
HABO 
KOMMUN 

KALLELSE Till 

KOMMUNFULLMÄKTIGES 

SAMMANTRÄDE 

2013 .. 04-22 



/ 

HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KALLELSE 
Datum 

2013-04-11 

Kommunfullmäktige kanas till sammanträde 

Tid: 
Plats: 

Protokollets justering 

Tid: 
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Ärenden 

1. Upprop 

Måndagen 2013-04-22, kl. 19.00 
Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta 

Efter överenskommelse med sekreteraren 
Kommunkansliet, kommunhuset, Bålsta 

2. Val av justerare 

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

4. Medborgarförslag om allalctivitetsplan i Skoldoster 

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

6. . Redovisning av berett medborgarförslag om uppförande av ett utomhusgym i anslutning 
till motionsspåret i Viby, Bålsta tätor 

7. Information om alctiviteter med mera, år 2012, flnslct förvaltningsOlmåde 

8. Information om genomförd etnograflsk undersökning, Bålsta centrum, hösten 2012 

9. Årsredovisning för år 2012 samt förslag till ombudgeteringar av pågående 
investeringsprojelct år 2012 till år 2013 

10. Förslag till ny politisk organisation 

11. Förslag om antagande av avfallstaxa 2013 

12. Förslag om antagande avavfallsföreskrifter 

13. Förslag till riktlinjer för kommunens styrdokument 

14. Utvärdering av resepolicy 

15. Redovisning av beredd motion om inrättande av ett demensteam, motionärer: Berith 
Skiöld (FP), Håkan Welin (FP), Tomas Alm (FP) och Anders Nilfjord (FP) 

16. Redovisning av beredd motion angående åtgärder för en bra Västerängsskola, motionärer 
Carina Lund (M), Karl-Henrik Nanning (M) och Karl-Axel Boström (M) 



HÅBO KAllELSE 
Datum 

KOMMUN 2013-04-11 

Kommunstyrelsen 

17. Förs]"'! om hlVesteringsmedel f('~ åtgärder på Västerängspl'olan 

18. Val ärenden gällande: 

- Fyllnadsval till fulhnäktiges valberedning 

- Entledigande och fyllnadsval av ledamot i skolnämnden 

- Entledigande och fyllnadsval av ersättare i skohlämnden 

- Entledigande och fyllnadsval av ledamot i beredningsgruppen Vision 2030 

Ordförande 

Övrigt 
Alhnänhetens frågestund kl. 19.00. Förhandlingarna påböljas direkt efter frågestunden. 
Sanllnanträdet direktsänds via lokalradio och lokal-TV. 



1 (1) 
HABO 
KOMMUN 

Datum 

2013-04-11 
Vår beteckning 

KS2013/52 nr 2013.1089 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-52502 
h ~ns.nordstedt@habo.se 

Medborgarförslag om ordnande aven allaktvitetsplan för 
skateboard, BMX-cykling med mera i Skokloster 

Sammanfattning 
I förslaget föreslås att en allaktvitetsplan för skateboard, BMX -cylcling med 
mera byggs i Skoldoster. 

Beslutsunderlag 
- Medborgarförlag 2013-04-08. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslut att överlämna förslaget till kommunstyrelsen, för 
beredning 
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28 mars 2013 

,M~tion om Skatepark i Skokloster 

--HÅBO-KOMMUN' 
KOM'llUNS1YREl.SENSFORVALTNIMG 

INKOM 

2013 -04- O'cD 
KB Dilr R!lgJU' 

if,...o \:, / ~jJ R.lJ' -? -l DÖ~ 

En skatepark behövs i Skokloster.Just nu lånar skateboardåkama en av de två 

tennisplanerna och har där två st manual pads. en quarter pipet en rail och flatlandyta. 

Det fungerar bra som en skatepark. men det är enligt Slottsskogens Samfällighets 

anläggningsförättnlng en tennisplan. och tennisspelarna vill ha tillbaka sin plan då det 

på sommaren kan bli köer när det bara finns en tennisplan. 

Idealet vore en skatepark i betong som i Bålsta, men jag är medveten om att det kan 

vara svårt att finanisel·a. Men vad man kan göra är en plan betong yta. lika stor som en 

tennisplan och ställa dit de saker som redan finns och eventuellt bygga ut 

qual"terpipen (som är en halv ramp) till en miniramp (hel ramp). Fin och jämn asfalt 

kan också fungera, men betong är det bästa och man kan ha de.n plana betongytan i 

High Valley Skateworld i Högdalen, Stockholm som preferens. 

Denna skatepark i Sko kloster skulle kunna bli en "all-aktivitets-plan" för skateboard, 

BMX, k1ckbikes, inlines, MTB, alla ,de spontana sporter på hjul som inte har någonstans 

att vara. Med bra förutsättningar för spontanidrott i Skoldoster kommel" fler barn, 

ungdomar och vuxna få en vettig och aktiv fritidssysselsättning. Och detta är viktigare 

än någonsin nuförtiden näl" det lätt blir för mycket stillasittande vid datorer och TV; 

vilket påverkar individer negativt, samt samhället negativt på sikt 

Den bästa platsen för skateparken vore vid Centrumanläggnin~en, men finns däl' inte 

plats kan man titta på alternativ, tex vid Gropen. Men att ha allt samlat vid 

Centrumanläggningen vore det alka bästa. 

Vänliga hälsningar, 

Yl 
" ,---""' -~p_-' --------------------- ---,---,----"""""-------,,-, -",,, ,-, ----- ,-



HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-04-08 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS §69 KS 2011/1;'.")' 

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

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

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

Av miljö- och te1miknämndens yttrande 2013-02-18, § 16, föreslås att 
kommunen avvaktar det arbete som pågår inom Sveriges Kommuner och 
Landsting, SKL, gällande förslag om riktlinjer för energihushållande åtgär
der för pl~ering och byggande. Nämnden föreslår att fullmäktige ger 
nämnden i uppdrag att noga följa upp energismart byggande och planerande 
och att arbeta efter de riktlinjer som SKL tar fram. Nämnden föreslår att för
slaget avslås. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2011-07-07 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-09-26, § 99 
Miljö- och telmilmänmdens beslut 2013-02-18, § 16 med bilaga 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-03-19, § 61. 

Utskottet tillstyrker nämndens yttrande. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

2. Fullmäktige avslår motionen. 

3. 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1059 
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HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄD~SPROTOKOLL 
Datum 

2013-02-18 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 16 'MTN2011/84 

Medborgarförslag, bygglovpolicy på minst passivhus~standard 
vid nyproduktion av bostäder och lokaler 

Sammanfattning , 
Ett medborgarförslag inkom till kommunen den 7 juli 2011. 
Förslagsställaren föreslår att Håbo, kommun ska ta fram en byggpolicy som 
omfattar definierade minimikrav för nybyggnation av bostäder och lokaler 
som motsvarar energianvändningen hos passivhus och med'sikte på 
nollenergihus och plushus. Detta har bland annat gjorts' i Stockholm. 

I beslut den 26 september 2011, KF § 99, överiämilade kOn1mun:fuUmälctige 
förslaget till milj ö- och tekniknämnden för beredning. 

Förvaltningen föreslår att kommunen avvaktar Sveriges Kommuner och 
Landsting, SKL:s arbete med förslag till riktlinjer för kOIrununer för 

, energihushåIlande åtgärder i planering och byggande, se bilaga . 

JUSTERARE 

Beslutsunderlag 
- Bilaga, daterad 2013-01-30 

Beslut 

'L Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkänna redovisDingen. 

2. Miljö- och tekniknämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår 
medborgarförslaget. 

3. Miljö- och teknilmärnnden föreslår att kommunfullmäktige ger nämnden 
i uppdrag att noga följa upp energismart byggande och planerande och 
arbeta enligt Sveriges komm,uners Qch landsting's ko~ande riktlinjer. 

Besl utsexpediering 
Byggavdelningen, för kännedom 
Kommunfullmäktige för beslut 

EXPEDIERAD 

~. 
SIGNATUR 

SJL-I ~ I I 
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UTREDNING 1 (i) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2013-01-30 
Vår b~teckning 

MTN2011/84 nr2013.31S 

Miljö- och h:iknikförvaltn ingen ' 
Byggavdelningen _ 
Klas Klassan, Bygge!· ':f I kal~l '1unarkitekt 
Qi7~-527 40 
klas.klassan@habo.se 

Medborgarförslag om bygg policy på minst passIvhusstandard 
vid nyproduktion av bostäder och lokaler 

Bilaga till tjänsteskrivelse 
sil har sedan länge bevakat utvecklingen av energismart byggande av 
framför allt kommunala fastigheter. Underhand har förbundet publicerat fle
ra skrifter i ämnet som exempelvis "Bygg energieffektiva lokaler") "Passiv
huspolicy för förskolor') och o>Nå energi- och klimatmålen 2050 - svårt men 
inte omöj ligt". 

SKL kommer under våren att presentera förslag på gemensamma kommuna
la energilaav med anledning av att SOU 2012:86. Bygglcravsutrec1ningen 
som haft i uppdrag att underlätta bostadsbyggandet genom ett nytt lagför
slag) vill förbjuda kommunemas möjligheter att ställa energi- och kvalitets
krav i samband-pIed f6rsäljnlng åykommunal mark. Det fi.nns starka in
vändningar mot en sådan inskrärJkning. Många kommuner tillsammans med 
Sv:eriges Kommuner och Landsting, SKL, ifrågasätter de siffror utredningen 

, presenterar om att energi kraven sJrulle fördyra byggandet. Utrednii::J.gen ba
seras på en grov bedömning som inte särskiljer energikrav från andra krav. 
Idag byggs energieffelctiva bostäder med marginell eller ingen merkostnad. 
Om man räknar in driftko~tn~dema blir de tvärtom 'billigare. Och det har ut
redningen inte ens tagit hänsyn till. 

, Det råder ingen tvekan om att samhället måste bli mer klimatsmart. Då kan 
vi inte med gott samvete bygga bostäder med sämre prestanda än vad som är 
möjligt och ekonomiskt motiverat. Som det ser ut nu talar Energimyndighe
ten och Boverket förbi varandra oc1;t ger kommunerna vägledning med olika 
innebörd. Det films en uttalad vilja bland kommunema att ställa mer sam
ordnade kråv för att underlätta qostadsbyggandet, och arbete med det pågår. 
Håbo kommun kommer att noga följa upp utvecklillgen av energismart byg
gande och förvaltande i Sverige gen:Dm att delta i Energimyndighetens pro
jekt »Uthålljg ,kommun" och andra regionala energi-samordnarfoTUIIl, för 
Uppsala och Stockholms län.' ' 

5-

. f 
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HÄSO KOMMUN 
K01rMJNS1YRELSENS FÖRVAL TNING 

INKOM 

Naturskyddsföreningen 2011 ~07w O 7 I 

Medborgarförslag 

i . KBDm' 

l '2.0\\ 

Ta fram en byggpolicy med krav på minst passivhussfandard vid 
nyproduktion av bostäder och lokaler med sikte på noHenergihus och 
plusenergihus 

Bakgrund 

: 

Håbo kommun har idag ingen egen utarbetad policy som anger några specifika krav vid bygglov. Det 
regelverk som används är istället Boverkets byggregler, BBR. 

Energi till byggnader står for 40 % av den totala energianvändningen och 50 % av koldioxidutsläppen 
globalt. 

Den 17 juni 2008 tog Håbo kommunfullmäktige beslut om att Håbo skall vara en fossilbränslefri 
kommun till år 2050. För att klara detta mål så behöver bl.a. energifdrbrulrningen minskas drastiskt 
inom alla områden. 

Håbo kommun har även tagit beslut om att ta fram en energieffektivisenngsstrategi som preliminärt 
väntas bli klar hösten 2011. 

Genom att skärpa kraven vid bygglov inför nyproduktion av bostäder och lokaler så firns ett effektivt 
verktyg tillgängligt för att lättare nå målen, en fossilbränslefri kommun respektive en energieffektiv 
kommun. 

Vad är passivhusstandard? 

Passivhus är en byggnad där man minskat värmeförlusterna så mycket att inga radiatorer behövs. De 
kallaste dagarna räcker det med en lätt f6rvärmu.ng av friskluften för att hålla huset varmt. Detta görs 
genom ett litet värmeelement och kan ske med varmvatten eller el. De minskade värmeförlusterna 
åstadkoms genom att huset byggs så tätt att ventilationen sker via ventilationssystemet och inte genom 
otätheter. Det gör att man kan återvinna värmen i den uppvännda luften. Huset isoleras också bättre 
och har :ra köldbryggor. . 

Enligt FEBY:s (Forum för Energieffektiva Byggnader) svenska definition så får ett passivhus tillföras 
roäXiinalt 15 kWHIm2 och år (i köpt energi för uppvärmning) 

Byggnadskrav: 

Luftläckaget genom klimatskalet får vara maximalt 0,30 liter/sekund och nt vid +/- 50 Pa enligt 
Svensk Standard SS 021551 (dubbelt så tätt som tidigare BBR) 

Fönster, dörrar: U-värde (värmegenomgångskoefficient) ::5 0.90 W/m2
, K 

Golv, täk, väggar: U-värde ca. 0.10 w/Til, K 

b. 
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Nollenergihus är hus som inte använder mer energi än det själv kan producera. 

Plnsenergihns är hus som producerar mer energi (t.ex. m.h.a. solpaneler) än vad det själv använder. 

Omvärldsanalys 

År.20 16 beräknas en ny byggnorm vara klar, där den lägsta godtagbara EV-standarden skall motsvara 
havet för ett passivhus. Denna byggnorm skall vara införd i alla EU:s länder senast årsskiftet 2020/21. 

Andra kommuner har redan infört mer långtgående krav för byggnormer än BBR. Exempelvis antog 
Stockholms kommun 2010-12-13 en komplettering till kommunens miljöprogram kallad "Hållbar 
stadsutveclding". Må17:2 anger att "Byggandet av bostäder och lokalel' i Stockholm ska känneteclmas 
av att energianVändningen per kvadratmeter för nybyggda lokaler och bostäder ska komina att 
motsvara energianvändningen hos passtvhus och på snar sikt även plushus". 

Medborgarförsfag 

Berörd förvaltning tar fram en byggpolicy som omfattar definierade minimilcrav för nybyggnation av 
bostäder och lokaler som motsvarar energianvändningen hos passivhus och med sikte på nollenergihus . 
och plushus. 

, · 



HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-04-08 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS§68 KS 012/91 

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

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

Fullmäktige överlämnade 2012-11-12, § 118, förslaget dels till 
bildningsnämnden och dels till miljö- och tekniknämnden, för respektive 
nämnds beredning 

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

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2012-10-19 
Kommunfullmäktiges beslut 2012-11-12, § 118 
Bildningsnänindes beslut 2013-02-26, § 4 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2013-02-18, § 18 
Arbetsutskottets förslag till be.slut 2013-03-19, § 60. 

Utskottet tillstyrker nämndens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning bildningsnämndens och milj ö
och telmiknämndens respektive yttranden, att medborgarförslaget ska 
anses besvarat. 

~. 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

I 

Nr 2013.1056 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-02-18 . 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 18 MTN 2012/118 

Medborgarförslag, utegym vid motionspåret i Viby 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om ordnande av ett utegym i anslutning till 
motionsspåret i Viby, Bålsta tätort har remitterats till miljö- och teknik
nämnden. 

Förslagsställaren lyfter fram. att kommunen har ett fint motionsspår uppe i 
Viby och att utnyttjandet av detta har ökat under de år han bott i kommunen. 
Det följer en trend i samhället med ökande deltagarantal i motionslopp med 
mer. Antalet gym och motionshus ökar men även antalet mälmiskor som 
finner sin motionsform ute i naturen. För att möta detta behov och för att 
främja folkhälsan till gagn for hela samllället föreslås att kommunen ordnar 
ett utomhusgym i 811slutning till motiollsspåret i Viby. Det ger möjlighet för 
fler personer att på ett enkelt sätt utöva styrketräning utan att behöva gå på 
gym. 

Under de senaste 5~ 7 åren har trenden med utomhusgym vuxit. Idag finns 
många moderna varianter både med multifunktioner och för speciella 
övningar. De är utvecklade för att tåla väder och Vllld och även motstå 
försök till vandalisering. Miljö och teknikfårvaltningen anser att forslaget 
ligger helt rätt i tiden och ser positivt på det. 

Milj ö- och teknilmämnden kommer att i arbetet med 2014 års budget föreslå 
att 200 tkr avsätts för att anlägga ett utegym vid Vibyspåret. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2012-11-12, § 118 

- Tjänsteskrivelse, 2013-01-":9 

Beslut 
-

1. Milj ö- och tekniknämnden beslutar att godkänna redovisningen. 

2. Milj ö- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige att anse 
medborgarförlaget besvarat. . 

Besl utsexpediering 
Kommunfullmäktige för beslut 
Gatuavdelningen 

EXPEDIERAD 

51-1~ I 

Nr 2013.500 
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HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BlN §4 BlN 2012137 

Svar på medbol'gariörslag avseende utegym i anslutning till 
motionsspåref i Viby, Bålsta tätort 

Sammanfattning 
Vid kommunfulhnäktige den 12 november 2012 fick bildningsnämnden och 
miljö- och tekniknämnden i uppdrag att bereda ett medborgarförslag i 
respektive nämnd. Frågeställaren föreslår att ett så kallat utomhusgym 
ordnas i anslutning till motionsspåret i Viby, Bålsta tätOli. 

Utegym frnns i många olika utföranden och har främst till syfte att träna 
olika muskelgmppel' i anslutning tillmotionsspår eller annan . 
friIuftsalctivitet. Det har senare år blivit väldigt vanligt och uppskattat inslag 
på fiiluftsområden och spontanidrottsplatser runt om i Sverige. 

Håbo kommun salmar for närvarande utegym av den här typen. Miljö- och 
teknikavdelningen planerar att under våren installera ett utegym i Gröna 
Dalen-området. 

Kultur" och fritidsavdelningen bedömer att ett utegym i anslutning till Viby 
motions spår skulle vara ett bra komplement till ett utegym vid Gröna Dalen 
och till övriga motionsfaciliteter i Håbo kommun. 

Viby motionsspår används idag av personer i alla åldrar. Anläggandet av ett 
utegY1l1 vid Viby motiollSspår skulle rikta sig till och gynna de motionärer 
som idag nytfjar området. Ett utegym i Viby bör dock vara anpassat till 
omgivningen för att ö1ca/besvara denllatumära känslan i området. 
Utförandet bör dfuför vara i natunnaterial. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, Rid 2013.148,2013-02-06 .. 
- Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige § 118,2012-11-12 

Beslut 

1. Bildningsnfunnden föreslår kommunfullmäktige ått bifalla 
medborgal'förslaget. 

Beslutsexped iel'ing 
Kultur- och fritidskollsulenten 
Kommunfullmäktige 

EXPED1ERAD SIGNATUR 

I 



Caroline Utlergård 

Från: 

Skickat: den 19 oktober 2012 09:59 

Till: Kommun 

Ämne: Förslag - Motion I Bålsta 

Hej, 

Page 1 of1 

Som ni känner till så har vi ett mycket fint motionsspår uppe j Viby. Under de åren jag bott i Bå.!sta har 
jag upplevt att nyttjandet av motionsspåret hela tiden ökatioch det följer trenden i samhället i stort . 

. Alla våra m-otion~IQPP runt om i stor-Sto.ckholm slår ständiga deltagarrekord, och i samma takt som 
.. gymm·en otM· rii~tionshusen poppar upp som svampar i skogen/·ökar antalet motion.ärer som söker sig ut 

i naturen också. Jag är en av dem. 

Nu finns det många kommuner som slår vakt om detta/ och förstår samhällsnyttan av motionerande 
kommuninvånare. Jag vill lämna ett förslag till min kommun som kan öka nyttjandet av Vibyspå~et ännu 
mer- Ett utomhusgym .. Det är enkelt och billigt/ men oerhört effektivt. Det går helt och hållet att 
anpassas efter den budget man sätter. Många motionsgårdar och motionsstråk runt om i stor-Stockholm 
har numera komplett~rats med ett J1utomhusgym". Vill ni veta mer om vad ett utomhus gym är kan ni 
klicka på länken för exempel. 

http://innerstrengthblog.com!2010!06!Ol!coolt-utomhusgym! 

Med vänlig hälsning 

Jf. 
2012-10-19 

.H)BöiZöMr~i.J N· .. -
/(OM\fUNS7YRe.SEl.iS FORVAl TNING 

IN!<OM 

2m2 -10- 19 
KS Dr1r Rsg.nr 

2012... CJlI20IZ • S /2-1 



HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-04-08 

Kommunstyrelsen 

KS§64 KP 2013/31 

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

Sammanfattning 
Kommunen tillhör fmskt förvaltningsområde sedan januari 2010. Sedan de-' 
cember 2011 arbetar en projektledare på heltidsbasis med att förverkliga in
tentionerna i Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) i 
kommunen med 'avseende på den sverigefmska minoritet som utgör ca 
19 %, inklusive tredje generationen, av totalbefolkningen. Minoritetens rät
tigheter rör bland annat rätt att använda sitt språk i kontalcterna med kom-

o munen, rätt till förskola och äldreomsorg helt eller delvis på fmska samt ak
tiva insatser för att främja det fmska språket och den fmska kulturen. Verk
samheten fmansieras via statsbidrag. 

JUSTERARE 

Föreligger en rapport över genomförda aktiviteter under år 2012. 

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

Beslutsunderlag 
Rapport "Finslct förvaltningsormåde Håbo kommun under 2012", date
rad 2013-01-28 
Arbetsutskottets beslut 2013-02-19, § 45. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen godkänner rapporten och överlämnar den till kornmunfullmäk
tige, för information. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013,984 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Fredrik Holmgren, Samhällsplanerare 
0171-52518 
.;: 3drik. holmgren@habo.se 

<" 

Datum 

2013-04-11 

Dnr ks 2013/54 

--A0e1/kde_ 'g 

Bakgrund till genomförd etnografisk studie i Bålsta centrum 

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

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

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

Med vänlig hälsning 

Fredrik Holmgren 
Samhällsplanerare 

/3. 

1(1) 

'/år beteckning 

KS nr 2013.1 099 



HÄBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-04-08 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 1'75 KS 2013/17 

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

Sammanfattning 
Den kommunala redovisningslagen (KRL) reglerar extemredovisning. I la
gen fInns bestämmelser om årsredovisningen. Ko~unstyrelsen ansvarar 
enligt kommunallagen får årsredovisningen. 

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

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

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

Budgeterat investeringsanslag får taxeflnansierade verksamheter uppgick till 
ca 84,0 mIo', utfallet blev ca 92,0 mkr. Ett underskott redovisas mot budge
ten på ca 8,0 mkr. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning får år 2012 
Nämridsprotokoll 
Tjänsteskrivelse 2013-03-14 
Arbetsutskottets fårslag till beslut 2013-03-0-19, § 47. 

Utskottets tillstyrker dels redovisningen och dels förslag till ombudgetering
ar. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.986 



HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-04-08 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS .? 55 KS 2013/1'-

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar godkänna årsredovisning för år 2012, gällande kom
munstyrelsens verksamheter. 

2. Styrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen för år 2012 till kom
munens revisorer. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar följande i samband med behandlingen av årsredo
visning för år 2012: 

• Fullmäktige godkänner ombudgetering på 22 969 tia av pågående 
investeringar till år 2013, enligt följande: 

Kommunstyrelsen 834 tkr 
Bildningsnämnd 200 tkr 
Socialnämnd 1 540 tkr 
Miljö- och tekniknämnden20 395 tkr 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.986 



HÄBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens' förvaltning 
, Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-52502 
hans.nordstedt@ha:: ,.'.se 

Datum 

2013-04-11 
Vår beteckning 

KS2013/17 nr 2013.1098 

Preliminärt förslag till beslut för ärendet Håbo kommuns årsre
dovisning för år 2012 med åtföljande förslag till ombudgetering
ar 

Kommunkansliets forslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

'l. Fullmäktige beslutar att godkänna Håbo kommuns årsredovisning for år 
2012. 

2. Fullmäktige beslutar att bevilja ledamöterna i styrelsen och övriga 
nämnder, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 20 12. 

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

4. Fullmäktige beslutar, for Håbo kommuns del, att bevilja ledamöterna i 
forbundsdirektionen for Räddningstjänsten Enköping-Håbo, ansvarsfri
het för verksamhetsåret 2012. 

5. Fullmäktige godkänner ombudgetering på 22969 tia av pågående inve
steringar till år 2013, enligt följande: 

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



HAso 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-04-08 

Kommunstyrelsen ID 

JUSTERARE 

KS §56 

Förslag till ny politisk organisation 

Sammanfattning 

'---

KS 2009/96 

Kommunstyrelsen har .gett kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta 
fram förslag på förändrad politisk organisation i Håbo kommun. Förslaget 
har arbetats fram i kontinuerlig dialog med kommunstyrelsen samt partier
nas gruppledare i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutade om föl
j ande målsättning för utredningen: 

Håbo kommun ska ha en politisk organisation ... 

.. . som underlättar måluppfyllelse 

... som stärker förutsättningarna för god ekonomisk hushållning 

... som är attraktiv för nya politiker 

... som stärker Håbo kommun som attraktiv arbetsgivare 

... som ger goda möjligheter till medborgardialog 

... som ger snabb ärendehantering 

Förslaget som föreligger innebär att miljö- och tekniknämnden och bild
ningsnämnden läggs ned. Dess ansvarsområden överförs till kommunstyI'el
sen respektive skolnämnden. Tillståndsnämnden får en egen förvaltning. 
Socialnämnden delas i två nämnder. 

Tillfålliga beredningar med direkt uppdrag från kommunfullmäktige införs. 

Huvuddelen av organisationsförändringen genomförs den 1 'j anuari 2015 
men förvaltnings organisationens anpassning påbörjas under 2013. 

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

Antal ledamöter i nämnder och styrelser 
Införande av oppositionsråd 
Arvoden till förtroendevalda 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.987 



HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-04-08 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

1<8 § 56 KS 200P:~6 

Beslutsunderlag 
Utredningen Ny politisk organisation i Håbo kommun, 2013-03-05, ks 
hidnr 2013.604 
Utredningen Kommuner som avskaffat faclcnämnder, 2012-04-13, ks 
hidnr 2012.12690 
Utredningen Fullmäktigeberedningar, 2012-05-09, ks hidnr 2012.1593 
Tjänsteskrivelse 2013-03-05 
Tjänsteslcrivelse 2013-02-25. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-03-19, § 46. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

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

3. Fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att genomföra förändring av 
förvaltningsorganisationen utifrån utredningens förslag och tidplan. 

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

Antal ledamöter i nämnder och styrelser 

Införande av oppositionsråd 

Arvoden till fÖliroendevalda 

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

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-04-08 

Kommunstyrelsen /" 

..-C...---LA...I-.J/ 0~.f/IIUI~. II 
KS § 70 KS 2013/30 

Förslag om antagande av avfallstaxa 2013 

. Sammanfattning 

JUSTERARE 

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

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

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

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

Exempel på skillnader i den nya taxan: 

Dagens taxa Ny taxa 
-

Ingen insamling av matavfall Obligatorisk matavfallsinsamling 

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

sommartid) 

Ingen reducering vid hem- Reducering med 300 kr/år vid hem-
kompo~t kompostering 

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

Miljöstyrande taxa, för att stimulera till sortering av tidningar och förpack
ningar är avgiften högre för villor och fritidshus med kärl stöne än 190 liter. 
Av arbetsmiljöskäl höjs avgifterna för gångavstånd något. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1057 



HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-04-08 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 70 KS 21"'13/30 

Bifogad bilaga ger en utförligare beskrivning av förändringarna i nya av
fallstaxan. 

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

Nämndens beslut 

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

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

Beslutsunderlag 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2013-02-18, § 15 
Förslag till taxa daterad 2012-02-01, MTN bidnr 2013.334 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013.'~03-19, § 62. 

Utskottet tillstyrker förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

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

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-02-18 

Miljö- och tekniknämnden r~'HlBOi<oMMUN--' 
. KOMi,illNSJYRElSENS FÖRVALTNlmr; i 

INKOM . 

JUSTERARE 

MTN § 15 

Ny avfallstaxa 2013 

Sammanfattning 

MTN 2011/85 2m3 ~02" tL 2 
KSDnr 

Avfallsavdelningen har tagit fram ett förslag till ny avfallstaxa. Enligt 
miljöballcen ska ny taxa antas av kommunfullmäktige. Den nya tax811 
föreslås börja gälla fr'ån och med 1 maj 2013. 

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

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

Exempel på skillnader i den nya taxan: 

Dage;ns taxa Ny taxa 

Ingen insamling av matavfall Obligatorisk matavfallsinsrunling 

Hämtning 1 ggr/v Hämtning var 14:e dag blir st811dard 
standard (fömtom hos verksamheter och 

s omm81ii d) 

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

Nuvarande taxa är konstruerad med Grundavgiften ök81' mycket 
lägre grundavgift då abonnemangs- . samtidigt som abollilemangsavgiften 
avgiften är högre och även bekostar i stort sett blir den samma, Nya 
en del fasta kostnader taxan blir mer rättvis och skälig. 

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

avfallstaxan. Z HAQ.: ~~P'~.'PJ~~ I:~\! 
EXPED1ERAD SIGNATUR 
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HÄBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-02-18 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 1.5 MTI\12011/85 

Forts ... 

Beslutsunderlag 
Förslag till ny avfallstaxa 2013 
PM) avfallstaxaHåbo korrlln~ daterad 2013-01-21 
Nuvarande avfallstaxa, gällande från16 juni 2008 
Tjänsteslcrivelse) 2013-01-31 

Beslut 

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

2. Miljö- och telmilmänmden föreslår kommunfullmäktige att fastställa att· 
den nya avfallstaxall träder i kraft den 1 maj 2013. 

Besl utsexpediering 
Avfallsavdehllngen 
Kommunfullmäktige för antagande 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HABO 
SAMMANTRÄDESPR01, KOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-02-18 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 15 MTN 2011/85 

Ny avfalJstaxa 2013 

Sammanfattning 
Avfallsavdelningen har tagit fram ett förslag till ny avfallstaxa. Enligt 
miljöbalken ska ny. taxa antas av kommunfullmäktige. Den nya taxan 
föreslås börja gälla från och med 1 maj 2013. 

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

Taxan är uppdelad i två delar, en grundavgift och en abonnemangsavgift. 
Grundavgiften ska täcka de fasta kostnaderna och abonnemangsavgiften de 
rörliga kostnaderna. Grundavgifterna ökar, men abonnemangsavgifte111a 
ligger kvar på ungefär den nuvarande nivån, detta beror på att den 
nuvarande taxan är konstruerad med lägTe grundavgifter och 
abonnemangsavgifterna bekostar en del av de fasta kostnaderna. Den nya 
taxan är till viss del miljöstyrandef~f.:-ätt stimulera bättre sortering av 
hushållsavfallet. 

Exempel på skillnader i den nya taxan: 

Dagens tax.a Ny tax.a 

Ingen insamling av matavfall Obligatorisk matavfallsinsamling 

:.,' Jo' .. - Hänltning l ggr/v Hämtning var f4:e dag blir standard 

JUSTERARE 

standard (fömtom hos verksamheter och 
s ommalii d) 

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

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

Miljöstyrande taxa, för att stimulera till sortering av tidningar och 
förpackningar är avgiften högre för villor och fi:itidshus med kärl större än 
190 liter. Av atbetsmiljöskäl höjs avgifterna för gångavstånd något. 
Bifogad bilaga ger en utförligare beskrivning av föräl1dringalTIa i nya 
avfallstaxan. Z r. 

EXPEDIERAD SIGNATUR 
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HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOll 
Datum 

2013-:02-18 

Miljö- och tel<niknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 1,5 MTN 20' I 1185 

Forts ... 

Beslutsunderlag 
Förslag till ny avfallstaxa 2013 
PM, avfallstaxaHåbo kommun, daterad 2013-01-21 
Nuvarande avfallstaxa, gällande från16 juni 2008 
Tjänsteslaivelse, 2013-01-31 

Beslut 

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

2. Miljö- och telcnilm~den föreslår kommunfullmäktige att fastställa att· 
den nya avfallstaxan träder i kraft den l maj 2013. 

Beslutsexpediering 
A vfallsavdeIningen 
Kommunfullmäktige för antagande 

2 
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HABO' 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-04-08 

Kommunstyrelsen t:' 
kll\bv1;tl~- , L-""'7?"I-'--l _ 

JUSTERARE 

KS ') 71 KS 2013/2'"' 

Förslag om antagande av avfallsföreskrifter 

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

Kommll1!ens avfallsföreskrifter är en del av kommunens renhållningsord
ning. Förslag till nya avfallsföreskrifter har varit ute på samråd och utställ
ning. Den 4 mars 2013 upphörde utställningstiden, inga synpunkter har in
kommit. 

Miljö- och teknikförvaltningen föreslår att miljö- och tekniknämnden god
känner de reviderade avfallsföreskriftema och överlämnar dessa till kom
munfullmäktige för antagande och att gälla från och med den 1:a maj 2013. 

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

Nämndens beslut 

1. Milj ö- och tekniknämnden beslutar att godkänna de föreslagna avfalls
föreskriftema med tillhörande bilagor. 

2. Miljö- och teknilcnämnden föreslår kommunfullmälctige att anta före
slagna avfallsföreskrifter med bilagor. Dessa ska gälla från 1:a maj 
2013. 

3. Paragrafen justeras omedelbart." 

Beslutsunderlag 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2013-03-18, § 26 

- Förslag till avfallsföreskrifter, 2013-01-31, mtn hidnr 2013 .328. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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C· o 
. T HABO 

:- KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-04-08 

Kommunstyrelsen 

KS § 71 Kf.' 2013/39 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

.. 1. Fullmäktige beslutar att anta avfallsföreskrifter med tillhörande bilagor, 
2013-01-31 mtn hidnr 2013.328, i enlighet med miljö- och tekniknämn
dens förslag 2013-01-16, § 26. 

JUSTERARE 

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

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅ"BO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum KO,tl~BO KOMMUN -
2 O 13-03-18 rm'IuNSTYR8.SEN.s Fö.RVAL TNIOO 

INKOM " 
" .1 

2013 -03--"1'8 Miijö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

"Ii " r 

"" I~.nr 

MTN § 26 MTN 20121113 ;2.ors/?f1 '~c"i. <gbl 

Arit~gande av avfallsföreskrifter "" 

Sammanfattning 
Kommunens nuvarande avfallsf6reskrifter har"reyiderats med anledning av 
nytt avtai gällande ko~unens avfallshämtning) införande av- o~ligatorisk 
utsortering av matavfall och andra rorändringar inom avfallsområdet. 

Kommune-'-'.s avfallsföreskrlfter är en del av kommunens 
renhållningsordning. Förslag till nya avfallsföreskrifter har varit ute på 
samråd och utställning. Den 4 mars 2013 upphörde utställningstiden) inga' 
synpunkter har inkommit. 

Milj ö- och teknikf6rvaltningen föreslår att rirllj ö- och tekmknämnden 
godkänner de reviderade avfallsfdreskriftema och överlämnar dessa till 
lcommunfhllmälctige för antagande och att gälla från och med den 1 :a maj 
2013. 

Beslutsunderiag 
Tjänsteskrivelse daterad 2013-03-01 

- Förslag till avfallsfdreslcrifter daterade20 13-0 1-31 
Gällande avfallsf6res1crifter (Renhål.lnir).gsordning) 
MTN § 133, reviderade avfallsföteslcrifter. samråd 

Beslut 

1. Miljö- och teknilmämnden beslutar att godkänna de föresl~gna 
avfallsföreslcriftema med tillhörande bilagor. 

2. Miljö- och "tekniknämnden. föreslår kommui::rfullmä1ctige att anta . 
föreslagna avfallsföreslcrifter med bilagor. Dessa ska gälla från l:a· 
maj 2013. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsexpediering 
Avfallsavdelningen 
Kommllllfullmäktige'(fdr beslut) 

;.: .... 

~{/I 
HiÖ'MJs- I 

Hiliö- "och t<; <:nI ,. .!'iden 
~~'"' • -h" "" 

SIGNATUR EXPEDIERAD 

. 46 gIHlf...15 t.f~ • " :" "" 

" Nr 2013"764 
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HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-12-10 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 133 MTN 2012/113 

Avfallsföreskrifter för Håbo kommun, revidering 

Sammanfattning 
Kommunens nuvarande avfallsföreskrifter trädde i kraft den 26 februari 
2007. 

Nytt avtal gällande kommunens avfallshärntning, införande av obligatorisk 
utsortering av matavfall och andra förändringar inom avfallsområdet medför 
behov av revideringar. Avfallsavdelningen har tagit fram ett förslag till nya 
avfallsföreskrifter som föreslås sändas ut för samråd. Kommunens 
avfallsföreskrifter är en del av kommunens renhållningsordning, som även 
består aven avfallsplan. Avfallsföreskrifter och avfallsplan behöver inte 
fastställas vid samma tillfälle. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2012-11-20. 
Förslag till avfallsföreskrifter daterade 2012-11-15. 
Nu gällande föreskrifter om avfallshantering för Håbo kommun, 
Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 § 9. 

Ärendet 
Enligt miljöbalken ska vruje kommun ha en renhållningsordning Som ska 

. innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen 
och en avfallsplan. 

JUSTERARE 

När ett förslag till renhållningsordning upprättas ska kommunen i skälig 
omfattning samråda med fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha 
ett väsentligt intresse i saken. Innan förslaget till renhållningsordning antas 
ska det ställas ut till granskning under minst fyra veckor. Renhållnings
ordningen ska fastställas av kommunfullmälctige innan den kan träda i kraft. 
Avfallsföreskrifter och avfallsplan behöver inte fastställas vid samma 
tillfälle. 

Kommunens nuvarande avfallsföreskrifter är från 26 februari 2007. De är av 
flera skäl i behov aven revidering. Delvis på grund av ny lagstiftning och 
andra förändringar inom avfallsområdet, till exempel skärpta 
arbetsmiljökrav men även med anledning av de upphandlingar gällande 
insamling av avfall, som genomfördes i början av 2012. Ny entreprenad 
gällande avfallshärntning i Håbo kommun, kärl- och säckavfall med mer, 
entreprenad 1 samt entreprenad avfallshärntning, slam och fettavfall 
entreprenad 2 trädde, i kraft 15 oktober 2012. I förutsättningarna för dessa 
entreprenader har en rad förändringar av avfallsinsamlingen lagts fast och 
dessa förändringar innebär att avfallsföreskriftema måste ändras innan de 
fullt ut kan. ,gälla. Avfallsavdelningen hal' därför tagit fram förslag till nya 
avfallsföreskrifter för Håbo kommun. 7 
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HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-12-10 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 133 MTN 201?/113 

Forts .... 

Följande förändringar lyfts fram: 

Sortering av avfall 

I föreskrifterna föreslås obligatorisk utsortering av matavfall:Detta vår även 
en förutsättning i genomförd upphandling för avfallshämtning av kärl och 
säckavfall. Utsorteringen av matavfall föreslås införas områdesvis och efter 
särsldlt beslut av Milj ö- och tekniknämnden. Utsorteringen kan ske antingen 
via anslutning till kommunens insamlings system av matavfall, i egen 
kompost eller via avfallskvam. 

Hur sorteringen ska gå till för samtliga avfallstyper tydliggörs i 
avfallsföreskriften och dess bilagor. 

Avfallsutrymmen, emballering mm, 

Tydligare beskrivningar om vem som har ansvar för vad. Regler gällande 
arbetsmiljö har lyfts in i föreskrifterna. 

Kommunen tillhandahåller påsar och påshållare för insamling av matavfall. 

Hämtningsområden 

Kommunen är i dagsläget indelat i två hämtningsområden, område A 
innefattar tätort och område B innefattar landsbygd. Dessa föreslås ändras 
till ett hämtningsOlmåde. 

Hämtningsintervall 

Insamling av restavfall och matavfall från en- och tvåbostadshus sker med 
så kallade tvåfackssopbilar. Det innebär att restavfallet och matavfallet som 
grundprincip hämtas vid ett och samma tillfälle, men separeras i de två olika 
facken. Mellan vecka 26 och vecka 36 hämtas matavfallet varje vecka. 

Insamling av restavfall och matavfall i flerbostadshus och för verksamlleter 
sker efter behov, men minst varannan vecka. 

För fritidshus gäller samma förutsättningar som för en- och tvåbostadshus 
men endast under perioden mitten av april till mitten av oktober. 

Inom tätorterna är det i dagsläget möjligt till hämtning av restavfall en gång 
per vecka. Denna möjlighet tas i det nya förslaget bort i och med beslut om 
separat insamling av matavfall. Bakgrunden till detta är ekonomiska och 
miljömässiga skäl. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.3159 



HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-12-10 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 133 MTN 2012/113 

Forts ... 

Undantag 

Fastighetsinnehavare som av byggnadstekniska skäl eller andra skäl inte kan 
införa sortering av matavfall i separata behållare, kan ansöka om undantag 
för krav på utsOliering av matavfall. Undantagen gäller för en period om 
längst två år. 

:. "ndantag gällande kompostering av matavfall, installation av avfallskvarn 
samt uppehåll i hämtning, föreslås hanteras av Miljö- och tekniknämnden, 
istället för som tidigare av Tillstålldsnämnden. Dessa ärenden är av mycket 
administrativ karaktär och lämpar sig därför bättre att hanteras av Miljö- och 
tekniknämnden. 

Bilagor 

Bilaga 1: Definitioner och ordförldaringar av de begrepp och uttryck som 
används i avfallsföreskrifterna. 

Bilaga 2: Anvisningar om sortering och överlämnande av avfall. Bilagan 
innehåller en specificering av hur, när, var och av vem olika typer av avfall 
hämtas eller lämnas. Det gäller till exempel insamling av grovavfall, elavfall 
och trädgårdsavfall. . 

Bilaga 3 Behållartyper. Bilagan specificerar vilken typ av behållruiyper som 
kan användas och av vem för kommunens insamling av hushållsavfall. I 
denna bilaga specificeras även ägarförhållandena för olika behållartyper. 

Viss ändrad lagstiftning, bl.a. en ny avfallsförordning, påverkar 
föreskrifterna. Dessutom har en allmän översyn medfört ändringar, till viss 
del beroende på den utveckling som hela tiden sker inom avfallsområdet. 

Revideringen innebär att föreskrifterna delvis är helt omskrivna. Det går 
därför inte att redovisa vilka pru'agrafer som har ändrats. Den som vill veta 
exakt vilka ändringar som föreslås måste titta i de nuvarande föreskrifterna 
och jämföra dem med det nya förslaget. 

Upplands-Bro kommun, Miljöavdelningen, Kundtjänst för VA & avfall 
samt konsult inom avfallSOlmådet och miljöjurist har deltagit i 
projektarbetet med att ta fram förslaget till nya föreskrifter. 

Förvaltningen föreslår att förslaget till föreskrifter sänds ut för srumåd till 
berörda och att detta annonseras i lokalpressen samt på kommunens 
webbplats. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.3159 



HABO 
KOMMUN 

SPMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-12-10 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 133 MTN 2012/113 

Forts .... 

Beslut 

1. Miljö- ochteknilaiämnden ger Miljö- och teknikf6rvaltningen i 
uppdrag att samråda om förslaget till avfallsf6reskrifter med 
tillhörande bilagor för Håbo kommun. 

Beslutsexpediering 
Avfallsavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.3159 



'HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-04-08 

Kommunstyrelsen ~ . 

~Ld.L t:3 

JUSTERARE 

KS§72 ~(S 2013/26 

Förslag till riktlinjer för Håbo kommuns styrdokument 

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

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

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

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

Kansliets förlag till riktlinje för styrdokument 
För·att åtgärda denna problematik har kanslierarbetat fram ett forslag till 
kommunövergripande rilctlinje:t; för styrdokument. Syftet med riktlinjerna är 
att fastställa en kommungemensam defInition for vad som utgör ett styl'do
kument, att skapa en enhetlig tenninologi och strulctur för de olika dolcu
menten samt att ange beslutsnivå och uppfoljningsintervall for styl'dolcu
menten, 

Kansliets föreslår en dokumenthierarki och struktur enligt nedan: 

Alhnän Program Riktlinjer 

Detaljerad Plan Regler 

I 
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HÄBO 
KOMM'UN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-04-08 

Kommunstyrelsen 

KS§ 72 KS /'1)13/26 

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

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

De aktiverande och normerande dokumentkategorierna delas sedan in i tre 
underkategorier: den översiktliga, den allmänna och den detaljerade. Det är 

- .;Viktigt understryka att modellens tyngdpunkt ligger i basen. En strategi kan 
upplevas som ett mer "statusfYllt" dokument än en plan eller ett program. 
Men samtidigt ställs det högre krav på program- och plandokument än vad 
det gör på en strategi. Där en strategi anger övergripande ideer, och inte be
kymrar sig med praktiken, så måste en plan meddela exakt hur kommunen 
ska gå till väga i en specifIk fråga. 

JUSTERARE 

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

Utöver detta så föreslår riktlinjerna: 

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

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

Alla styrdokument i Håbo kommun ska ha en dokumentansvarig. En doku
mentansvarig ansvarar för styrdokumentets kommunicering och förankring 
inom organisationen/verksamheten. Den dokumentansvariga ansvarar också 
för dokumentets tillgänglighet på kommunens hemsida. I ansvaret ingår 
även att·hålla styrdokumentet uppdaterat och aktuellt samt att se till att en 

I· 
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HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-04-08 

Kommunstyrelsen 

KS§ 7? KS 2013/26 

uppföljning av dokumentet genomförs. Dokumentansvarige ansvarar också 
för att styrdokumentet registreras korrekt i diariet och att det tas bort från 
kommunens hemsida när det slutat att gälla. 

De förslagna riktlinjerna har presenterats för kommunens ledningsgrupp 
och godkändes där. 

Beslutsunderlag 
Håbo kommuns riktlinjer för styrdokument, ks hidl1r 2013.427 
Sammanställning av styrdokument i Håbo kommun 
Tjänsteskrivelse 2013-02-14 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-03-19, § 64. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

. Kommunfullmäktiges beslut 

JUSTERARE 

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

UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1062 



HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-04-08 

Kommunstyrelsen 

cA~Cd!Ji~,l!:L~=.,~ 

JUSTERARE 

KS § 73 KS 2010/4 

Utvärdering av Håbo kommuns resepolicy 

Sammanfattning 
År 2010 antog Håbo kommun en resepolicy (KS2010/4 ID" 1010.36). Syftet 
var att få ett mer kostnadseffektivt, miljöanpassat och säkert resande inom 
t j änsten. Resepolicyn gäller både förtroendevalda och tjänstemän. 

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

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

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

Beslutsunderlag .. 
Resepolicy för Håbo kommun. KS2010/4 ID" 2010.36 
Utvärdering av Håbo kommuns resepolicy, 2013.187 
Tj änsteslåivelse 2013 -03-03 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2013-03-19, § 65. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag. 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-04-08 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 73 KS 2010/4 

Kommunstyrelsens förslag till kommu~fullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

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

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

säker 

kostnadseffektiv 

milj öanpassad 

i nämnd ordning. 
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HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-04-08 

Kommunstyrelsen 

-=-%~J L t' S: ___ ~_. 

JUSTERARE 

KS §66 KS 2012/63 

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

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

Beslutsunderlag 
Motion 2012-05-10. 

- Socialnämndens yttrande; 2013-02-26, § 31 
- Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-03-19, § 58. 

Utskottet tillstyrker nämndens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-02-26 

Socialn~mnden :'1.I'"BO KOiv1IV\UN 
KOM~lUNSTYREcSE!>iS FÖRVALTNING 

SN§ .... O SN 2012131 

KS Dnr' Rag.nr 

1.ol'I./b:' I 20 I~ ,(,,1:5 

Yttrande över motion om inrättande av demensteam 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige behandlade 2012-06-11) § 82, en motion Follcpartiet, 
motionärer; Berit Sldöld (FP), Hålcan Welin (FP), Tomas Alm (FP) och 
Anders Nilfjord (FP) rörande inrättande av ett demenste~ i Håbo kommun.' 

Förvaltningens bedömning 
På basis av rikssiffroma är ett rimligt antagande att det finns 100-150 per
S0l.1er med demenssjukdom i HAbo kommun. När nya äldreboendet öppnar 
den 4 mars 2013 kan man anta att knappt hälften bor på särskilt boende. Det 
betyder att övriga bor hemma med varierande grad av demenssjukdom och 
då får hjälp och omvårdnad av sina anhöriga och ibland också av 
hemtjänsten. Precis som framgår av motionen är detta naturligtvls många 
gånger:en svår uppgift för anhöriga. 

De demenssjuka i Håbo har också under ett eller ett par år haft det särskilt 
besvärligt i och med att det varit brist på platser i särskilt boende. När 
Solängen öppnar den 4 mars är bedömningen att det f n kommer att vara 
balans mellan tillgång och efterfrågan när det gäller särsldlt boende för 
demenssjuka. I samband med öppnandet inrättas också ett par korttidsplatser 
för demenssjuka villcet förhoppningsvis ska widerlätta för anhöriga. 

Förvaltningen har under en tid di~kuterat behovet av ett demensteam. Dels 
är detta en kostnads:fi:åga men det är också vilctigt att det finns förutsätt
ningar för ett gott samarbete med primärvården. 

Sammanfattningsvis så delar förvaltningen motionärernas synpunkter och 
målbeskrivningar och ser gärna att ett demensteam kan inrättas i Håbo 
kommun. En viktig del i ett sådant är att det består av personal från olika 
yrkeskategorier med ko~petens inom demensområdet, exempel på sådana 
personalgrupper är ~iståndsbedömare, sjuksköterska, undersköterska och 
arbetsterapeUt . 

. Beslutsunderlag 
- Motion, daterat 2012-05-10) nr SN 2012.1728. 
- Kommullfu11mälctiges beslut 2012-11-06, § 82, SN 2012.1728. 
- . Tjänsteskrivelse, daterad 2013-02-12, nr. SN 2013.387 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar föreslå kOlmnurifullmäktige att uppdra till 
socialnämnden att beakta frågan om inrättande av ett demensteam i 
budgetarbetet för år 2014. 

Beslut expedieras till: 
Kommun.ful1niäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.534 
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Håboföreningen 

D'eUlensteam i Håbo 
, - , 

i~/j~i3OKo M M U N _o. 
ICOM\lUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

INKOM 

2012 -05-,-l 5, 
, KS Dnr j Re;J.nr 

lj, _,,:~6$ I ;),0.1'2. • Jno 

I Sverige beräknas cirka 142000 personer lida aven demenssjukdom. Andelen äldre med 
_ .. ___ demensdiagnos fördubblaS för va:tje'femårsklass över 65 år. I åldrap1a 60-64 beräknas 1,5 % 
-------'---'-iiien-demenssjukdom och cirkå hälften av kvirniornå öVer 95 år." " 

En person med demenssjukdom blir e:fl;erhand mer och mer beroende av hjälp för att ldara 
vardagen. Senare drabbas även den personliga omvårdnaden allt eftersom sjulcdomen ' 
utvecklas. I senare skeden av demenssjukdomen försämras kognitiva förmågor som minne, 
språk och orienteringsförmåga. Detta medför att omgivningen måste anpassa sitt sätt att 
kommunicera för att förstå individen och göra sig förstådd. 

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

Ett demensteam slrulle blaJ?d annat kunna arbeta med följande: 
'III ge stöd och insatser till demenssjuka och deras anhöriga. 

III utarbeta former för att tidigt upptäcka personer med demenssjukdom 
e ta fram rutiner och metoder för att bistå' vid utredning av misstänkt demenssjukdom 

Några av målen med verksamheten skulle kunna vara: 
III Att demensteamet ska varå en resurs och ett kompetenscentrum inom området demens 

för invånarna i Håbo kommun ' ' 
o att upptäcka personer med demens i ett tidigt skede 
fl att genom olika stödinsfj.tser ge ökad trygghet till anhöriga 
iii att samverka med patie,ntansvarig läkare inom vården i utredningsarbetet vid 

misstänkt demenssjukdom, 
o att öka lrunskap och tillgänglighet med kognitiva hjälpmedel 

Med anledning av ovanstående yrkar Folkpartiet liberalerna på följande: 

- .. , ... , ---"-"XiJliiiiziinjullmäktige beslutar: 

iii Socialnämnden får i uppdrag att inrätta ett demensteam i Håbo korrimun 
o Socialnämnden får i -uppdrag att återkomma med förslag och åtgärder 

Bålsta 2012-05-10 

För folkpartiet Liberalerna 

Berith SkiÖld Håkan Welin 

Thomas Alm Anders Nllfjor4 

"t/l, 



HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Daturr 

2013-04-08 

Kommunstyrelsen ,....r 

lt'//UAiLrJP l C-, 

JUSTERARE 

KS§77 KS 2013/46 

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

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

Beslutsunderlag 
Motion 2013-03-25 
Kommunfullmäktiges beslut 2013-03-25, § 18 
Tjänsteskrivelse 2013-03-26. 

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

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

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

Motionssvar 

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

III Takets konstruktion ökar risken för läckage med nivåsldllnader, 
ränndalar, långa spännvidder och konstruktionens infåstningar. 

III • Ytterväggarnas nech"e del, från golv och ca en meter upp, är påverka
de av :fukt vilket kan bero på konstrulctionsfel i vägg. Gäller ca 90% 
av yttervägg. 

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

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-04-08 

Kommunstyrelsen 

KS§77 KS 2013/46 

• Stambyte behöver göras. Avloppsstammen riskerar att haverera på 
grund av ålder. Värmeledningarna har tappat kapacitet och b9r bytas 
i syfte att spara energi. 

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

dimensionerade. 

Förvaltningen har på nämndens sammanträde presenterat 2 olika alte111at~v. 
Alte111ativ 2, vilket är huvudalte111ativ, beräknades kosta 32,7 mkr och 
nämnden föreslog att kommunfullmäktige skjuter till medel för genomfö
rande under 3 år. Ål: 2013 beräknas kostnade111a uppgå 11,0 mkr varav ca 
3,3 mkr kunde nämnden omdisponera inom ramen för investerings budget, 
vidare har nämnden föreslagit att 7,5 mkr anslås av kOJ.Illnunfulhnäktige. 
För åren 2014-2015 begär nämnden att kommunfullmäktige anslår 19,0 re
spektive 3,0 mkr för projektet. 

. Ombyggm.ldon Västerängsskola åren 2001 -2003 

JUSTERARE 

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

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

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

Merkostnade111a, åren 2010-2012 på grund av konstruktionsfel 
Med anledning av att skolan haft konstruktionsfel har milj ö- och teknikför
valtningen under åren 2010-2012 haft kostnader i både drift- och invester
ingsbudget om ca 2 200 tia, vilket framgår av tabellen nedan. 
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Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

Kl::: §77 KS 2013/"'3 

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

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

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

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

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

Nybyggnation av befmtlig skola 

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

K8. § 77 KF) 2013/46 

Alternativet till att bygga om skolan helt uppskattar fastighetskontoret till 
1QO-150 mkr får en skola av motsvarande storlek som Västerängsskola. Där 
till tillkommer utrangering (direktavskrivnllg) av den befmtliga skolan ex
klusive sporthall på ca 46,0 mkr som är direkt resultatpåverkande. Kommu
nen har även lån på motsvaral1de surrnua det vill säga på 46,0 mkr. 

Investeringen måste fmansieras genom nyupplåning. Om fmansiering måste 
ske med upplånade medel kommer räntekostnaden får det nya lånet att upp
gå till ca 4,5.mkr vi~ en ränta på 3 procent. 

Nedan redovisas effekter på kapitalkostnaden får båda alternativen . 
.. 

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

Kapitalbelopp för invester- 35,2 mkr 150 mkr 
ing 

Befintligt bokfört värde på 46,0 mkr 46,0 mkr 
anläggningen = befintliga 
lån .-

Summa kapital 81,2 mkr 196,0 mkr 

Åtgärder av konstruktions-
fel och anpassning av loka-

" . ler Nybyggnation l) 

Räntekostnad 3% 2436 tkr 5880 tkr 

Avskrivningskostnad 33 år 2460 tkr 4545 tkr 

Summa kapitalkostnad 4896 tkr 10425 tkr 

1) Vid nybyggnation kommer avskrivningskostnaden på den befintliga skolan att belasta resultatet, beslutande 
året. Den årliga avskrivningskostnaden vid nybyggnation är ber!llmad på det nya anskaffningsVärdet för skolan. 

Detta kommer att ge stora ekonomiska konsekvenser får kommunen, då ny
upplåning måste ske och driftkostnaderna kommer att öka får kommunen i 
och med att kapitalkostnader blir högre med nybyggnation. Därtill tillkom
mer kostnaden för utrangering av det bokförda värdet på den befmtliga an
läggningen vilket kommer att belasta resultaträkning. Det år den befintliga 
anläggningen rivs. 
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Det befintliga lånet för ombyggnationen på Västerängsskolan åren 2001-
2003 minus värdeminskningen kommer kommunen att ha levar om byggna
denrivs. 

Motionssvar vad gäller skolverksamhet har inhämtas fi .. ån skolförvaltningen 
och återges nedan. 

"Skolförvaltningen har fått en förfi:ågan från kommunstyrelsens förvaltning 
om ett yttrande angående motionen "Åtgärder för en bra Västerängsskola". 

Inledningsvis vill skolförvaltningen, rent allmänt betona att nya skolor och 
förskolor anpassade för dagens pedagogik, kOlmner att behövas framöver i 
takt med att kommunen växer. Vår uppfattning är att nuvarande skolbygg-

'nad, förutom talcen, har stora möjligheter att byggas om till en väl fungeran
, de skola utifi .. ån dagens pedagogik. Jämförelser kan göras med Futurumsko
lan där ombyggnationen blev mycket lyckad. 

Viktigt i sammanhanget är att flera av nuvarande byggnader inom kommu
nen avseende främst förskoleområde är paviljonger och bör så småningom 
bytas mot mer pennanenta lokaler. Detta gäller förutom sådana som ställs 
upp tillfälligt under ombyggnadsperioder i Skokloster och vid Västerängs
skolan, bl a förskolepaviljonger med temporära bygglov i olilca om1"åden 
runt om i kommunen. En eventuell nybyggnation kommer i så fall att inne
bära investeringskostnader den nfumaste 5 - 10-årsperioden. Till detta ska 
också läggas den expansion som kommunen står inför med behov av nya 
förskolor och skolor. Dessutom bör vissa smän-e förändringar när det gäller 
lokalerna ske i Gröna Dalenskolan och i de delar av Futurum som inte är åt
gärdade ske de närmaste åren. Som beskrivs i motionen måste det i alla sko
lor fInnas såväl stön-e klassrum för ordinarie klasser som mindre rum för ar
bete med elever i behov av specialanpassade lösningar. 

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

Sammanfattande bedömning 

Sammanfattningsvis är bedömningen från kommunstyrelsens förvaltning att 
, den befintliga anläggningen för Västerängsskolan behålls, men att de åtgär

der som föreslagits av milj ö- och tekniknämnden genomförs. 

JUSTERARE 

Det som motionfu'ema föreslagit, att skolan ska anpassas till dagens behov 
och att det ska noga,utredas tillsammans med skolförvaltningen ligger helt i 
linj~ med det som miljö- och tekniknämnden har föreslagit. Bedömningen 
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2013-04-08 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 77 KS 2013/46 

från kommunstyrelsens förvaltning är att det geJ?0mförs i samband med de 
övriga åtgärder för tak. etc. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 

Efter avslutad debatt föreslår ordföranden att motionen ska avslås. Carina 
Lund (M) yrkar att motionen ska bifallas. 

De båda förslagen prövas mot varandra varefter ordföranden finner att sty
relsen beslutar föreslå att motionen ska avslås. 

Emot beslutet reserverar sig Carina Lund (M) och Björn Allskog (M) till 
förmån för Lunds (M) bifallsyrkande. 

Beslutsunderlag 
Motion - Åtgärder för en bra Västerängsskola 
Kommunfulhnäktiges beslut 2013-03-25, § 18. 
Tjänsteskrivelse 2013-03-26. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att avslå motionen. 

EXPEDIERAD Itf SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1064 



2013-03-25 

Moderata Samlingspartiet 

Motion 

Atgärder för en bra Västerängsskola 

Förslag till beslut: 

HÄSO KOMMUN 
KOMWNSTYRElSENS FÖRV,lJ..TN!NG 

INKOM 

KSlii1r w~J.nf 

~O I's /t'H_ I Zo 13 .gttL( 
-'_o' , 

Kommunfullmäktige b\3s!utar att genom nybyggnation skapa en hälsosam skolbyggnad 
med en planering som är anpassad till dagens pedagogik. 

Motivering: 
Håbo's skolbarn är värda en skolmiljö som är miljömässigt god både vad gäller den 
fysiska som den pedagogiska miljön. 

Västerängsskofan är byggd för en pedagogik, ,"skola 2000", som inte används i Håbo. 
"Skola 2000" innebär mycket små klasser i små rum med stora gemensamma ytor. 
Skola 2000 har egentligen aldrig genomförts i Håbo. 
Med dagens skolpolitik, där alla elever skall inlemmas i den traditionella skolan, så måste 
det finnas små rum för specialpedagogik, vilket innebär att andra klassrum måste vara 
större tör att kunna härbärgera något större klasser än vad "skola 2000" antog. 

Då Västerängsskolan måste åtgärdas för störa byggfel. anser vi att det svårligen går att 
åtgärda alla e.roblem genom att åtgärda bara de problem som man idag ser. Vi anser att 
det finns så mycket kända problem och förmodligen ett stort antal okända problem att det 
är dag's att Inse att skolan helt behöver byggas om. Vi anser att kommunen inte skall 
"kasta goda pengar efter dåliga" genom att börja reparera bitvis. Enligt vår uppfattning har 
skolan så många stora fel att den aldrig kan bli riktigt bra genom att bara åtgärda det som 
syns. 
, Då skolan skall anpassas till dagens behov, är det viktigt att en utredning genomförs, som 
också tar hänsyn till att dagens Västerängsskola behöver helt ny inre arkitektur. Detta bör 
noga utredas tillsammans med skolföryaltningen. .. 

J(jc/Js:-
Carina Lund Karl-Axel Boström 



HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-04-08 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS §78 KS 2013/49 

Investeringsmedel för åtgärder på Västerängsskolan 

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

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

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

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

En uppskattning av kostnader för att anpassa lokaler uppgår till ca 2,5 mkr. 
Kommunstyrelse förvaltningens förslag är att kommunfullmäktige beslutar 
om att ge miljö- och tekniknämnden extra investeringsanslag för detta och 
att en återrapportering sker till kommunstyrelsen efter sainråd med skolan 
och eft~r att ett prisförslag föreligger. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse renovering Västerängsskolan 

- Nämndsprotokoll Miljö- och tekniknämnden, 2013-03-18, § 27. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Komri:mnfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar om att extra investeringsmedel anslås för åtgärder 
på Västerängsskolan om 7 750 tia. 

2. Fullmäktige beslutar om.att extra investeringsmedel om 2,5 mkr anslås 
för att anpassa lokaler till skolan behov. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UIDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1066 
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HAso 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-03-18 

Miljö- och tElkniknämnden 
HÄBO KOMIvIUI);j 

KOAWNSn'RfLSENS FORVALnmm 
. INKOM } 

JUSTERARE 

2013 -03- ~ 6 
MTN §27 MTN 2013/21 KSDIV RllgN 

clOl'3ff1 f ~i3. '6+\ 

Investeringsmedel för åtgärder på Västerängsskolan 

Sammanfattning 
Täta tak är en förutsättning för en bra inomhusmiljö. Västerängen har 
drabbats hårt av takläckage under flera år vilket ger en negativ inverkan på 
såväl verksamhet som byggnad. 

Utredning och projektering har genomförts för att ta fram de åtgärder som 
behövs för att skapa en långsiktigt hållbar lösning. Åtgärdema är omfattande 
och två altemativ på kvalitet är framtagna för genomförandet 

Alternativen är kostnadsberäknade och plan finns för genomförande men 
budget salcnas för att kunna genomföra projektet. Därav behöver extra 
investerlngsmedel beslutas av kommunfullmäktige. 

Nytt förslag . 
Karl-Axel Boström (M) med fler, presenterar ett nytt förslag: 

Miljö- och t~lcni.lmämnden beslutar att under 2013 utföra en mer 
genomgående utredning för att skapa en hälsosam skolbyggnad med en 
planering som är anpassad till dagens pedagogik. Utredningen ska ta fram. 
alternativ där ~tt av alternativen är en helt ny skolbyggnad. 

Motiverin.g: 
Västerängsskolan är byggd för en pedagogik, "skola 2000", som inte 
används i Håbo. "Skola 2000" innebär mycket små klasser i små rum med 
stora gemensamma ytor. Skola 2000 har egentligen aldrig genomförts i 
Håbo. Med dagen.8 skolpolitik, där alla elever skall inlemmas i den 
traditionella skolan, så måste det fInnas små rum för specialpedagogik, 
vilket innebär att andra klassrum måste vara större för att kunna härbärgera 
något större klasser än vad "Skola 2000" antog. Då Västerängsskolan måste 
åtgärdas för stora byggfel, anser vi att det mycket väl kan bli mindre 
kostsamt att helt bygga om hela skolan än att åtgärda dessa kända problem. 
Då skolan skall anpassas till dagens behov, är det viktigt att en utredning 
genomförs som både tar hänsyn till att dagens Västerängsskola har stora 
byggproblem samt att Västerängsskolan behöver helt ny arkitektur. Detta 
bör noga utredas tillsammans med skolförvaltningen. 

Christian GhaeIDi (MP) föreslår att en beslutspunkt läggs till förvaltningens 
förslag: 

Milj'ö- och tekniknärnnden uppdrar till förvaltningen att i samråd med 
skolförvaltnmgen se över skolans lokaler och anpassa skolan till dagens 
pedagogiska behov. Budget för verks amhetsanpas sningarna hanteras 
separat 

EXPEDIERAD SJGl~ATUR Nr 2013.755 
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t-1ÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-03-18 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 27 MTN 2013/21 

FOlis ... 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: 

Förvaltningens förslag med ordförandes tillägg samt Karl-Axel Eoström 
CM) förslag. Ordfårande ställer de två förslagen mot varandra och finner att 
miljö- och tekl1iknämnden beslutar enligt fårvaltningeng förslag med 
ordförandes tillägg. 

Beslutsunderlag 
Utredning daterad 2013-02-25 

- Tjänsteskrivelse daterad 2013-02-25 

Beslut 

1. Miljö- och teknik.1lämnden roreslår att kommunfullmäktige beslutar om 
extra investeringsmedel på 7,75 miljoner honor för att genomföra 
Renovering Västerängsskolan enligt alternativ 2 i bilagan. 

2.· Milj ö- och tekniknämnden föreslår att kommunfullmäktige justerar 
beslutet omedelbart för att byggst81t ska kUJ]J1a ske direkt efter 
skolavslutningen. 

3. .Miljö- och tekniknäm.1lden uppdrar till förvaltningen att i sal1lIåd med 
skolförvaltningen se över skolans lokaler och anpassa skolan till dagens 
pedagogiska behov. Budget för ver1csamhetsanpassningarna hanteras 
separat. 

. Beslutsexpediering 
Fastighetsche~ 
Kormnunfulb.näktige (för beslut) 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

;rJ 1111 
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l-lr 2013.765 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltnin'g 
Kommunstyrelsens stab 
Ellinor Tegner, registrator 
0171-52504 
ellinor.'egner@habCJ, "e 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 

2013-04-09 KS2012/10 nr 2013.1041 

Val av ersättare i demokrati beredningen efter Anders Nilfjord 
(FP) 

Sammanfattning 

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

Kommunfullmä.k:tige 2012-11-12 § 132 beslöt att bevilja Anders Nilfjords 
(FP) begärda entlediganden. Konstateras att fyllnadsval till demokratibered:" 
ningen, kommer att ske vid ett kommande fullmäktigesammanträde. 

Valberedningens muntliga nominering: 

, .Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2012-11-12 från Anders Nilfjord (FP). 
- I):ommunfullmäktiges beslut 2012-11-12 § 132 . . 

. ' 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar utse"N. N. () till ersättare i kommunfullmäktiges' 
demokratiberedlling, efter Anders Nilfjord (FP). 

'J' 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab . 
Ellinor Tegner, registrator 
017~-525 04 
ellin Jr. tegner@ :labo. se 

< 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2013-04~0"9 
Vår L ~teckning 

KS2012/1 O· nr 2013.1036 

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

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

.. Valberedningens muntliga nominering: 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse från Ariel Pardo (8), 2013-04-08. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

2. Fullmäktige utser N. N. ( ) till ledamot i skolnäDlnden, för resterande del 
av innevarande mandatperiod, efter Ariel Pardo (S). 

bf 
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HAB~~ 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Ellinor Tegner, registrator 
0171-5250 1 

ellinor.tegn, .@liabp.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2013-04-09 
Vår beteckning 

KS2012/10 nr 2013.1037 

Entledigande från uppdraget SOI)1 ersättare i skolnämnden samt 
fyllnadsval efter Helene Cranser (8) 

Sammanfattning 
I skrivelse 2013-04-08, avsäger sig Cranser (8) uppdraget som ersättare i 
skolnämnden. 

" Valberedningens muntliga nominering: 

Beslutsunderlag 
- 8laivelse från Helene Cranser (8),2013-04-08. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fulhnäktige beslutar att entlediga Helene Cranser (8) från uppdraget 
som ersättare i skolnämnden. 

2. Fullmäktige utser N. N. () till ersättare i skolnämnden, för resterande 
del av innevarande mandatperiod, efter Helene Cranser (8). 

,'. 
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HABO TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 

KOMMUN 2013-04-09 KS2012/10 nr 2013.1042 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
ElHnor Tegner, registrator 
0171-52504 
ellinor. tegner@h:;: o.se 

...... 

Val av ledamot till kommunfullmäktiges beredning för "Vision 
2030" . 

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

Enligt uppgift koi:nmer en vakans fOr Sverigedemokratema att uppstå i 
kommunfullmäktiges beredning for "Vision 2030". Avsägelsen är for närva
rande inte bekräftad. 

Beslutsunderlag 
- Valberedningens muntliga nominering 2013-04-22. 

Kommunkansliets fOrslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att bevilja begärt entledigande. 

2. Fullmäktige beslutar utse N. N. (SD) till ledamot i kommunfullmäktiges 
beredning för "Vision 2030" . 



HÄSO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-11-12 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF § 129 'KS ..... 01'1./10 

Val av ledamot till kommunfullmäktiges beredning för "Vision 
2030" 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslöt 2012-09-24, § 109, att lnrätta en fullmäktigebe
redning för arbetet med "Vision 2030". Vid samman tillfålle valdes de.le
damöter som ingår i beredningen. Någon roreträdare för Folkpartiet (FP) 
nominerades emellertid inte. Ledamöterna i beredningen ska alltså komplet
teras med en ledamot som roreu'äder Folkpartiet. 

Valberedningens muntliga nominering: Gunilla Alm (FP). 

Beslutsunderlag 
- Valberedningens muntliga nominering 2012-11-12. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att utse Gunilla Alm (FP) till ledan lot i kommun-
fullmäktiges beredning för framtagande av "Vision 2030" • 

2. Fullmäktige noterar därmed att följande ledamöter ingår i beredningen: 

.. Johan Tolinsson (S) 
. Marie Nordberg (MP) 
. Leif Lindqvist 01) 

Sven Svanström (Båp) 
Karl-Ht;mrikNanning (M) 
Nihad Hodzic (C) 
Fred Rydberg (KD) 
Gunilla Alm (FP) 
Maria Andersson (SD) 

Beslufsexpediering 
Kommunkansliets registrator 
Kommunkansliets planerare 

I ~,m~' SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

I: 
Nr 2012.3401 
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