöver. I annat fall måste detta säkerställas' på annat sätt av kommunen. 

Sida 1 
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2227 Varseblivningshjälpmedel . 
Idag är det ni:jligt att med modem teknik med nödsändare hitta per aner som löper risk att, i 
olika grader av förvirrade tillstånd som t.ex. demens, försvinna iväg från sina bostäder etc. Vi 
anser att denna typ av hjälpmedel ska finnas som komplement i hjälpmedelsriktlinjen, 
alternativ möjliggöras på annat sätt. Dessutom ska de vid behov kunna sättas in i ett relativt 
tidigt skede av t ex demenssjukdomen. 

Komplettering Avgifter vid långvarigt behov, sid 14 i riktlinjerna 
I den komplettering Socialförvaltningen bifogar till huvudremissen har man under rubriken 
Avgifter för långvarigt behov föreslagit att kostnaden för kombinerad handdator och 
mobiltelefon ska uppgå till 600 krlhalvår. Vi förstår att kostnaden för denna typ av utrustning 
är relativt hög, men föreslår ändå att den ska sänkas eller tas bort helt. När ungdomar med 
funktionsnedsättning, som haft rätt till detta hjälpmedel utan kostnader, uppnår 21 års ålder 
kan detta bli betungande. Särskilt som denna grupp också är överrepresenterade i 
arbetslöshetsstatistiken. 

Beredningsgrupp 
Följande personer har deltagit med arbetet med remissvaret: 
Jan-Olof Jigler, HSO Håbo sammankallande 
Per-Olof Renefalk, SRF Håbo 
Susanne Hultgren-Edholm, Anhörigföreningen 
Gun-Britt Renefalk. KPR 

Bålsta den 12 september 2012 

Roza Babec 
SPF 

~:.'n,::~ ~.\.\.\~~:.\~ --i;a"/J:._.'~Is..:,rx:';R,I'" ~"·.·mA."' a' ~"i!Z-:t(~~?~ -'-----~---:i~=~A0Im--------lvl ";1'"':;' I"I--;;~"-~--------------
Anhörigföreningen PRO' 

............ .. t;:;:..:/-;: .. :;. .. · .. · .. 
Arvid Rön~v I 
Bålsta Finska Förening 

:f.~ci!1. !k:~:tftLC!~ 
Gun-Britt Renefalkb'" 
Anhörigföreningen 

Sida2 If?: 
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Till 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
Håbo kommun 

Yttrande med anledning av Socialnämndens beslut att godkänna nya riktlinjer 
avseende hjälpmedel, avgifter för långvariga lån samt avgifter för tillfälliga lån 
fr.o,m. 2013-01-01 

Socialnämnden beslutade på sitt sammanträde den 2011-10-02 att godkänna nya riktlinjer 
avseende hjälpmedel, avgifter för långvariga lån samt avgifter för tillfälliga lån fr.o.m. 2013-01-
01 (SN § 101). I protokollet kan utläsas att den riktlinje daterad 2012:'06-21, som presenterats i 
samband med remisshanterandet ograverat antagits utan ändringar. 

HSO Håbo har tillsammans med Anhörigföreningen, SPF, PRO och Bålsta Finska Förening 
via beslut i KHR och KPR lämnat en skrivelse daterad 2012-09-12 med anledning av det nya 
förslaget till hjälpmedelsriktlinje. Vi har pekat på. den utsatthet en person med 
funktionsnedsättning befinner sig i och då inte minst ekonomiskt. Vi har pekat på att 
kommunen måste underlätta för dessa grupper och föreslagit att hjälpmedel ska 
tillhandahållas utan kostnad. Vi har vidare föreslagit att ett sätt att minska kommunens 
kostnader för dessa hjälpmedel kan vara att införa deponeringsavgifter. Deponeringsavgifter 
kan vara ett bra s~tt för att kommunen ska få tillbaka fortfarande funktionsdugligt materiel för 
ny utlåning. 

Vi har även föreslagit införskaffande av ny typ av utrustning, samt en del ytterligare 
synpunkter. 

Vi kan konstatera att Socialförvaltningen inte med ett ord har kommenterat vår gemensamma 
skrivelse i sin tjänsteskrivelse daterad 2012-09-17 inför Socialnämndens möte och beslut i 

lP 

frågan, vilket vi tycker är anmärkningsvärt. Om vi fortsättningsvis ska känna förtroende för 
Socialförvaltningen, villviaffförvalfnlngen visar respeKtiörrunKtionsninaersrörels-ens-ach,-----
pensionärsföreningarnas remissvar i tjänsteskrivelser och mer kommenterar de synpunkter vi 
lämnar. 

Yrkande 
Vi föreslår att Kommunstyrelsen 

tar del av den kritik vi framför och granskar det beslut som Socialnämnden fattat 
återremitterar ärendet till Socialnämnden 

\IS~ den 5 november 2012 

FÖ~~~~-· 
...... ~~)(~ ... 
Jan- o( ~~Ier 
ordföra ~~ Håbo 

\ 
Kopia: KHR, KPR 

HSOHåbo 
c/o J-Q Jigler 
Vipvägen 64 
74633 Bålsta 

Per-Olof Renefalk 
vice ordförande i HSO Håbo 

10-
Organisationsnummer: 802455·1015 
Tel: 0171-555 70 
E-post: jan-olof.jigler@lnctv.com 

Föreningens p!usgiro: 601079-7 
Föreningens bankgiro: 759-145 
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HÅBO 
SAMMANTRÄD~SPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

~ 2012-11-26 

~v-eu!1~ 7 
KS § 200 KR 2010/12 

Redovisning av beredd motion om ordnandet aven permanent 
lokal för konst- och andra utställningar. Motionär: Thomas lind
ström (8) 

Fullmäktige överlämnade 2010-03-01, följande motion till bildningsnämn
den, för att nämnden i' samråd med miljö-' och tekniknämnden och lämpliga 
delar av föreningslivet ska utreda och lägga fram förslag om en fast utställ~ 
lllngslokal i Bålsta tätort. 

Motionen: "Håbo kommun är en fin plats att leva på. Många fma tillgångar 
höjer livskvaliten. Men Håbo är också en ung kommun. På kOliare tid än en 
livstid har kommunen utvecklats från en anonym småort till en medelstor 
kommun. lnflyttningshastigheten har varit hög, kanske exempellös? Få av 
kommunens vuxna invånare kan skryta med att vara tredje generationens 
Håbobor. 

Detta förhållande länmar många av oss boende i kommunen i ett slags histo
rielöshet. Vi står inte, på det hälsosamma och trygga viset, med båda benen 
fast förankrade i den Uppländska myllan. Därför behöver vi, precis som 
andra samhällen med självaktning, en lokal där vi kan uppleva vår hem
bygdshistoria så att vi kan stärkas i vår känsla för varandra och för hembyg
den. 

Ett annat resultat av vår kommuns "ungdom" är bristen på fasta och funge
rande kulturanangemang. Abergs Museum är en fantastisk tillgång, men i 
övrigt saknar vi både stadsteater, operahus och konsthall. Vad vi där emot 
har är ett antal hårt kämpande kulturföreningar som måhända inte alltid får 

--------8.@.t-stG8.-de-hQ1;de-få~" - ________________________ _ 

JUSTERARE 

Under senare tid har ett omfattande frivilligarbete mynnat ut en fotoutställ
ning behandlande Håbo:s modema historia. Det handlar om ett arbete av så
dan kvalite och betydelse att det rimligen borde kunna utgöra grunden för en 
fast utställning om vår historia. Det intresse som kommunens invånare visat 
utställningen talar sitt eget språk. Hembygdsföreningen har sanl1ingar som 
kompletterar fotografier och text. Lokal för ett sådant an811gemang saknas. 

1 vår kommun fimlS konstnärer på såväl professionell som semiprofessionell 
som amatömivå. Alla dessa presterar årligen, utifrån var och ens fÖl1ltsätt
ning81", spännande konst. Fast lokal saknas för konst- och andra typer av ut
Ställning81". 

Båda dessa behov, kan och bör, tillfredsställas i samma lokaliteter som en 
kombination av hembygdsmuseum och konsthall. 

/7 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBES1YRKNING 

9V--.\ G3 10{ I 
Nr 2012.3534 
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,HAso, SAMMANTRÄDESPROTOKQL,L 

Datum 

KOMMUN 2012-11-26 

Komm,unstyrelsen , 

KS § 200 KS 2010/12 

J ag hemställer: 

att kommunfullmäktige uppdTar åt miljö och tekniknå.D:J.r!.den att, i 'samarbete 
med kommunens bild.ningsnämnd och i sann'åd med" kommunens kulturfö
reningar, utreda och lägga fram förslag tiH enfast U~E!tällnings~okal i Bålsta 
tätort enligt vad ovan sagt." , ' ' " . 

Av bildningsnämridens yttrande framgår att nämnden bland ru.mat dels före
slår att en fast utställningslokal ordnas i Borgen samt dels att nämnden anvi
sar resurser till utredning och arkitektritning över' hur Bildningscentrum kan 
oms1:l1lktureras till ett Möjligheternas hus. 

Av nämndens protokoll framgår fute om samråd skett med milj ö- 'och tek
niknämnden och lämpliga delar av föreningsliv, i enlighet med ~äktiges 
uppdrag. ' 

Kommunka:risliets kommentar: 

Frågan om en fast lokal för utställningar, information med mera hat'aktuali
serat i olika sammanhang. En sådån lokal kan mycket välfc5rläggas till cen
trala Bålsta. 

Efter det att bildningsnämnden, yttrat sig över motionen; har frågan om ut
ställningslokal kommit att innefattas i pågående uppdrag om att definiera' ett 
"Möjligheternas Hus". Arbetet med det senare bedrivs för närvarande inom 

- _______ bg,lg,·I!,!!dn!:!,!i~n,gsförvaltningen. 

Det bedöms lämpligt att även motionens förslag behandlas i sa:I1lband med 
beredningen av ~:Möjligheternas Hus~'. ' 

Beslutsunderlag , 
Motion från Thomas Lindström (8). 
Tjänsteskrivelse 201002-18. 
Kommunfullmäktiges beslut 2010-03-0 i. 
Bildningsnämndens yttrailde ~vermotionen, 2010-12-08, § 87 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-11-13, § 161., 

Utskottet tillstyrker att m<;ltionen bereds i'samband'med utredning av ett 
"Möjli~heterii~ Hus". ' 

".l •• 

, ' 

SIGNATUR 

JUSTERARE I (' I m' 'I.' /};;v' \-4 
"7 

EXPEDiERAD UTDRflGSBESlYRKNING ' 

l ' 

Nr 20123534 . 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 200 

SAMMANTRÄDESPRJTOKOLL 
Datum 

2012-11-26 

KS 2010112 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att motionens andemening övervägs i samband 
med inledd utredning av ett "Möjlighetemas Hus" altemativt behandlas 
i samband med eventuellt övervägande att ordna en utställningslokal i 
anslutning till biblioteket, BCJF. Motionen ska däm led anses besvarad. 

;q 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.3534 
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HÄBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 
Bildningsnämnd 

BLN § 87 

Datum 

2010-12-08 

BLN 2010/40 

HÄBO KOMMUN 
KOWJNSTYRB..SENS FORVAL TNING 

INKOM 

2010 -12-· ·2 O l . 
·KSDnr k!lgN 

2Otolt2.J J :LOlo.äI33 

Redovisning av beredd motion om att kommunen ska ha en 
stadigvarande lokal för konst och andra typer av utställningar. 

Sammanfattning 
Motionären föreslår att kommunen etablerar en fast utställningslokal i 
Bålsta. Förslaget grundar sig i en analys av det befintliga kulturutbudet 
och möjligheterna att ta del av det lokala kulturarvet. Kommunen saknar 
utstäl1ningslokal~ konsthall och fasta, fungerande kulturarrangemang enligt 
motionären. 

Kommunfullmäktige beslöt 2010-03-01 att överlämna motionen till 
bildningsnämndell. att i samråd med miljö- och tekniknänmden och 
lämpliga delar av föremngslivet. utreda och lägga fram förslag 
om en fast utställningslokal i Bålsta tätort. 

Bildningsnämllden bedömer att behovet aven central utställningslokal 
och konsthall är stort. Håbo är i rörelse, kommunen växer i snabb takt 
och kommunen skulle kunna öka sm attrakti"itet genom att utveckla den 
kulturella infrastrulcturen på samma sätt som man utvecklar annan 
infrastruktur i samhället. . 

Beredningen konstaterar att det fuins behov av två olika lokåkr .. 
En fcir.föreningsutstä11ningar och en får kommunal konstverksamhet. 

1. Föreningsutstä1.1ningar (lokalhistoria, kultur81:v, amatörutstäl1.nj.ngar) .. 

2. Konsthall (bildkonst med konstpedagogisk- och skapande verksamhet 
som både speglar samtidskol1st och konsthistoria). 

Steg 1: I ett fårsta steg kan kommunen tillgodose fåremngarnas behov 
genom att iordningsstä1la en utställningslokal i Borgen, Gamla Bålsta. 
Lokalen öppnas under 2011. Föreningarna blir huvudarrangörer och 
ansvarar får vakthållning och marknadsföring. 

Steg 2: I ett andra steg utvecklar kommunen iden om ett Möjligheternas Hus 
, i Bildningscentrum i,vilken en kommunal konsthall ingår med eventuellt 

.·-----.. -·----")rttedigare.ell.mindre.l1tställilliigs.lpkaJ;, __ ... _' _. __ ... ___ :. __ . _' ..... ________ _ 

En mer detaljerad analys och en gl1mdlig samverkansprocess med lokala 
samverkallsgrupper och skydds1committe måste fullgöras inför ett fi:f).Illtida 
investeringsbeslut av detta slag. Därfår bör centrala medel avsättas till en 
fårstudie i nära samarbete med arkitektkonsult enligt detta förslag under 
2011-2012. . . 

20 
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.... . . -.-.. : ....... " .. ' , ' ........................... . '.'.'~.' .. ". '... .': , . ' .. ~.~ ... "~'.. '.' .' ~-'-'-.', . 

HÅBO 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 87 

Beslutsunderlag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2010-12-08 

BLN 2010/40 

Föredragningslista~ "Rid 20 l 0.1185.20 l 0-12-0 l 
Tjänsteskrivelse, Hid 2010.1183,2010-12-01 
Motion, KS 2010/12> KF § 19,2010-03-01-
KFN § 44, Kultur- och Fritidspolitisk irn:iktning 2008-2011,-
2008-05-12 

Beslut 
1. Bildningsnämnden föreslår Borgen som fast utstiil1ningslokal i Bålsta i 

enlighet med motionens förslag. 

2. Bildningsnämnden föreslår att bifalla motionen genom att avsätta 
resurser till utredning och arkitektritillng över hur Bildningscentrum kan 
omstruktureras till ett Möjligheternas hus. - . 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
Kultur.;. o~h fijtidschefen 

--'----_._--------_.-.. _------_._------

2/' 
JUSTERARE / 

CwKi-1~ 
E>:PEDIEPAD SIGblATUR 

I-



Motion till Kommurifi:tJ.ln+äktige 

Bålsta 2010-01-31 

Motion angående byggande av utställningslokal. 

r-=---:;---~""""'iJ~ 
HÄSO KOMMUN 

KOMMUNSTYRElSENS FORVALT'NlOO . 
INKOM 

2010 -02-. O 1 ~;: . 
KSDnr HEs.nr 

JOla!tZ Ifl6/D, rJYb 
I 

Håbo kommun är en :fin plats att leva på. Många fma tillgångar höjer livskvaliten. Men Håbo 
är också en ung ko:rn:riJ.un. På kortare tid än en livstid har kommunen utvecklats fråli en 
anonym småort till en medelstor kommun. Inflyttningshastigheten har varit hög, kanske 
exempellös? Få av kommunens vuxna invånare kan: skryta med att vara tredje generationens 
Håbo bor. 

Detta förhållande lämnar många av oss boende i kommunen i ett slags historielöshet. Vi står 
inte, på det hälsosamma och trygga viset, med båda benen fast förankrade i den Uppländska 
myllan. Därför behöver vi, precis som andra samhällen med självaktning, en lokal där vi kan 
uppleva var hembygdshistoria så att vi kan stärkas i vår känsla för varandra och för 
hembygden. . 

Ett anD.at resultat av vår kommuns "ungdom" är bristen på fasta och fungerande 
kulturarrangemang. Abergs Museum är en fantastisk tillgång, men i övrigt saknar vi både 
·stadsteater, operahus och konsthall. Vad vi där emot har är ett antal hårt kämpande 
kulturföreningar som måhända inte alltid rar det stöd de borde få. 

Under senare tid har ett omfattande frivilligarbete mynnat ut en fotoutställning behandlande 
Håbo:s moderna historia Det handlar om ett arbete av sådan kvalite och betydelse att det 
rimligen borde kunna utgöra grunden för en fast utställning om vår historia. Det intresse som 
kommunens invånare. visat utställningen talar sitt eget språk. Hembygdsföreningen har 
samlingar som kompletterar fotografier och text Lokal för ett sådant arrangemang saknas. 

I vår kommun finns konstnärer på såväl professionell som semiprofessionell som amatörnivå. 
Alla dessa presterar årligen, utifrån var och ens förutsättningar, spännande konst. Fast lokal 

----saknas-för-konst:...och..andraJ:y..p.ecaYJltStä11ningar=.:... ________ --,-______ ~ 

Båda dessa behov, kan och bör, tillfredsställas i samma lokaliteter som en kombination av 
hembygdsmuseum oqh konsthall. 

Jag hemställer: 

*. att Kommunfullmäktige uppdrar åt Miljö och Tekniknämnden att, i samarbete 
med kommunens Bildningsnämnd och i samråd med kommunens kulturföreningar, utreda och 
lägga fram förslagtill en fast utställningslokal i Bålsta tätort enligt vad ovan sagt. 

F ör Socialdemokratema i Håbo 
. t/c /' 

, ..... 

Thomas Llndström 

2Z. 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

f·'s § 201 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-11-26 

KS 2011/196 

Redovisning av beredd motion om att nämndernas sammanträ
den ska hållas utanför normal arbetstid, motionärer: Karl-Henrik 
Nanning (M) och Carina Lund (M) 

Sammanfattning 
I motionen fåreslås att, "sammanträden endast undantagsvis, då med hela 
nämndens godkämlrulde, skall fårläggas på annan tid än efter normal arbets
tid". Genom denna åtgärd bedöms rekrytering av deltagare i politiken under
lättas då ett politiskt engagemang inte behöver ingripa i yrkeslivet får flelta
let." 

Fullmäktige överlänmade 2011-12-19 motionen till kommunstyrelsen, får 
beredning. 

Kommunkansliets yttrande: 

Nänmderna bestämmer tider och plats får sina sammanträden i enlighet med 
fåljande reglering i kommunallagen (KL): 

"Nämnderna bestämmer tid och plats får sina srumnanträden. Srumnanträ
den skall hållas också om minst en tredj edel av nämndens ledrunöter begär 
det eller ordfåranden anser att det behövs", (6 kap 18 §). 

Motsvarande bestämmelse finns även i nämndernas reglementen, beslutade 
av kommun:fu11mäktige. 

Nämndemas beslut avgörs genom enkel majoritet i enlighet med fåljande 
-------~reglel'ing-i-k0lJl1B.ullallagen-~J.:----------____________ _ 

"Ett nämnds ärende avgörs, om inte annat är föreskrivet, genom enkel majo
ritet" (6 kap 28 §) . 

. fu:vodesbestämnlelserna är utformade så att full kompensation ska utgå får 
förlorad arbetsinkomst i sambruld med deltagande i politiska uppdrag. 

Förvaltningen tolkar det ovrulstående så att det inte fInns någon möjlighet 
för kommunfullmäktige, att genom ett beslut, gällrulde får samtliga nämn-. 
der, ingripa i nämndernas "självständighef' i fråga om nämndemas be
slutande om srunmanträdestider. 

Beslutsunderlag 
Motion 2011-11-17 
KOlnmunfullmäktiges beslut 2011-11-19, § 151 
Tjänsteskrivelse 2012-07-17 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-11-13, § 162. 

JUSTERARE /'" . EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKNING 

·fp--I b I (}( 
I~r 2012_3537 



rQ W HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 201 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-11-29 

KS 2011/196 

Arbetsutskottet tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar med hänvisning dels till bestämmelserna i kODJlnu
nallagens 6 kapitel, 18 § och 28 §, att avslå motionen. 

z 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.3537 
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I HASO KOMMUN II 

, 
v..o'\iilllJ/'/SlYRF.f SE'IS FORVALTN!. 'ING 

I1'iKUi~ 

l ,., 'ij -~.~- 2 ~. I 

I~l~~: ,~i5D?bJ 
Motion till kommunfullmäktige i Håbo. 

Möten på kvällstid 

Vi är alla fritidspolitiker (utom någon enstaka riksdagsman) som måste prioritera politiken 
tillsammans med det vardagliga livet. Många politiker skall prioritera mellan politik, yrkesliv 
och familjeliv. För dessa är det oftast svårast att ta ledigt från jobbet. Familjelivet 
bestämmer man själv, även om den känslomässigt kan vara svårast. 

För att underlätta dessa val anser vi att vi i vår kommun borde underlätta så mycket som 
möjligt för alla medborgare att kunna vara med aktivt i politiken. Det innebär bland ann'at 
att vi borde lägga så många av våra sammanträden som möjligt på en tid på dagen då 
åtminstone prioriteringen inte behöver inbegripa yrkeslivet för de flesta. 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi 

att sammanträden endast undantagsvis, då med hela nämndens godk&nnande, skall 
förläggas på annan tid än efter normal arbetstid. 

För Moderata Samlingspartiet 

Karl-Henrik Nanning Carina Lund 



.HÅBO 
KOMMUN· 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-11-26 

Kommunstyrelsen 

KS § 203 !<S 2011/42 

Redovisning av ej beredda motioner och medbor~arför~lag 

Enligt arbetsordningen for kommunfullmäktige ska redovisillng ske två 
gånger per år av ej fårdigberedda motioner och medborgarforslag. 
Redovisillng till fullmäktige skedde senast 2012-06-11, §. 75. 

Följande motioner och medborgarforslag är under beredning: 

MotionJmotionär: Fullmäktige
behandlad: 

Remitterad till: Uppskattat datum 
rör återredovisning 
till ksau: 

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

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

Om nämnders och styrelsers 
ärendeinnehåll, motionärer: 
Tomas Alm (FP) och Anders Nil
fjord (FP) (2011/180) 

Om sammanträden kvällstid, 
motionärer: Karl-Henrik 

Bildillngs
nämnd 
Miljö- och 

2010-03-01 tekniknämnd 

Kommun-
2010-06-14 styrelsen 

Kommun-
2011-11-07 styrelsen· 

Nanillng (M) och Carma Kommun-

2013-01-22 

2013-01-22 

------~tunCl-OvI:r(20t11190).----~201-I-::12;;;-I-9-styrelsen-·-------:-----

., . 

Om snabbrapport från . 
sammanträden, ärendeuppdelade 
protokoll samt presentation av 
protokoll i ett format som klarar 
kommuriens hemsidas tatsyntes; 
for att göra tillgängligt även for 
synsvaga, motionär: Tomas 
Alm (FP)(2011/200) . 2011-12-19 

EXPED I.!':RAI?-

Kommun
styrelsen· 2013-01-22 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

. -, 

Nr 2012.3536 



HABO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 
Datum 

2012-11-26 

Kommunstyrelsen 

KS § 203 KS 2011/42 

. Om inrättande av tillfälliga 
fullIDäktigeberedningar , 
motionärer: Göran Eriksson (C), 
Tomas Alm (FP), Fred 
Rydberg (KD) och Karl Henrik 
Nanning CM) (2011/204) 2011-12-19 

Om uppföljning och 
effektivisering av kommun
fullmäktiges sammanträden, 
motionär: Nihad Hodzic (C) 
(2012/9) , 2012-02-27 

Om fler ungdomar i jobb, 
motionär: Tomas Alm (FP) 
(2012/24) 2012-02-27 

Om inrättande av E-tjänst· 
-för enklare bygglovshand-
läggning, motionärer: Tomas 
Alm (FP) och Berith 
Sldöld (FP) (2012/25) 2012-02-27 

Om system med politiska 
. lärlingar, 

motionär Tomas Alm (FP) 
(2012/38) 2012-03-26 

Om ökad vistelsetid i förskolan 

Kommun-
styrelsen 2013:.01-22 

Demokrati
beredningen 
kommun 
styrelsen 2013-01-22 

Kommun-
styrelsen 2013-02-19 

Miljö,: och 
teknik-
nämnden 2013-02-19 

Demokrati-
beredningen 2013-02-19 

för barn till föräldraledig~,-,--_________ _ 
motionär: Anders Ni1:fjord (FP) 
(2012/43) 2012-04-23 

Om förslag om att erbjuda 
utbildning till äldre inom området 
data oc~ sociala media, 
motionär: Lisbeth Bolin (C) 
(2012/47) 2012-04-23 

Om konkurrensutsättning 
av hemsjukvården, 
J,notionär: Carina Lund CM) 
(~q12/65) 

Skol-
nämnden 2013-02-19 

Bildnings-
nämnden 2013-02-19 

Social
nämnden 

2013-02-19 

Om illrättande av demens
team, motionärer: Håkan 
Welin (FP) m.fl. (2012/63) 

Social':' 
2012-06-11 nämnden 2013-03-19 

2.7 
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... 

HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 203 

Om att rorebygga att barn inte 
vräks, motionär; Tomas Alm. (FP) 
m.fl. (2012/64) 

Om att införa "Kämpemodell-
en" i grundskolan, motionär: 
Karl-HenrikNanning (M) m.fl. 

Datum 

2012-11-26 

KS 2011/42 

Social-
2012-06-11 nämnden 

Skol-
2012-06-03 nämnden 

Medborganorslag: Fullmäktige: Remitterad till: 
behandlad 

Om förbättrad 
gästbrygga~ uppförande 
av. orienteringstavla samt 
farthinder för fordonstrafik 
vid och i anslutning till 
småbåtshamnen i 
1\ronsborgsviken Kommun-
(2009/83) 2009-09-28 styrelsen 

Om byggpolicy ror passivhus-
standard vid nyproduktion Miljo- och 
(2011/139) 2011-09-26 tekniknämnden 

Om att skapa ett minnesmärke i 
form aven staty med tillhö;rande Bildnings-
text/beskrivning (2011/178) 2011-10-07 nämnden 

Om att ändra i socialnämndens 
aeIegatlOnsordning så att pol11iKen 
i sista hand ska ta sitt ansvar när 
medborgarna behöver hjaIp av Kommun-
samhället (2011/175) 2011-11-07 styrelsen 

Om ordnandet av stora inhägn-
ade rast- och lek~årdar ror hundar Miljö- och 
(2011/199) 2011-12-19 tekniknä.m.D.den 

Om att stimUlera energieffek Kommun-
tivisering av småhus, (2012/57) 2012-06-11 styrelsen 

2013-03-19 

2013-03-19 

2013-02-19 

2013-03-19 

2013-02-19 

2013-02-19 

2013-02-19 

- EXPEDIERAD SIGNATUR UlDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.3536 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 203 

Om insamlig av IT -utrustning 
till förmån för tredje världen, 
(2012/67) 

Om utegym vid Viby motions
spår, Bålsta tätort (2012/91) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2012-09-25 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL . 
Datum 

2012-11-26 

KS 2011/42 

2012-06-11 
KOmlnun
styrelsen' 

Milj ö- och tekn. 

2013-02-19 

2012-11-12 Bildningsn. 2012 .. 05-07 

- Arbetsutskottets sammanställning 2012-11-26, § 163. 

Utskottet tillstyrker redovisningen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige noterar föreliggande sammanställning av ej beredda motioner och 
medborgarförslag. 

29-
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HABO 
KOMMUN 

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

Datum 

2012-12-04 

Förslag om val aven ersättare till kommunstyrelsen 

I kommunstyrelsen är for närvarande en plats som ersättare vakant. 

Valberedningens muntliga nominering: N. N. (). 

Beslutsunderlag 
- Valberedningens muntliga nominering 2012-12-17. 

Kommunkansliets fOrslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

1 (1) 

Vår beteckning 

KS2012/10 nr 2012.3569 

1. Fullmäktige beslutar att utse N. N. () till ersättare i kommunstyrelsen, 
for resterande del av innevarande mandatperiod. 

JO 



1 (1), 

HABO 
KOMMUN 

Datum 

2012-12-05 
Vår beteckning 

KS2012/10 nr 2012.3590 

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

Förslag till '(eli av ledamot i bildningsnämnden, efter Christian 
Ghaemi (MP) 

Sammanfattning 
Fullmäktige utsåg 2012-11-12, Ghaemi (MP) till ledamot i bildningsnärnn
den. I slaivelse avsäger sig Ghaemi (MP) uppdraget från och med 2012-12-
17. 

Valberedningens muntliga nominering: N. N. () . 

. Beslutsunderlag 
Valberedningens muntliga nominering, 2021-12-17 

- Slaivelse från Christian Ghaemi (MP). 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beviljar Christan Ghaemi (MP) begärt entledigande från 
uppdraget som ledamot i bildningsnärnnden, från och myd. 
2012-12-17. 

2. Fullmäktige beslutar att utse N. N. () till ledamot i bildningsnärnnden, 
från och med 2012-12-18 samt för resterande del av innevarande man
datperiod, efter Christian Ghaemi (MP). 

;5/ 



Page l ofl 

Hans Nordstedt 

Från: Christian Ghaemi 

Skickat: den 6 december 201209:37 

Till: Hans Nordstedt 

Ämne: Avsägelse av uppdrag som ledamot i Bildningsnämnden från och med KF den 2012-12-17 

Härmed avsäger jag uppdraget som ledamot i Bildningsnämnden från och med KF den 2012-12-17. 

Med vänliga hälsningar 

Christian Ghaemi 
Gruppledare MP KF i Håbo kommun 

"The information transmitted is intended only for the person or entity to wbich it is addressed 
and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, 
dis semination or other use of, or talång of any action in reliance upon, this information by 
persons or entities other than the intended recipient is probibited. If you received this in error, 
please contact the sender and delete the material from any computer." 

2012-12-06 



1 (1) 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-12-04 
Vår beteckning 

KS2012/10 nr 2012.3569 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-l'; r 502 
hans. no ~stedt@habo.se 

Förslag till val av ersättare i valnämnden, efter Linnea Pernanen 
(KO) 

Sammanfattning 
I skivelse 2012-11-29, avsäger sig Pemanen uppdraget som ersättare i val
nämnden på grund av hon inte längre är bosatt inom Håbo kommun. 

Valberedningens muntliga nominering: N. N. (). 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Linnea Pemallen (KD). 

- Valberedningens muntliga nominering, 2012-12-17. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige utser N. N. ( ) till ersättare i valnämnden, för resterande del 
av innevarande mandatperiod, efter Linnea Pem~l11en (KD), som inte 
längre är bosatt inom Håbo kommun. 

---------_._---
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Hans Nordstedt 

Från: Linnea Pernanen 

Skickat: den 29 november 201223:49 

Till: Hans Nordstedt 

Ämne: Avsägelse 

Till kommunfullmäktige i Håbo kommun 

Jag avsäger mig härmed mitt uppdrag som ersättare i Valnämnden på grund av att jag nu bor i Nyköping. 

Nyköping 2012.11.29 

Linnea Pernanen (KD) 
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