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Protokollets justering 

Tid: 
Plats: 

Ärenden 
1. Upprop 

Måndagen den 16 december 2013, 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 Val av 
justerare 

4. Redovisning av berett medborgarförslag om att sYllskadade ska ingå i personkrets 3 och 
på så vis få ledsagning enligt LSS 

5. Budget och mål 2014, plan 2015-2016 

6. Detaljplan för Kvarter nr 3 Logistik Bålsta, omfattande del av fastigheterna Skörby 5: 1, 
Lundby 2: l m.fl., Håbo kommun, Uppsala län - antagande 

7. Detaljplan för Glastomten, Bålsta 1:16 och del av Bålsta 1:614 m.fl., Håbo kommun, 
Uppsala län - antagande 

8. Upphandlingspolicy och riktlinjer för upphandling i Håbo kommun 

9. Reglementen för vissa av kommunens nämnder, att gälla från är 2014 

10. Regler för avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg med anledning av änd-
rad vistelsetid 

Il. Interpellation från Carina Lund (M), ställd till Pyry Niemi (S) och Agneta Hägglund (S) 
gällande Västerängsskolan, inlämnad i samband med fullmäktiges sammanträde 
2013-11-11 

12. Avsägelse från uppdraget som ledarnot i kommunfullmäktige - Karl-Henrik Nanning (M) 

13. Avsägelse från uppdrag i skolnämnden, direktionen för Räddningstjänsten Enköping-
Håbo, styrelsen för E:ON Mälar'kraft Värme AB, fullmäktigeberedningen "Vision 2030" 
samt i Mälardalsrådet sanlt val av efterträdar'e efter Karl-Henrik Nanning (M) 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Owe Fröjd (Båp) 
Ordförande 

Övrigt 

KALLELSE 
Datum 
2013-12-05 

Allmänhetens frågestund Id. 19.00. Förhandlingama påbörjas direkt efter frågestunden. 
Sammanträdet direktsänds via webb-TV. 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 197 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-11-25 

KS 2013/42 

Redovisning av berett medborgarförslag om att synskadade ska 
ingå i personkrets 3 och på så vis få ledsagning enligt LSS 
S;:tmmanfattning 
Kommunfullmäktige överlämnade 2013-03-25 § 17 ett medborgarförslag 
rörande kostnadsfri ledsagning för personer som ingår i LSS personkrets 
nummer 3 samt för personer äldre än 65 år med behov av ledsagning till so-
Cialnämnden för beredning. 

Av socialnämndens beredning av ärendet 2013-11-05, § 93, framgår bland 
aDllat följande: 

"Förvaltningens bedömning 
Enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har per-
soner som tillhör lagens personkrets rätt tillledsagarservice om man behö-
ver sådan hjälp i sin livsföring och behovet inte tillgodoses på annat sätt. 

Rätten tillledsagarservice omfattar samtliga personhetsari LSS, det vill 
säga: 

1§ 
Denna lag innehåller bestämmelser 0111 insatser för säj'skilt stöd och särskild ser-
vice åt personer 
l. med utvecklingsstörning, autism. eller autisl71liknande tillstånd, 
2. med betydande och bestående begåvningsmässigtfunktionshinder efter hjärnskada i vw.:en ålder 
föranledd av yttre våld eller la'oppsltg sjukdom, eller . 
3. med andra varaktigafysiska eller psykiskafunktionshinder som uppenbart inte beror på normalt 
å.ldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter iden dagliga 

livsföringen och däJ'777ed ett o71ifattande behov av stöd eller service: 

Om man behöver insatsen är den kostnadsfri vilket frälIlgår av §§ 18-21 
LSS. Det betyder att kommunen inte kan fatta beslut om att införa detta, ef-
tersom det redan är reglerat i lagstiftningen. 

Om man inte har rätt till insats enligt LSS för att man inte tillhör personkret-
sen eller av andra skäl, kan det bli aktuellt med ledsagning enligt Social-
tjänstlagen (SoL). För insatser enligt SoL rar kommunen ta ut en avgift. Av-
giften för ledsagning är idag 100 honor per timma. 

Kommunfullmäktige har i samband med beslut om budget för år 2014 be-
slutat att anslå 100 000 honor för att införa kostnadsfri ledsagning enligt 
SoL från och med år 2014. 

Ett n:~getyyrl<: I{rlng hur denna ledsagning ska utfonnas kOrrllner att arbetas 
fram av förvaltl1ingen för beslut i social-:-näIDnden den 28 januan 2014." 

JUSTERARE. EXPEDiERAD SIGNATUR UTDRAGSBES1l'RKNING 

Oi IJ~tl 
Nr 2013.3436 



HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN ,'2013-11-26 

Kommunstyrelsen 

JUSTEP-ARE 

KS § 197 KS 2013/42 ," ' 

Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens yttrande rörande med-
borgarförslag om kostnadsfri ledsagning och överlämnar yttrandettillkom-, 
munfullmäktige. " ,,', " . ' 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens yttrande 2013-11-05, § 93 
Kommunfullmäktiges beslut, 2013-03-25, § 17, 
Medborgarförslag, 2013 -02-09. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-11-12, § 161. 

Arbetsutskottet tillstyrker socialnämnden.8 beredning av ärendet.,' 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige" 
, . ' 

Kommunfullmäktiges beslut' 

L Fullmäktige noterar att kostnadsfri ledsagning för personer enligt LSS, 
är reglerat i lag. , 

2. Fullmäktige noterar att medel är anvisade i 2014 års budget för' införan:-
de av kostnadsfri ledsagning enligt Sol, från och med 
2014-01-01. ' , , 

3. Fullmäktige beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat. , 

" , 

",r), ,,' 
••·· .. ··~·I· 

EXPEDIERAD , , ' SIGNATUR " UTDRÅGSBIi'STYRKNING 

'l ' . . ':',:.,',' 

,l' 

',.I. 

, Nr 2013,3436 

': . 



Dalum. 
2Ö.13'~ 11 ~05' 

SN.§ 93 SN.20.13/20 
KS:~ 

J$fl ~l'il 

Yttrande roraiide medborgatforsiag om ,kostnadsfri ledsagning 
Sam.m.a,llf~ttll'~9: 
Konuuurifullnialrnge .. Qverlämnade 2013-03-25:. §.: 1 ett niedborgflrfOtslag 
rörande 'kostnadsfri leclsåg;Irln.g, förp'e'tsö'l1er ,söm ingår i L.SS persp~llcte.t$ 
nurtnllet :3.. sa.tht for p~tso.tie.r ~1dre än :65 år,tn,ed q~höv ay l~q:~ag!1hlg filt 
söci~lri.ärp.iiq.~J.i fö~; ·Qe:i:eQi141~. . . 

Förvaltniligens Iled"ömning. 
Enligt t;ag~n Olll. stöd 'oöh i;;ei"Vice.tiU vissafGn:ktiQnSrutidiade ttS$)har 
p~tSö:Q.~+ SQ!'!1 TIljhör lagef.(Slper~ol1lq·ets. #ti;t'tillleCl~äga.i"S~rV19~ oll;t,ina.n 
btib,over ~ådrul hjalp i sip. ijv~foringochb.ehovet inietillgodoses pammat 
sätt. 

Rätten tillledsagarservice, onuattar sanitllgaperäonlCiefsat"i L88:, det ,,111 säga: . . , . 

1§ 
D(mna lag in11.ehCillel' besUimmelseriJllf fizsat.s.e'iqö'f säf'8kilt siö{J och säiskild. 
service! &lpel~O.11ei.·' 
1. Tnf1d u(i1r{qklil1gs/,:lOi'Mng" (lutis'!12 :t;,7Z~j·"aNtistil1ik1iåJ1d?·t,ifl,s:tfthd, 
2, med betydande oc.h'besi&el1.iJe,begåvningsin6ssfgtjunkdol1shinder'ejter 

/diil;'7~k;4da1 i1Ux;~ll,(jld,kr jota1'lTe.4d [11; yttre'11åiå. eller la·Ol)P~t.~g $ftt/c;äol,?t~ ~ller' 
3. med andra varakliJJa'/jJsiskfJf!ll~r Ps)i!d,~ka/iä11d:ioi?$.lii!Jqei· $O.nli/fpenDi(N 

lilte berqrpå Mrma1t å!c/rcrnde, om de är stora oc17joiwsakcn- betydande 
. s)'l:trighetel' j deli: {j{i{grigq, lfl!sjbi:WteiiQc;h iläJ;ii'ied etj,oilifQtt(li'itle be/1m; qv. 
stod. eller service. .. , 

Oin inå:ll b~höver msatseh är de.~ikö.s.tJ.J.ad.sf.ti vilketffäiiigatåV §S' 18' .. 21 
LS,S. Det be.l:yd:~t äit konu,T.i:tmeJi jute kan fii,tla. beslqt olll·a.:ttlhfch-a det41; 
efterSOl1i 'Qf1f teg1:111 iiJ; tegletat.J iags1;iftriil}g~n; 

Ql111i:lttn, inte :]1a1' r~tt till ~1Sats. enligt LSS för fltt manJnte ti1lhor p~rson.,. 
kre~s~n.eller av andra ·skä15 kan det bli aktuellt med' ledsagning enligt 
Socialtjänstlagen (~öL). Födnsatset enligt SöL får,kOtiiii1U11~Ii ta m·en 
ävgift; Avgiften tÖ'l; ledsa~un:gij.t idag: lob 1crollöl;p·et· tim11la. 

Koni1ilUnfullri'liiktFehät 1 samhåhd med beslut ombud et rot åt 2014 .. . ... . ...... g. ..... . ....... " .... . .. g .... " 
beslutat a,tt an.~lå 1 (jO' OQO k;tPllot fo~ :;ttt ~ra ko~tnad.sfd ledsagIliQ.g e.Q.ligt 
8.oL från och med ar 2014. 

Ett regelvet1(j kring h~rrdelma ledsagning ska utformas korri.rner att arbetas 
fram,av f6r,valtrllngeii för beslut i sociäl-Jiäirmdenderi:28 jän:tlåri. 2014 .. 

JUS.TEMRE· 

t I 

" 
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."1 
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I 
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-HABO-" 
I(OMMUN 

-S-AM.MA:N'fR:ADESPReT~K6t:b ~--.--,-
Oafum 
2013,:"11~0!5 

Soclalnätl1liden. 

SN § 93 sN.'2013/20 " 

Beslutsur,tderlag . . 
Tjänsteskrivelse,. datera,d 2013-l0-13"nr SN2013.2S83, . 

- Kömmunfulhtl.älctiges beslut; darerad2013-03-25 § L 
-" M~dboi'gru.'förslå.g, dat~~·å.d 2oi3,-02-Ö9. 

• " "l' 

... UJSTERARj: 

BesJut 
1;. Socialnämnden godkänner forvalfningens yttrande ror!ll1de;medborgar- . 

förslag. 0111 köstnadsfH leclsagnhlg och övedän:i.nai" yttrand.et till. . 
kQiu.nrUi1fulhlläktige~ " " . 

BesIUt.exp''$~j.era$ tHi: 
K01111ntlr)fuUrnJ>iktig'e 

I l . .. .I·~"'''"·' 

~/ . 
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HÄBO KOMMUN -·[;fl 
~SEnS FÖlWAL'INIHG f· 

INKOM . 
. . ' 

. 2ot~ -o3-"f ~ , 
Medborgarförslag. KSDrn' Rsg.nr ..... 

Synskadades Riksförbund håller just nu på (lIed en r JDI'6-7~~ 
. . kampanj som handlar om ledsagning enligt LSS 
. person krets 3. 

Det handlar om att vi vill att man som synskadad skall 
ingå i personkrets·3 och på det viset få ledsagning utan. 
kostnad, enligt SOL (Socialtjänstlagen)och till en . 
kostnad av 100:- per timnie. . 
Enligt FN:s konvention om mänskliga rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning artikel 19 punkt a-c 

. 'framgår det bl.a. att personer med funktionsnedsättning 
skall ha samma valmöjligheter i samhället och att 
förhindra isolering och . avskildhet i samhället. 
Kostnaden 100:- per timme kan för den enskilde bli en 
dryg· månadskostnad för att få tillgång till 
hälsobefrämjande promenader, samhällsservice och 
gemenskap. 
Avsaknaden av ledsågarservice i Håbo kommun är för 

. den person som har sådant behov både isolerande och 
traumatiskt. 
Enligt handlingar från' Socialförvaltningen bedömdes att 
en kostnadsfri inte skulle medföra anmärkningsvärt höga . 
kostnader. 
Av vad jag ovan anfört hemstäUer jag att kostnadsfri 
ledsagning skall beviljas personer enligt LSS (lagen om 
särskilt stöd) personkrets 3 samt för personer över 65 år 
med behov av ledsagning. 

 d~ f~bruar~  



o SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

KOMMUN 
Datum 
2013-11-25 

Kommunstyrelsen 

KS § 180 KS2013/73 

Budget och mål 2014, plan 2015-2016 
Sammanfattning 
Enligt tidigare beslut skall styrelsers och nämnders mål och internbudget 
samt investeringsbudget för år 2014 rapporteras till kommunfullmäktige. 

Detta roi att kommunfullmäktige ska ha vetskap om nämndernas 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 2013-06-10 KF § 43 om nämndernas driftramar för år 
2014 och plan för åren 2015-2016. Investeringsbudget beslutades av kom-
munfulhnäktige 2013-09-23 KF § 68. 

På grund av organisatorisk~ förändringar och förändringar vad gäller om-
räkning av internhyror p.g.a av det låga ränteläge och utfördelning av kapi-
talkostnader till nämnderna föreslås justering i alla nämnders budget. 

Följande förändringar föreslås; 

el Att nämnderna ska finansiera kapitallcostnader för invester-
ingar vilket kommunfullmäktige beslutade om i budgetstyr-
principerna 2013-09-23 KF § 68. 10057 tkr föreslås'llt/. över-
föras från kommunstyrelsens finans till nämnder och styrel~ 
ser. 

JUSTERARE 

" Att internhyrornajusteras till följd av kapitalkostnfl-ds-
sänkning och omräkning. Miljö- och tekniki1ämndens hudget 
för kapitalkostnader sänks med 10 100tkr och nämnderna får 
sänkthyresbudget med 10 100 tkr. 

(II Sociahlämnden har föreslagit att 235 tkr för utökning av 
handläggare för överförmyndamämnden överförs till över:' 
förmyndamämnden. Budgeten tilldelades socialnämnden i 
kommuDfullmäktiges budgetbeslut 2013-06-10 KF § 43. 

fil 1 januari kommer en ny förValtning under tillståndsnämnden 
att bildas, utifrån det beslut kommunfullmäktige fattat om 
omorganisation. Budget föreslås därför överföras från milj ö-

, och tekniknäIIll1den till tillståndsnämnden med 9200 tkr. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013,3406 



SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Datum 
2013-11-26 

KS ~ 180 , KS 2013173 .. 
. . . . . . 

.' ..' ":. ", .', ;'. ,.' . '. . 

Fullmäktige beslutade dessutom om en omföring av budget för kultur:. och 
livsmiljö från bildningsnämnden till kommunstyrelsell med 330tkr i sam-
band med behandlingen av del årsbokslut per 31 aug: 

Utifrån de ändrade förutsättningarna för år 20 14 och organisatoriska föränd- . 
ringar föreslås att budget~n för år 2014 revideras. lfullmäktiges budgetbe-
slut i juni uppgick kommunens resultat för år 2014 till 8,4 mkr eller 0,9 pro-
cent av skattenettot, vilket föreslås bli oförändrad. Budget justeringar som 
föreslås nedan sker mellan nämnderna och påverkar inte budgeterat resultat 
för år 2014. För utförligare redovisning av budgetposter se sid 15 i budget- . 
dokumentet. . . ' . 

Beslutsunderlag 
Budget och mål 2014, plan 2015-2016 
Nämndsprotokoll 
Tjänsteskrivelse 2013-11-08.. .... . .'. '.. . . .' .. ' •. 
Förslag till budgetpch mål samt planför 2015-2016, I:s hidnr 2013.3225 
Beslut från bildningsnämnd, socialnämnd, skolnämnd, miljö- och tek-
nikn~ld -:- budget 2014, plan 2015-2016 . 

.. Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-11-12, § 143. 

Utskottet tillstyrker förslaget . 
. ..' .'. '. ".. '. 

Kommunstyrelsensförslag till kommunfullmäktige . 

Kommunfullmäktiges beslut 
. . . . . .' '. :. . . 

JUSTERARE 

1. Fullmäktige beslutar att överfdrmy~damämndens budgetram utökas . 
med 235 tkr till 1 121 tkr. . . 

2. Fullmäktige beslutar att kommUnstyrelsens budg~~am utökas med' 
1 265 tkr till 76898 tkr. . . . 

3. Fullmäktige beslutar arl bildningsnämndens b~dgetram ~tökas~ed 
. 1 326 tkrtillll0 436 tkr>' . 

4. Fullmäktige beslutar attskolnämndens budgetram minskas med 10 104 
tkr ti11352 ii2 tkr i huvudsak beroende på att nämnden får lägre kost-
nader för intemhyrorår 2014." . 

5. Fullinäktige beslutar ~tt socialnämndens budgetram iIiinskas med 393 
tkrti1l239 212 tkr, beroende bland annat på justering' avintel11hyror 
och överföring av medel till överf6rinyndamämnden. . 

EXPEDIERAD .. . SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

(l\ 118 RsII ·'1' '. 
Nr 2013.3406 . 



Kommunstyrelsen. 

KS§ 180 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-11-25 

KS 2013/73. 

6. Fullmäktige beslutar att tillståndsnämndens budgetram fastställs till 9 
200 tkr. 

'. , . . . 

7. Fullmäktige beslutar att rniljö- och tekniknämndens budgetram rninsk8.$ 
med 1 572 tia till 90 087 tia. 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

·1 

Nr 2013.3406 



HÅBO 
KOMMUN 

SAfiflMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-11-04 

lVIi1jö- och t~knil<nämnden 

HÅBO KOMMUN 
KOM\fU~IYR8.SENS FÖRVALTNING .. INKOM '. 

,', i 

..... 2313-11 ~ ,05 
MTN 2013/48 KSDti Ra;lJl" MTN § 89 

J:.O{s/ffJ J.o/3. 31gb 
Budget och mål 2014, plat1201S- 2016 
Sammanfattning ". . . .... . '. 
Kommunfullmäktige beslutade om kommunens budget för 2014 den 10 juni 
2013 avseende nämndernas ramaI, övergripande mål och skattesats. Den 23 . 
september 2013 beslutade kommunfullmäktige om investerings budgeten för 
kommunen. . 

Miljö- och tekniknämndens ram faststruldesti1l91 659 tkr med en qkning på 
3 675 tkr för år 2014. Parallellt med Qudgetdokumentet går ett ärende till 
kommunfullmäktige i ~ecember med'förslag omattkapitaltjänstkostriåderna 
ska betalas av verksamheterna och föreslagen budget fördetta är totalt 7 03 7 
tkr. Det skulle ge en utökad ram för miU ö- och tekniknämnden på 10 712 tkr 
enligt nedanfördelning: .' . . 

- 18 tkr för befolkningsökningar. 
- . 250 tkravseende förändrade lagar och förordningar: 

1 900 tkr avseend~ kv'alitetsförändringar. 
570 tkr avseende förändrade lokalbehov. 
93 7tkr lönekostnadsuppräkning . .' . .' '. 
375 tkr avser kapitaltjanst för övriga investeringar såsom inventarier 
inom förvaltningen. .' .. . " ..' . ..' '. . . 
6 662 tkr tilldelas gatuavdelningen avseende kapitaltjänst för alla 
anläggningar och kommande investeringar för 2014. 

, '..' . . ' .. 

Miljö- och tekniknämndens investeringsram fastställdes till 63 962 tkr och . . 
VAJavfallsavdelningens investeringsram fastställdes till 11 770 tkr. 

" .... ' .... , ........ : '", ",'.:." ",. . :' . 

Från den 1 januari 2014 kommer en ny förvaltning under tillståndsnämnden 
att bild'as utifrån .det beslut om omorganisation som kommUnfullmäktige 
tagit. Förvaltningen kommer att innehålla verksamheterna bygg, miljö, mät, 
kart och OlS, bostadsanpassning S8.1ut nämndadministration. . 

För att säkerställa att den nya förvaltningen har en budget redan från start 
kommer ett separerat budgetdokument utifrån omorganisationen att tas fram 
till kommunstyrelsens sammanträde den 25 november. '. 

Beslutsunderlag .. 
. Tjänsteskrivelse, 2013-10-16 '. ". ..' " . 

. Budget o~hmål2014, plan 2015-2016, Miljö- och tekniknämnden 
Budget ochni.ål2014, plan 2015-2016, VA-avdelningen 
Budgetöch mål 2014, plan 2015-2016,; A vfal] ')avdelningen 
Beslut om ny politisk organisatiol1 från kommunfullmäktige, 

·2013-04-22, §27': ..... . .... , '. '. . 
. q" :' ...... . 

. . 
, ".: 

:'.' . 
: :', 

. " 

Forts .... 
...... 

. JUSTERARE ..... ',,:' . 

. 0 J 111 . '.: "', I
' " 
.: . ~ . ~ .: . 

........ Nr 2013.2628 

. ~ . 
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SAMM,Li,NTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-11-04 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTEPARE 

MTN § 89 . MTN 2013/48 

Forts" ,', 

Beslut 

1. Miljö- och tekniknämnden godkänner budget och mål 2014 för miljö-
och tekniknämnden inklusive VAJavfallsavdelningen, enligt underlag. 

2. Miljö- och tekniknämnden beslutar att överlämna budget och mål 2014 
för miljö- och tekniknämnden inklusive VAJavfallsavdelningen, till 
kommunfull.r:i1äktige, . 

3, Paragrafen justeras omedelbart, 

BeslutsexpedieriTIg . 
KommunfullInäktige (för beslut) 
Miljö- och teknikförvaltningen 
Ekonomen 

,/Ö. 
SIGh!ATUR UTDRAGSBESTYRKI.JING 

,'j) . # I mi.! I 
I. E~PEDIEPAD 

I 
Nr 2013,2628 



HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-11-04 . 

" . . -.. : " :" :., 
. . : .. 

. HAsG KOlV/MUN .' 
KOf&.lUHSTYRaSENS FÖRVALTNING 

INKOM .. 

, '", 2D13 . -11~": f 1- ". 
Skolnämnden 

. ,': " 

SKN § 83 SKN 2013/149 
KSDrr Re;N 

J.p13/rtj.3·,ZoI3.'3.< yb 
. '.- --_._---' 

Budget och mål 2014, plan 2015-2016, SkolnämncJen 

Sammanfattning '.. '. . ' 
Skolfdrvaltningen redovisar i fdreliggande handlingfdrslag till Budget och 

.må12014, plan 2015-2016, Skolnämnden. ;.' '. . 

JUSTERARE 

Driftbudgeten uppgår till 363,2 nilljonerl~onornetto. Av detta har 
kommunfulJmäktige fattat beslut om 362,2 milj oner honor i jUni 2013 och 
skolförvaltningen fdrvfu1tar att komirlunfullmäktige beslutar om ytterligare 
1,0 miljoner honor under, december 2013 ~ör kapitaltjänstkostnader .. 

.' ... 

Skolförvaltningen har inlduderat den extra milj onen i ll~tembudgeten 
eftersom bidrag till verksamheter i annan regi ska kompenseras utifrån 
skolnämndens ram, och förvaltningen bedömer att skolnämndens ram 
kommer att utökcis med 1,0 miljoner honor. ;' 

. . . . . . : . . . 

Till detta föreslås kommunfullmäktige av kommunstyrelsen att besluta om 
en ramminskning den 16 december 2013. Förslaget innebär .en sfu:llct ram för 
skolnämnden och motsvarande sänkt intemhyra.· " 

, . . 
Enligt skollagen (2010:800) och skolförordnIDgen (SFS 2011 :185) ska 
kommunen fastställa ett grundbelopp för fristående verksamheter. 
. .' . ',: . . '. ',' . . 

Senast den 31 december varje år ska ~arje enskild verksamhet ha erhållit ett 
bidragsbeslut. Lagen ställer hav på att bidraget ska grunda sig på . 
kommunens budget för kommande år. En kommun ska för'den enslålda 
huvudmannen ktn;ma redovisa hur bidraget har berälmats. Av redovisningen 
ska framgå beloppen förlokalkostnader, administration och :qJ.ervärdesskatt, 
Om det inte finns särskilda skäl ska redovisningen även innehålla beloppen 
för övriga kostnadsslagen var för s~g. '.. . .' . 

I grundbeloppet ska bland annat loka.lersättning ingå, Ersättningen för 
lokalkostnader ska enligt skollagens och skolförordningells hav motsvara 
hemlcomm.unens genomsnittliga lokalkostnad per bam eller elev i' . 
motsvarande verksru.Met. Om det finns särslålda'skäl, ska ersättningen för 
lokallcostnader i stället högst motsvru.'a den enslålde huvudmannens fa1ctiska 
kostnader om dessa är skäliga. Vid skälighetsprövningen ska intresset av att 
utbildning eller annan pedagogisk verksamhet medenslåld huvudman,kan 
etableras beaktas. ' .' . , . 

Vid skolnämlldens behandling av äreIldetdclas en tjällsteshivelseutsqm . 
ersätter den version f?om skicka;t:s ut som .\illderla~ i kallelsen. '. . 

", :: 

-'."0 , .. i· 

", ': EXPEDIERAD': . .•. '. ':. " , SIG.NATUR UTDRAGSBESlYRKNING Nr 2013.444"1 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-11-04 

Skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 83 SKN 2013/149 

Forts. 

Budget och mål 2014, plan 2015-2016, Skolnämnden 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Sofie Bergengren (Jv[P): Föreslår att nyckelindilcatom Samspelet mellan alla 
som möts i förskolan utmärks av respekt och förtroende (förskola) höjs från 
90 till 92 procent. .. . 

Ordföranden: Bifaller Sofie.Bergengrens förslag. Under f6rutsättning att 
lcommun.fullmälctige beslutar om att tillskjuta skolnämnden ytterligare 1, O 
miljoner laonor, godkänner skohlämnden Budget och mål 2014, plan 2015-
2015, Skolnämnderi, med undantag av lokalersättn1ngen i grundbeloppet. 

Vidare föreslås att skolnämnden uppelIar till skolf6rvaltningen att till 
skolnämndens sammanträde den9 december 2013: 

Ta fram ett korrigerat förslag på skolnämndens intembudget 
. gällande lo1calersättniD.g, i enlighet med kommunfullmäktiges förslag 
till beslut den 16 december 2013. 

Ta :6 .. am ett förslag på lokalersätb.ling till :iii stående verksamJiet fOr 
budgetåret 2014, efter bealctande av 1communfullmälctiges f6i-slag till 
beslut den 16 december 2013 .. 

Beslutsunderlag 
Tjäristeslaivelse, 2013-11-04, SKN ffi" 2013.4410 
Föredragningslista, ärende 6, Budget och mål 2014, plan 2015-2016, 
S1colnämnden, SKN ffi" 2013 .4227 
Tjänsteslaivelse, 2013-10-15, SIm ffi" 2013.4039 
Budget och mål 2014, plan 2015-2016, S1colnämnden, SKN nr 
2013.4046 

Beslut 

1. Under förutsättning att kommmrfull:tnälctige beslutar om att tillskjuta 
skohlärruidenytterligare 1, O miljoner laonor, godkänUer skolnämnden 
Budget och mål 2014, plan 2015-2015, SkolnälIll1den, med undantag av 
lokalersäfulingen i grundbeloppet. 

/2 
ExPEDIERAD SIGNATUR UTDP.AGSBESTYRKNING 

··~s~·1 

6. 

Nr 2013.4444 



HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL,. o 

KOMMUN 
Skolnämnden 

SKN § 83 

Forts. 

Datum· 
2013-11-04 

SKN LJ13/149 

Budget och mål 2014, plan 2015~2016, Skolnämnden 

2. Slcolnämnden uppdrar till skolförvaltningen att till slcolnänindens 
sammanträde den 9 december 2013: . o o o. 

" " 

-Ta fram ett korrigerat förslag på slcolnämndens intern budget 
gällande lokalersätti:ting, i enlighet med kommunfullmäktiges förslag 
till beslut den 16 december2013. o o o , ' 

-, Ta 'fr~ ett förslag på lokalersättnllg tillfristående verksanihetför". ' 
00 budgetåret 2014, efter,beaktande av lcommun:fullm.ä1ctiges förslag till 

o beslut den 16 december 2013. ' " o, " 

0

0, 

3. Nyckelindikatorn Samspelet mellan alla som möts i förskolan ~tmärks av 
respelct och förtroende (förskola) höjs från 90 till 92 pJ,"ocent. " o 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Lednings grupp en 
Rektorer vid fristående för- och grundskolor 

o', jfJ 
o r.J. 

JUSTERARE o o o ...... EXPEDIERAD ' 

~,0)1 

,"' . 

, ','SIGNATUR o UTDRAGSBESTYRKNING 

I 



-O---------SAfIIlMAN+RÄf)ESP--RQ::r-GKGl-b -
Datum 

KOMMUN 2013-11-05 

Socialnämnden 

SN §96 SN 201314 

HÄS O KOMMUN 
KO~WNSTYR8..SENS FÖRVALTNING 

_INKOM 

2m3 ~11-'1 1 
KSDrr Ra:1.rr 

ZD 1'5 /1-3';(013 . ~~S3 
- -

Budget Qch mål år 2014 samt plan 2015-2016_ 
Sammanfattning _ -- -- - _ _ _ - _ 
Förvaltningen har tillsammans med ekonoinikontoret arbetat fram intern-
budget och mål för 2014. Kommurifullmäktige beslutade 2013-Ö6-10 § 43) 
att tilldela socialnämnden en ram om 240 225 tkr. 

Ärendebeskrivning _ - - _ 
I ramtilldelningen :finns i huvudsak följande förändringar jämfört med 
budget för 2013 - -

.. Utökning med 1)0 sjukgymnast alt. Arbetsterapeut och ökade kostnader 
för tekniska hj älpmedeL 

.. Volymökningar inom hemtjänsten och anpassning till LOV) lagen om 
valfrihet. -

.. Utökning med 0)5 årsarbetare inom socialpsykiatri. 

.. Utökning inom daglig verksamhet på grund av fler deltagare. 

.. Förvaltningen har kompenserats för ett ökat resande med fårdijänst. 

" Utökning med 2)0 sjuksköterska inom hemsjukvården. 

GO Utökningen med 1)0 biståndsbedömare på gruild av ökad volym och 
förändrat regelverk. - -

• Medel för start av demensteam. 

D Medel har tillförts för gratis ledsagning enligt socialtjänstlagen, SoL. 
Förvaltningen kommet att återkomma med ett regelverkla.mg detta till 
socialnämnden i januari. _ -

I arbetet med internbudgeten har fdrvaltningen gjort ett antal ompriori~ 
teringar i budget vilket framgår av materialet. Det innebär biandaimat att 
det finns utrymnieatt förstärkaförValtningsorganisationenmed 2,0 
årsarbetare avdelningschef från den 1 maj 2014 avseende stödtill -
funktionsnedsatta ochstöd till äldre. Från den l maj kommer också att 
fInnas 0)5 årsarbetare som kommunikatör) vilken kommer att vara anställd 
på heltid av kommunstyrelsell men arbeta motsvarande en halvtid mot 
socialforValtningen. - -- -

. ~'. . . 
- -

- -

I budget finns också medel avsatt för utökningmedQ,5 årsarbetare som 
handläggare på överförmyndarnämnden. Medel motsyarandedetta bör --
därför omfördelas me1l8l1-socialn~den ocp. över.förmyndam~den. Det 
belopp som slca oDJ.fördelasberäknas till 235 tkr -- -

Jfr 
- / 

D~11···.······I····· I. 
EXPEDIERÄD - SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING - Nr 2013.2715 



. rnl. '-H--1A-B-O-·------:----~:U~MA-NTRÄ1lESPROTOKOtt-----,---6---:·-
W KOMMUN 2013-11-05 

Socialnämnden . 

SN§ 96 SN 2013/4 

.', . " . ",. ", 

o • • • '. • " 

r budget är också finansierat start av nytt boende, LSS, på Dalvägen. Denna· 
start är tidigarelagd från augusti till februari beroende på att bostäderna blir 
klara tidigare än vad som förut aviserats; Detta finansieras genom att . . 
brukare som vi idag köper boende för på annan ort flyttar hem: . . " ,'" '. . : 

För att rymma verksamheten inoIlldentilldelade budge~amen har starten av . 
Solängens avdelning tre och fyra flyttats fram. Avdelning tre beräknas nu 
starta den l september2014 och avdelning fyra i januari 2015. : .'. ' .. ' 
Bedömningen i nuläget är att detta är möjligt men naturligtvis kotnmer 
förvaltningen löpande att fÖlja efterfrågan på särskilt boende." . . . 

Den kommunala h~mtjänsterihär tilldel~ts en budget motsvarande4 860 tkr' 
och bedöms för 2014 inte redovisa underskott. " 

Ett antal besparingar kommer att genomföras under 2014, bland annat: . 

.. . Lokaler fördaglig verksamhet på Hornvägen har ~agts upp. 

.. 

.. 

En tjänst som utvecklingsledare .blir vakant elen' 1 maj och kODlffier inte 
att återbesättas. 

For år 2014 föreslårförvaltninge~sammamål som år 2013. Dock har ett 
antal strategier som gällele år 2013 tagits bort och föreslås ersättas med 

',. " . ." .' , . 
. nya. " .... 

De nya strateaiernaär: 
. . .' 

Iförhållande tillmålet "Genom samverkan 7nellanskola, socialtjänst och 
andra aktöl~er ska städet till barn och unga utvecklas JJ . . . , 

.. '. Ungdomsteamet shi genom sin närvaro i kommunens skolor utveckla 

.. 

.. 

.. 

metoder som ökar elevens närvaro i skolan och bedriva ett aktivt arbete 
medbland annat, attitydfrågor ..... 

. . . . . 
Antalet genomförda samordnade individuella planer inom området barn . 
och unga ska öka under 2014, 

Ungdomsteamet och Nakterhuset ska tillsammans utveckla insatser till 
stöd för ungdom~somanvänder droger." ' 

KRAFT -möten som metod i verksamheten ska utvecklas . 

Iförhållande till mAlet "Individ~npassninien skaäka inomsocialtjäl~stens 
sarntliga verksamheter;'; : .. . '. . . . 

0. Verksamh~tenpåBlsko:ps~An.lÖfortsätter att utveckla arbetet med att. 
individanpassa sm verksamhet fÖr varje elev. . '. 

J?~"E, .' E J / b ...... ............. ' .... " Lv ~ ? j.1 ...... . UTDRAGSBESTYRKNING . 

:. ·'1' . " ", 

EXPED!ERAD , SIGNATUR 

. .... ; ....... ' 

. Nr2013,2715. 
'.;' 



-H-A-e-B-O--------SA~·MAJilTRÄ1JESPROIOKO[l 
Datum 

KOMMUN 2013-11-05 

Socialnämnden. 

SN § 96 f N 201314 

e Genom kompetensutveckling ska personalens kunskapsnivå i daglig 
verksamhet öka för att ge deltagarna bästa möjliga förutsättningar till 
. utveckling. 

- . . . 

o Till varj e mål finns ett antal nyckelindikatorer som syftar till att mäta att 
förvaltningens arbete är på väg åt rätt håll. . 

Beslutsunderlag . 
- rjänsteskrivelse, daterad 2013-10-30, nr SN.2013.2648. '. 
- Budget och mål år 2014, plan 2015-2016, nrSN2013.2596 .. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att anta forvaltningens förslag till mål och 
intel11budget för år 2014 

2. Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att omfördela 
235 tkr från socialnämndens budget till överförmyndarnämnden. 

B~slut expedieras till: 
Kommunstyrelsens kansli 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

I' I· ...... 
Nr 2013.2715 
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HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
, , , 

KOMMUN 
BHdningsnämnd 

2013-11-06 
HABa KOMMUN 

KOI.f..lU1.lsTyRELSENS FÖRVALTNING 
'. 'INKOM" 

'~2013~'l'I~"19 '.' 
BLN § 55 BLN 2013/32 KS Dm" . RegN 

c20(3k~ o2ol5_ 33bö 
" , 

Budget ,och mål 2014, plan 201S-2016,BHdningsnämnden 
Sammanfatlnin g 
Kommunfu11mä1.ctige fattade beslut om kommuneru budget for 2014 den 10 

juni 2013 avseende nämndernas ramar, övergripande mål och skattesats. 
Den 23 september 2013 fattade kommunfullmäktige beslut om ' 
investeringsbudgeten för kommunen. 
Bildningsnämnderu ram fastställdes till 109 100 tkr. Kommunfullmäktig~,' 
fattade även beslut om att kapitaltjäDBtkostnadernafrån och med 2014 ska 
flyttas till verksamhetema och ramen har därför ökatsnied 390 tkr. Totalt 
har Bildningsnämndens driftsram minskat med 2622 tia: jämfört med 2013 

, åJ:s budget 

Förändring från budget 2013· 2014 

Befoflmlngsförändringar -5400 

Förändrade lagar och förordningar 450 

Kvalitetsförändringar 960 

Förändrade lokalbehov -150 
" 

Lönekostnadsuppräkning , 1128 
Kapitaltjänstersätlnlng , 390 

Summa -2622 

Bildnillgsnämndens inv~steringsram fastställdes til1600 tla' för ro: 2014. En ' 
behovsanalys har gjorts vad gilller investering81' 2014 där ett tidig81'e mte 
uppmärksamri.1at behov av marlmadsföring och Ungt Företagande upptäckts 

, och därför föreslås en yiss omprioritering inom den beslutade ' ' 
investerings,ramen. . 

En lydelseändring har gj orts på nänllldens mål 3.1.1 där det tidigare $tod 
~'Fler elever söker till våra egn?- utbildningar som ett altemativ till eleveru 
fria val av gymnasieskola/vuxenutbildning". Ordet "fria~' har tagits bort då 
det inom 'V1lXenutbildning inte är ett fritt val. Målen har även kompletterats 
med ytterligare ~n nyckelindi1catoi' föl' vuxenutbildningen. .' , 
Nyckelindilcatorerrörandenäinnderu mål3.1.2"B81U och Unga ska erbjudas 
meningsfulla kultw.11pplevelser och :fi:itidsupplevelser"h81' omarbetatsfol' att ' 

. bättre passa musikskolans verkSamhet.. ' . " " '. , 

'".;' . 

',~~9T~~RE I ..... ,/ >? l' r 
E>CPEDIEAAD . SIGNATUR,. UIDAAGSBESTYRl<I~il~G 

I 
Nr 2013,1669 ' 



HAso SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum' 

KOMMUN 2013-11-05 

BLN § 55 BLN 2013/32 
I. 

I samband med b'D;dgetarbetet har en öv.ersyn av internhyresmodell gjorts 
vilket kommer att innebära ytterligare ram- och kostnadsökningar på: 1 266 
tJa i får Bildningsnämnden. Dessa förändringar kommer att beslutas i KS 
och KF under hösten 2013 . 

. Beslutsunderlag 
- Budget och mål 2014, plan 2015-2016, Bildningsnärruiden 

Tjänsteskrivelse Rid 2013.1757 2013-10-18, reviderad 2013-11-05 
- Budget och mål 20 14, plan· 20 15-2016, Bildningsnämnden 

Budgetdolcument (14 sidor) Hid2013.l788, 2013-10-28 

Beslut 
1. Bildningsnämnden godkänner budget och mål 2014, plan 2015-2016 

enligt underlag 
2. Bildningsfcirvaltrringen får i uppdrag att revidera budgetdokumentet 

: ,. utifrån fc5Jändrade lokalhyror inför beslut i !Cs och KF 
3. Bildningsnämnden beslutar att överlämna budget och mål 2014, plan 

2015-2016 tilllcommun:fullmälctige efter revidermg av hyror gjorts 

8eslutsexpediering 
Komun:fullmäktige 
Förvaltningschefen 
Relctorema inld bitr rektorer 
Förvaltningsekonomen 

EXPEDIERAD .. SIGNATUR IJTDRAGSBESTYRKN"~G 

I 
·Nr2013.1869 



I:::t7\~. ---------___ 3 WMAhlIRÄDESPRQ'l::o.K.obL~-,-----
nf-\DV Datum 
KOMMUN 2013-11-25 

Kommunstyrelsen 

KS § 181 KS 2012/106 

Detaljplan för Kvarter nr3 LogistikBålsta, omfatta ri de del av 
fastigheternaSkörby 5:1, Lundby 2:1 mJI., Bålsta tätort -anta-
gande 
Sammanfattning . 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-02-04§ 22 att ge förvaltningen i uppdrag 
att ta fram ett förslag till detaljplan för Kvarter nr 3 Logistik Bålsta. Plan-
området omfattar fastigheterna Skörby 5:1, Lundby 1:3 och 2:1,Brunna 1:9 
samt Bålsta 3:356 och 1:614. 

. . . ,. . . . . 

Syftet med detaljplanen är att inom det blivande verksamhetsonlrådet 
Björnbro planlägga ca 30 ha skogs- och ängsmark för industriellverksarn-
het. En lager- och logistikbyggnad på närmare 90.000 m2 med tillhörande 
körytor förlastbilar är tänkt att uppföras. Spårförbindelse ska anordnas till . 
det befintliga industrispår som trafikeras av Benders AB. 

. JUSTERARE 

Utformningen av detaljpl81ien stämmer överens med den fördjupade över-
siktsplanen för Bålsta tätort2010. I denna är området Björnbro utpekat som 
ett verksamhetsområde och en ny vägförbindelse föreslås från Bjömängsvä~ 
gen söder ut till Viby. Planeringsinriktningen i den fördjupade översiktspla-
nen är att utveckla nya verksamhetsområden så att fler Bålstabor kan få möj-
lighet att arbeta på hemmaplan genom att tillskapa verksamhetsområden 
med bra skyltläge utmed E180ch goda logistikförutsättningar. . . 

Detaljplanen har föregåtts av.ett detaijplaneprogramsom omfattar hela 
Björnbro verksamhetsområde. Kommunstyrelsenbeslutade2013-04-08 § 63· 
att godkänna detaljplaneprogrammet. 

En miljökolJ.sekvensbeskrivmng (J'vfKB) har upprättats till detaljplanen. 
:MKB:n ger förslag på uppföljning och åtgärder för att minska miljöpåver-
kan. Till antagandet av detaljplanen har ett utkast till särskild s81nriJ.ariställ-
ning, enligt MB 6 kap 16 §, tagits fram. Efter antagandet av detaljplanen för 
Kvarter nr 3, Logistik Bålsta kommer en färdig h811dling att tas fram. Den 
särskilda s81mnanställningen är en utvärdering av hur miljöfrågor har beak-· 
tats i planarbetet. I sammanställningen finns förslag till vilka åtgärder som 
bör följas upp. Ett åtgärdsprogram som beskriver vad som ska göras,vem 
som har ansvaret för att genomföra åtgärden och när åtgärden bör vara gj ord 
kOlmner sedan att tas fram. Åtgärdsprogrammet konlmer att fokusera på 
buller, natur och dagvatten. 

Detaljplanen rnedmiljökönsekvensbeskrivning har varit ute på samråd den 
17 maj 20 13 till och med 17 juni 2013. Inkomna synpunkter ledde till att 
planhandlingatna uppdaterades med infonnation från kompletterande utred-
ningar (bullerutredning och miljöteknisk markutredning) och fördjupad be-
dömning (dagvattnets påverk811 på Mälaren). Planbeskrivningen genomgick 
en del redaktionella l;indringar och komplettering81·. PIanområdet utökades 

EXPEDIERAD /1 . SIGNATUR. UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3406 



. HÄBO go SAMMANTRÄDESPRQTQKD~ . 

. . KOMMUN·. 
Kommunstyrelsen 

. KS § 181 

Datum 
2013:"11-25 

.• KS 2012/106 

efter samrådet med en del av be:fu1tligt iridustrispår till Benders AB. Redak-
tionella älldringarav plankartan gjorde$för att öka läsbarheten~' :.~'. ' .. 
NollaJternativet i tniljökonsekvensbeskrivningen förtydligades och gjorda . 
bedörn.nmgar värderades iltifrån nya uppgifter från komplette~ande utred- .' 
11lngar. 

Detaljplanen med miljökonsekvenSbeskrivning har varit på gr~skning den 
9 oktober 2013 till och med 30 oktober2p13. Inkomna synpunlder har lett 

. till att planbeskrivningen uppdateras med en karta som visar vilka rättighe-
ter (gemensamhetsanJ.äggning, samfålligheter, ledningar) som finns inom 
och i angränsning till pianområdet. Avsnitten om dagvatten har reviderats' 

. för att bli tydligare; Redåktionella ändringar har också gjorts. Planka,rtan har 
uppdaterats så att beteckning för samfålligheter syns. Efter planens antagan-
de kommer en särslcild sammanställning samt ett åtgärdsprogram att upprät- .. 
tas. " ":, . . . 

Planavdelningellanser attplaDförslaget stådjer utvecklingen avHåbo kom- .' 
mun enligt kommunens' avsikter och föreslår att detaljplanen antas enligt 5 
kap 27 § Plan:" ochbygglagen (2010:900). . . ' 

. .' 

BeslutsundEirlag . '. ..... '" ; 
Plankarta, daterad 2013-11-:15 
Planbeskriv~g, daterad 2013-1 i~15 
Illustrationskarta, daterad 2013-11-15 
Utlåtande och yttranden, daterad 2013-11-18 
Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 20 13-09-23 
Utkast särskild sap.nnanställning, daterad 2013-11-15 . 
Arbetsutskottets behandling av ärendet, 2013 -Il-J 2, § '144. 

".. ~ . . . :" 

Ko~mu~styrelsi:ms' för~iag tiU k~m~~nfulhlläktige: ... ' 
. ,,'" . . 

Kommun:ful1mäktig~s be~lut 

.', . 
' .. 

1. Fullmäktige antar detaljplanen förKvmier nr3 Logistik Bålsta, omfat-
tande del av fastigheterna Skörby 5:1, Lund~y2:1.m.fl., Bålsta tätort, 
enligt 5 kap 27 § plan:: .och bygglagen (2010:900). . 

·2. Fullmäktige godkänner Iniljökonsekvensbeskrivmng: '. .,.... '. 

3. Fulhl1äkiigegodk~nnerutkasttillSärskild sammanställning enligt 6 kap' 
16 §miljöbalken. ..•. .• . ..•... .. ..' . 

, .' ~ . . , 

. . .' ",~, . 
. '. ',' 

':, :. " :'.>:,' .~ ," '. : 
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-+-r~~~r-__________________ ~~,u~~,RÄDESPROTOKO[1 
Datum 
2013-11-25 

Kommunstyrelsen 

= 

KS § 182 KS 2011"25 

Förslag till detaljplan för Glastomten, Bålsta 1 :16 och del av 
Bålsta 1 :614 m.fl., Bålsta tätort - antagande 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2009-10-26 § 142 att ge förvaltningen i upp-
drag att påbölja programarbete för Glastomten. När den fördjupade över-
siktsplanen (FÖP) för Bålstatätort antogs strax därpå kunde programskedet , 
strykas eftersom planens syfte överrensstämmer med den fördjupade över-
siktsplanen. 

PIanområdet omfattar fastigheterna Bålsta l: 16 och 1: 162 samt del av fas-
tigheternaBålsta 1:614~ 1:159 och S:7. PIanområdet är i nuläget endast be-:-
byggt med en villa och ligger på åsen utmed Stockholmsväge~ centralt i 
Bålsta.Den södra delen och sydost om huset är skogsbevuxen fömtom en , 

. mindre del längst österut som utgörs aven grusplan. 
. . ", . . .'"' .' 

Syftet med detaljplanen är att medge flerbostadshus om tre till fem varungar 
med handel i bottenplan samt med en tydlig förankring till Stockholmsvä-
gen. Strukturen har hämtats från det gamla Bålsta där bebyggelsen är orien-
terad längs gatan. Södemt, mot Päronvägen, medges punkthus om högst fem 
våningar med möjlighet till suterrängvåning. Ett mindre torg medges i det 
västra hörnet av kvarteret mot korsningen StockholmsvägenlPäronvägen. 
Torget är i planförslaget beläget på allmän platsmark och kan tillsammanS, 
,med den nya bebyggelsen ses som en entre till det planerade nya Bålsta 
centmm. 

JUSTERARE 

Utformningen av detaljplanen stämmer överens med den fördjupade över-
siktsplanen för Bålsta tätort 20 l O där pianområdet utgör en del av ett större 
område med beteckningen boende. Längs Stockholmsvägen'eftersträvas en 
bebyggelse där handel förekommer tillsammans med boende. Företrädesvis 
i bottenvåningen. ' 

Detaljplanen har varit ute på samråden den 12 deceIIiber 2012 till och med 
23 januari 2013. Detaljplanen har varit utställd den 25 september till och 
med den 23 oktober 2013. Inkomna synpunkter ledde till mindre redaktio-
nella ändringar. 

Planavdeh1ingen anser att planförslaget stödjer utvecklingen av Råbo kom-
mun enligt kommunens avsikter och föreslår att detaljplanen antas enligt 5 
kap 29 § Pli:ul-:- och bygglagen (1987:10). ' 

Beslutsunderlag 
Plankarta, upprättad 2013-11-01 
PIanoeskrivning, upprättad 2013- i 1-01 
Genornförandebeskrivning, upprättad 20 13-1 0-28 

EXPEDIERAD ~ _ SIGI>JATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3412 ' 



Kommunstyrelsen 

KS § 182 KS 2011/12f .... 

Utlåtande och yttranden, daterad 2013-11-01. 
Plariillustration. daterad 2013-06-26 '. 
Tjänsteskrivelse 2013-11-01 
Arbetsutskottets förslag till beslut2013-11-12. § 147. 

I samband med utskottets behandling av ärendet, noteras att dimensionering· 
av parkeringsnonnen ska belysas i samband med styrelsens behandling av 
ärendet. Utskottet tillstyrker redovisat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Fredrik Anderstedt (8) deltar inte i ärendets handläggning på grund av jäV.·· 

Vid sammanträdet informeras· om grunden för dimensioneringen av parker- .. 
ingsnormen för planen. Normen styrs dels av.bebyggelsens lägenhets sam-

. mansättning samt dels av parkeringsmöjligheter i anslutnin.g till pIanområ-
det. Efter informationen föreligger inga invändningar emot. :en aktuella 
normen~ 0.5 p-plats perlägenhet . .., . 

Kommunstyrelsens förslag till korrununfullmäktige . ". ,', .' ','" 

Kommu:nfulhn:äktig~sbeslut ... 

.. 1. Fulhnäktige beslutar antadetaljplaneIlfdr Glastomten. Bålst~'1:l6 och 
del av Bålsta 1 :614 m.fl .• Bålstatätort. enligtS kap 29 § plan- och bygg-
lagen (1987:10). '. . . 

-', "!,:,, ,:::', 

'.: : ..... 

. .. 
. JUSTERARE SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKNING .. (]{ Iftrrl· I 

·Nr2013.3412 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum' 
2013-11-25 
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KS § 188 .' KS 2013/132 

Förslag' till upphandlingspolicy och riktlinjer för 'upphandnng i . 
Håbo kommun " . 

Sammanfattning 
Under en längre tid har kommunstyrelsens förvaltning sett ett behov av att 
genomföra förändringar i kommunens upphandlingsverlcsamhet, både av 
kvalitets- och effektiviseringsskäl. ' 

Detta behov konkretiserades i och med revisonsrapporten "Granskning av 
direktupphandlingar" som behandlades i kommunstyrelsen 2013-04-08. Ut-
ifrån granskningen rekommenderade revisorerna kommunstyrelsen att: 

l. Säkerställa att kOmInunens rutin för dolcumentati~:ri av direktupp-
. handlingar efterlevs. 

2. Säkerställa att det finns tillräckliga rutiner för uppföljning av direkt-
upphandling och att ansvaret för uppföljningar tydliggörs. 

3. Säkerställa att ramavtal tecknas som medger så stor köptrohetsom 
, möjligt.' 

.. Kommunstyr~lsens förvaltning kommenterade rapporten genom att under':' 
stryka att man identifierat tre viktiga förändringsområden inom ko~unen. 
upphandlingsverksamheten: 

El> Ökad samverkan med andra kommuner 
o UtbildltUngsinsatser 
.... Nya rutiner 

Som ett l~d i arbetet med att förbättra och effektivisera kOnhn~eW3 upp-
handlingsverksamhet så har kommunstyrelsens förvaltning arbetat fram ett 
förslag på en ny upphandlingspolicy och förslag på nya riktlinjer för upp-
handling inom Håbokommun. 

Upphandlingspolicyn lägger det övergripande ramverket för hur upphand-
lingsverksamheten ska bedrivas i Håbo koIIirnuri. Riktlinjerna ror upphand-
ling är tänkta att fungera som ett stöd för kommunens tjänstemän, och för de 
korriInunala verksamheterna, i det dagliga arbetet med upphandlingsfrågor. 
Rilctlinj erna beskriver bland annat det aktuella regelverket inom upphand- , 
lingsområdet, hur upphandlingsprocessen går till samt vad som gäller vid 
inköp/ ariskaffuing.· , 

Kom.riiuhstyf~lsens förvaltning gör bedöIIlIliIigen att dess~ dokument utgör 
en 'god, grund. för ytte:rligare förbättringar o~h effektiviseringar av BAbo . 
ko:rnrr,l1.Ws l:lpphaJ,idlingsverksamhet. . 

. . . ~ -. . ' .. 

JUSTERARE ',' 
: ••• ; ... ~: • .! • 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESiYRKNING 

'I 
Nr 2013.3418 



HÅBO SAMMANTRÄD"E:SPROTOKOLL' 

KOMMUf'-l 
Kommunstyrelsen 

KS §188 
, , , 

Datum' 
2013-11-25 

KS 2013/132 

Beslutsunderlag 
Upphandlingspolicy för Håbo köIJ.mi~ 20i3~i 1-01, ks hidnr 201.3.? 122 
Rikt:linj er för upphandling i Håbo kommun, 2013-11-0 l, ks hidnr " " 
2013.3123 ' , , " ' 
Tjänste~krivelse 2013-10-31 ',' 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-11-l2, § 153.' 

Utskottet tillstyrker förslagen. ' 
, , ' 

Kommunstyrelsens förslag till kOlTIlnunfu'lImäktige' 

Kornmun:fuI~äktiges be~lut 
. ,~.' 

1. 'Fullmäktige beslu~ att anta Upphandlingspolicy för Håbo kormnun, 
, 2013':11-01, ks hidnr 2013.312~. " ' 

2. Fullmäktige be~lutar ,att anta :Riktlinjer för upphandling i Håb~ ko~~, 
2013-11-01, ks hidnr2013.3123." ' 

.' .. , ." . ' .. ". ..."' 

3. Fullmäktige uppdrar till komm~tyrelsens att besluta om framtida för:- ' 
ändringar i Riktlinjer för upphandling i Håbo kommun. ' 

4. Fullmäktige beslutaratt upphäva tidig<ll-e beslut OIn upphandlingspoiicy 
och riktlinj er för upphandling.', ' ,,' 

. . :. '. 
. .... " . 

. ," 

.:. ',' 
',. "'0 

...... :~ .. " 

'. : " 

. '.~ .. ".' .~ . 
o".:, 
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HÄBO 
STYRDOKUMENT . 2 
Datum. '. '.' Vår beteckning 

KOMMUN 2013-11-01. . .. 2013/132 nr 2013.3122 

95, 

Upphanct .. ngspolicy i Håbo kOJI; mun 

1. Kommun och bolagen ..., 
Håbo kommun ska samarbeta med de kommunala helägda bolagen i upphandlingsfrågor där så äi 
lämpligt. '. . 

2. Konkurrensen på marknaden ska utnyttjas effektivt . 

. Genom att inköpen konkurrensutsätts på ett effektivt sätt säkerställs att kominunen gör affärer med . 
den/de leverantörer som kan erbjuda den bästa affären utifrån kommunens behov. '. 

3. Kommunens inköpsprocesserska vara effektiva .' 
Genom intern samordning och genom att delta i upphandlingar som genomförs av inköpscentraler 
håller kommunen nere de administrativa kostnaderna för upphandling och uppnår samtidigt 
volymfördelar. . . . .' .' ." '.' '.. .., . . . 

Kommunen ska fortsätta utveckla e-handeln. 

4. Upphandlingar ska utformas' på ett sätt som stödjer en hållbar samhällsutveckling. 
Genom miljöanpassad och socialt ansvarsfull upphandling bidrar kOlllll1unen till att främja social 
rättvisa och minska nega.tiv miljöpåverkan. .... '" ." . '.' .•. ;. . .' 

. ,.0.·· ",." . 

5. Kommunen ska vara en pålitlig och attraktiv kund. 
Genom affärsmässigt agerande, hög avtalstrohet och goda leverantörskontakter främjar kommUnen 
. konkurrenskraftiga anbud. . 

. 6. Förenkling av regelv~rk·· '. . .... .•. . . . ........ ..•. .•. ..' . 

Håbo kommun ska arbete med ständiga förbättringar med att seöver interna regelverk i syfte att 
förenkla administrationen. . . . ' 

. . . 

Tillämpningsföreskrifter, vägledningar och förtydligande ska tas fram för att göra det lätt att göra rätt. 
. .. : . ". 

7. En förbättrad upphandlingsstatistik . . .' '. 
Berörda förvaltningar ska enkelt kunna ta del av hur enheter upphandlar och gör inköp. 

a. Små' och medelstora fÖretags medverkan i offentliga upphal1dlingar 
Håbokommun ska aktivt arbeta med att möjliggöra försmå och medelstora företag att tävla om . 
komrriunala kontrakt.. . . . " . . 

Håbo kommun ska möjliggöra för fler lokala företag att delta i'offenilig upphmldling. 

9. Direktupphandling 

Gränsvärdet för dokumentation av direktupphandlingar ska varal 00 000 SEK och dokumentationen 
ska ske i kommunens verksamhetssystem för upph~dlihgar~ 

Vid all direktupphandling ska ~fu.~inäSsighetiakttasdvs. rätt kvalit6 till rätt pris. 

10. Ökade möjligheter till förhandling o~hdiaiog mellanparter~~ 
Vid mera komplexa upphandlingarskakormnun~n jnnanuppp,andlingen undersöka möjligheten att ta 
del av företagens erfareooetersamt använda llppharidlii1gsfortner som möjliggör förhandling i'· 
samband med upphandlingen.. •.. '. . .. . .... . .' . .' . . . 

. '. 

.' . ," , .. ;. 

········-:za······· ••... ·.·.· ..... : .. ·· 
.... ': .,' 
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STYRDOKUMENT 3 HABO 
KOMMUN 

Datum 
2013~11-01 

Vår beteckning 
2013/132 nr 2013.3122 

11. Uteslutning av o,: ,riösa leverantörer 
. Krav på uteslutning av oseriösa leverantörer och underleverantörer ska ställas både under 
upphandlingen och under avtalstiden. 

12. Reserverade kontrakt till skyddade anställningar 
Håbo kommun ska undersöka möjligheten att för utförandet av vissa tjänster reservera kontrakt till 
skyddande verkstäder eller program för skyddade anställningar. . 

13. Uppföljning och utvärdering 
Genom uppfcHjning säkerställs att företag konkurrerar på lika villkor och att kommunens leverantörer 
levererar i enlighet med avtal. 

Genom internkontroll kommer kommunen säkerställa att avtalen följs. 

Årlig utvärdering av upphandlingsverksamheten kommer att genomfÖras i samband med 
verksamhetsberättelsen. -

14. Kompetens 
Håbo kommun anser att kompetensen i den egna organisationen avseende offentlig upphandling är 
viktig och att kommunen dfu-för erbjuda utbildning till berörd personal. 

21 
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STYRDOKUMENT ··4· HAs O 
KOMMUN 

. Datum 
2013-11-01 

. . Vår beteckning 
2013/13,2 lir 2013.3123 

. . 

1. Syfte. med dokumentet 

/Z V 

Detta är dokument inpehåller Håbo komn;mns upphandlings och inköpsriktlinjer. De beslaiverbland . 
annat det aktuella regelverket inom· upphandlingsområdet, hur upphandlingsprocessen går till· samt 
vad som gäller vid inköp/anska:ffrring. ... . 

syfte med dessa riktlinjer är ge vägledning för anställda om hur de ska agera när det gäller 
upphandling och j.pköp. . 

Riktlinjerna revideras vid behov av kommunstyrelsen på förslag fi .. än upphandlingschefen. Dessa 
riktlinjer för upphandling och inköp gäller kommunens samtliga förvaltningar.. . 

2 Aktuellt regelverk 

. Den offentliga upphandlingen berör ett omfattande regelverk. Fömtominternt beslutade policys och 
riktlinjer så finns ett antal lagar och förordningar som berör offentlig upphandling. 

Lagar direkt inriktade mot offentlig upphandling 
Lag om Offentlig Upphandling (LOU), SKS 2007:1091 

. Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF), SKS 
2007:1092 

Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS), SFS 2011: 1 029 
. . " . : '. . .' 

Lagen oin miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtraflktjänster, SFS 20 Il :846 

Lag om Valfrihets system (LOV), SFS 2008:962 

Offentlighet och sekretesslagen, SFS 2009:400 

Förordningar 
UpPhandlingsförordningen, SFS 2011: l 040 

. . . . . . 

Förordningc:nn miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafik:1jänster, SFS 2011 :847 

Förord.nb:tg omantidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt, SFS 2006:260 

Förordning om miljö:- och trafIksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor, SFS 2009:1 

Övriga lagar 

Lag (1915:218) om avtal och andrarättshandlingar på rormögenhetsrättens område 

Förvaltningslag (1986:223) 
. . . : 

Konkurrenslag (2Ö08:579) 

Lag(l976:580}on1inedbestämmånde i arbe.t~livet 
Fömtom ovanstående lagar och förordnin,garmåste även vissa grundläggande EU-rättsliga principer 
iakttas för mera tydliga riktlirijer hurenllPphandling skavatautformad·. . . .. 

... :J/ .. 
I 

. i 



STYRDOKUMENT HABO 
KOMMUN 

Datum 
',2013-11-01 

Vår beteckning 
2013/132 nr 2013.3123 ev, 

, 2.1 D~ upphcmdlingsmässigaprinciper.,å 
Att offentlig upphandling berörs av'vissagrundläggarideEO-rättsliga principer so~'finns angivet i 1,' 

, kap. 9 § LOU och 1 kap. 24 § LUF. Bestämmelserna i upphandlingshigama ska därför tolkas mot ' 
bakgrund av dessa principer. Det gäller särskilt principen oin fri rörlighet förvaror, principen'om 
etableringsfrihet o~:p. prIncipen om :6:ihet att tillhandahålla ijänstet samt de principer som följer av 
'dess~ Lex. principerp.a om lika behandling, icke~diskriininering och öppenhet (transparens)' 
samt principerna om ömsesidigt erlcännande och proportionalitet Detta ipnebär att: 

• Vi måste b~handla allaleveraritörer:lika." ' " , 
e Förfrågningsunderlaget ska vara tydligt utformat~ Förfrågningsunderlaget ska kunna uppfattas' 

på samma sätt av alla leverantörer~ " ' ' " , 
• Alla krav måste vara proportionella till det vi upphandlar." 
• Intyg och certifikat som utfärdats av behöriga myndigheter i något medlemsland måste godtas 

, i de övriga medlemslfu:lde~a., ' , ' ' , " " 

3 Att upph~ndla1 

3.1 Förberedelser' 
Att upphandla är, att göra affärer, 

F ör att göra goda affärer måste verksamheten veta vad den: vill ha och detta måste även kunna 
uttryckas i ett förfrågningsunderlag, ' ' ' " , ' , 

All upph~dling börjar med en analys en förberedelse. Dettaligger påberörd verksamhet. Till hjälp 
, finns i bilaga 1 en checklista med frågor'som n~spektive budgetansvarig kan använda som stöd i sitt ' 

analysarbete. Vissa frågor är inte relevanta i allatyper av upphandlingar. Frågorna ska mera ses som, 
en hj älp/ stöd inför arbetet med kravspeciflkationen som behÖvs inför varj e' ny upphandling. Om 
verksamheten behöver konsultstöd för att ta fram kravspecifIkation~n är det en kostnad som ligger på ' 
verksamhetel1. (Glöm inte att även konsultstödskaupphandlas) , ' 

• ,..' • t' ""', 

Om upphandlingen är strategiskt viktig och/eller handlar om stort värde och verksamheten inte vet så 
, mycket om marknadenkan en pppharidling föregåsav'eIi så kallad request for iillormation;RFI. En 

RFI är ett sätt för komniunen att scimla informatiori om olika prQdukter och t j änster på markn,aden. 
Målet med en RFI är att få information Om möjliga lösningar inom ett eller flera områden, för bättre 
kunna ta fram en bra kravspecifIkation. Upphandlingsenheten ska alltid vara inkopplad vid en RFI.' 
RFI annonseras via k.ommunens verksamhetssystem för upphandling. 

Inför ~arje ny upphruidlmg ska en upphandlitlgsanmödan enligt bilaga 2 lämnas till korrtniunens 
upphandlingschef. ' , . ,,' , 

3.2 Genomföra en upphandling , ' 
Att upphandla är att, fatta beslut 

,Ansvaret för att genomföra kotrimunells upphandlingar (öv~r dir~ktupphan.dlingsgränsen) ligger på 
upphandlmgsenheten. En lipphandlare Itlå$tedärför behä:J:ska två discipliner, den juridiska och den 
affärsmässiga. Upphandlingen skagenomförasenligt gällahde iagoch HåbökollliTIUnska göra. den 
bästaaffåien., ' ",' :", , " ' ' , . :":q"" , " , , ' 

. . ; 

;}:: -:.: .. ' . ; .. -

,l~n beskrivning överupphandlingspr6cessen~ i bilaga 1 . 

. . :": . 

. , ',' 

• '", ' .. :: • 0"0 

':.' ", 

, .' .-

..... 
" .. 

. ;'," . 
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. Kommunens upphandlare ska kunna om.vandla verksamhetens uttalade krav och behov till ett . . 
Iörfrågningsunderlag. Men det är också viktigt att kommUIiens upphandlare kan förstå och uttrycka . . . 
förValtningens underförstådda behov. Det kan t.ex. handla om mera mjuka värdell. 

. . 

Exempelvis om förvaltningen har behov av att upphal1.dla en teki:tisk konsult kan underförstådda krav' 
vara att " konsulten ska kunna samarbeta effektivt, kunna vara initiativrik och kunna: presentera 
kreativa lösningar utifrån beställarens behov". Hur dessa olika behov omsätts i ett 
. förfrågningsunderlag ligger på uppb.aD.dlingsenheten och upphaildlmgsenheten ska, också ta fram den 
mest optimala utvärderingsmodellen utifrån verksamheterna uttalade och underförstådda krav och 
behov. . 

Upphandlings enheten ansvarar för att genomföra kommunens upphandlingar av varor, "tjänster och 
entreprenader över direktupphandlingsgränsen. Upphcihdlingsenheten slca: ' 

. ., 

\!II genomföra upphandlingar utifråD. uppdrag från respektive verksamhet och i samband med det 
ta fram en realistIsk och detaljerad tid- och alctivitetsplan. . 

61 ansvara för att upphandla ramavtal som rör kommunövergripande behov 

II} ge stöd och råd vad gäller upphandlingar och inköp 

II} ta fram mallar för att underlätta verksamhetens direktupphandlingar 

e vid behov genomföra utbildningar och informationsmöten 

e hålla avtalsdatabasen' och e.:-handels kategori- och prislista uppdaterad 

e tolka kommunens avtal 

Kommunen ska tilläInpa absoluta utvärderingsmodeller. I den absoluta utvärderingsmodellen görs en 
individuell utvärdering av varje enskilt anbud. Utvärderingen är följaktligen inte beroende av annan 
anbudsgivares kvalitet eller totalpris. Reko:rrimendation från konkurrensverket och från 
förvaltningsrätten är att upphandlande enheter använder utvärderingsmodeller där kvalitet värderas 
monetärt och sedan vägs sarnmannied anbudets pris. I denna typ av modeller blir sambandet mellan 
anbudsgivarens marginella kostnader för en eventuell investering i kvalitet och den marginella 
förändringen i pris tydligare2•·. . . . 

En upphandlingen innebär ett nära samarbete mellan berörd verksamhet och upphandlingsenheten . 

. 3. 3 Avtalsperioden 

Alla avtal gäller för kommunens alla förvaltningar. 

Alla avtal ska följas. 

Det ska vara lätt att göra rätt. Under avtalsperioden är det därför viktigt att information gårut till alla 
som är herörda. Informationen ska vara lättillgänglig på kommunens intranät. Utbildningar ska med 
jämna mellanrum erbjudas till berörda beställare inom kommunen. Innehållet i utbildningarna ska 
vara hur inköp i vardagen ska genomföras. Utbildningen ska omfatta om hur man gör elektromska 
beställningar, vilka produkter som kan och ska beställas: elektroniskt, hur man hitta i koimtnmens 
avtals databas samt hur verksamheten skalauina göra inköp näT det efterfrågade inte finns i 
avtalsdatabasen. .. '. , '. . ... 

2 Kon.kirrtensverket yttraiide till Kammarrätten 2009-Q6~09 Dnr 319/2009 
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Utbildningar ska även gemomföras för ~hefer om upphaD.dlingslag~tiftningerl och hur deras roll som' 
budgetansvariga påverkas. '" " , ." , .' , , 

Utbildningar ska även e~bjudas bestäiIate som ska g~nm:n:föta cfuektupphandlingar över 100 000 kr. 
, Budgetansvanga ska även se tiH'at{berörda'bestäIlaie' går påutbildllirig innan de får uppdrag att, 
genomförbeställnID.gar. " , ',' " , ' .' , ' '" ,', • ,',', '" ' , 

Upphandlings enheten ansvarai för~egelbundet hälla inf~rmation/utbi1dningar för berörd personal 
, inom kommunen. " " " " " , " 

3.4 Leverantörskontroller 
Upph~dlingsenheten kontrollerar foretagens seriositetunder pågående avtalsperiod för samtliga " 
leverantörer som finl1s inom avtalsdatabäsen.' '; , ' 

Berörda verksamheter kontroller att:koIIIinunensieverailtöret leveierar i enlighet med avtal.', ' 

Avvikelser sk~ rapporteras tili upphandlingsenheien.' , 

Allvarliga avvikelser ska omedelbart' rapporteras till berörd leverantörför åtgärd.' 

3.5 Intern kontroll 
Avtal ska följ as. 

Ansvaret för intern kontroll ligger på nämnderna. 
, Internkontrollen ska omfatta' , 

~' Användningen ave-handel för de'lever~t~rer som är anslutna 
• Avtalstroheten (stickprov) : 
• Upphandlingar utaillöravtal (stickprov) 

InternkoritroIi sker i samband med delfu:sb6kslut och årsbokslut. ," 

Utbildning i internkontroll kommer att geno~öras av ripphandlings~Ilheten. , 

4 Roller' 
: . .' . 

, , ' 

4.1. Fö..valtningschel 
, Ansvarar för utse förvaltningensheställare. Detta ansvar kan även vidaredelegeras. Deillia lista ska ' 
hållas alctuell och skickas till upphandlingschefen. Endast utsedda beställare har rätt att handla för 
kommunens pengar. Övriga IDköp betraktas SOlJ,1 privata inköp.' ' 

Ansvarar för att utse en eller flera superanvändare inom e-hand~lssy'stem. Detta ailsvar kan även 
vidaredelegeras. Anrnäl~ skaske till upphandlingschefen. ' 

4.2.Bu~geta:."svarig 

, Blidgetansvarig ~ka kunna göraavropiupphandlingari förnyadkonkuriensutsättning alternativt 
vidaredelegera ansvaret utifrån kommillleris pktlinjerupp tIll det belopp somfiIms reglerat i 
delegationsor4ningen samt attestförordnlngen. " ' , ' ,., ' , , 

Sillcetställer att den personal ~OTI1 blivit:uts<;dd till bestrulare utbildas, i hm.:k:~mmunei1s inköp ska 
göras. ,-::" ... ' 

..... -: 

.:',~'., U,· ·U'1···· 
: " 

",' " .'. '. . 
': ',:" " .... 

" , ,", ," 

.' ".:.;. 
'., '! 
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" För upphandlingar över "direktupphandlingsgränsen ska alltid upphandlings~:nheten kontaktas. All 
upphandling överdirektupphandlingsgränsen genomförs som. e-upphandling~ 

q 

" Budgetansvarigansvararföratt tafram kravspecifikationer och i göd tid anmäla behov~t av " 
upphandling tillupphandlingsenheten. Till stöd föt att ta fram kravspecifikationen finns checklistan i 
bilaga 2. För att anmäla upphandlingsbehov ska blanketten i bilaga 3 anvandas. "" 

4.3. Beställare 
" Beställare utses av berörd förvaltuingschef. Lista på godkända beställare skickas till 

upphandlingschefen. Utsedda beställare kommer att erbjudas utbildni.ri.g av upphandlingsenheten. 

5 Direktupphandling 
, " .: 

En direktupphandling uppstår når en beställer köp~r en vara eller ijänst som lcömmunen saknar 
ramavtal ror. Enligt LOU Iar värdet för affären (2013) rar inte överstiga 284631 kr. Gränsen för att 
kunna tillämpa direktupphandling rälmas p~ hela kommunens behov under beräknad avtalsperiod. 
Vid tveksamheter kring eller frågörrörande direktupphandlingar ska upphandlingsenheten kontaktas. 

5.1 Otillåtna Qire.ktuppharidlingar 
Det är inte tillåtet att göra otillåten direlctlipphandling. Exempel på otillåtna direktupphandlingar: 

• Affären delas upp i mindre delar för att komma under beloppsgränsen. (När man berälmar 
värdet är det inklusiveförlängningsmöjligheter och optioner) 

--"" e Förlängning; utvidgriing, partsbyte, tilläggsleveranser, kompletteringar eller andra väsentliga 
förändringar av ett upphandlat avtal 

III Avrop från ett ramavtal som myndigheten eller enheten inte ursprungligen varit part i. 

CII Avrop av varor eller ijänster som inte ingår i det ramavtal avropet sker ifrån. 

et Åberopande av att kontrakt måste tilldelas en vissJeverantör på grund av ensamrätt utan att 
upphandlande myndighet eller enhet kan visa att grund för det föreligger. 

III Åberopande av tekniska skäl utan att upphandlande myndighet eller enhet kan visa att man 
haft grund ror det. " 

" " 

1\1 Åberopande av kQIistnärliga skäl utan att upphandlande myildighet eller enhet kan visa att 
man haft grund för det. " 

.. Åberopande av synnerlig brådska utan att utan att upphandlande myndighet eller enhet kan 
visa att man haft grund för det. 

et Åberopande av kompletterande ijänsterfbyggentreprenader när det kompletteringarna 
rätteligen skulle ha upphandlats separat. ' 

.. Myndigheten ellerenheten påstår felaktigt att annonsering rote bel1över ske eftersom det 
inte kominit in några anbud eller.lärripijga anbud vid tidigare annonsering. " " 

Otillåtna direktupph3l1dlingar kan leda till att ett avtal ogiltigförklaras • ocb/ eller att den upphandlande" 
myndigheten eller enheten åläggs, att betaIa en "upphandlirigsska4eavgift. Fråga upphandlingsenheten 
vid osäkerhet. " "" . '," "" " '"" . "" 
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6. Verksamhetens belloy'~v externavaror/tjänst~r/vardå~isinköp 
6.1 Hur går det till?Und'er20 'OOC) kr ...... " ..... '· .. i 

0,' 
.// 

. Berälcna värdet av hela köp~t. Finns m()1iteii.nis~/mstallatiöllsk:6stnader ska även' det inIäicnai i värdet. 
Det är alltså inte tillåtet att elela upp köpet i delar för (1tt v~det pl\ det enskii9alöpet ska 'bli lägre .. 

, . ,,' . .' .. '." .". : ..... ."... . 

Här följer en beskrivning av hm man går till väga för'att genomföra ett köp ... 

Ställ dig följande frågor:. 

1. Vad ska köpas? 

2~ Är köpet godkänt av budgetansvarig? 

3. Vem har rätt attgöra inköp ivår enhet? .•. . .' . '. .' ' ..• ' '. .' .' 

4. Beställaren går till Proeeedo för att göra beställningen. Finns den efterfrågadepr6dUkten inte i . . . 
Proceedo så ska beställar~n kontrollera om produkten finns i aVtalsdatabasen. A VtaIsdatabasen frims 
publicerad på intranät. Beställningar görs enligt de beställningsrutiner somfranigår under respektive' 
avtal i avtalsdatabasen. " . . . . 

5. Finns den efterfrågande produkten inte'heller i avtalsdatabasen så kan utsedd beställare göra en s.k. 
direktupphandling. . 

. 6. Fråga om företaget betalar F-skatt. (Kommun kan inte göra affärer med företag som inte betalar F-
skatt.) . . 

7. Glöm inte att uppgeHK-nummertillleverantören samt fråga om e-fakturering. 
. .' 

8. Har leverantören idag inte e-fakturering kan för~tagetskicka fakturan, för inskanning, till: . 

Håbo kommun 

FE 529 

83881 Hackås. 

9. När fakturan kommer ;....kori.trollera att fakturan stämmerm~d överensk6inmdsen. 

10. Reklamera omede~bart e-veritUella aVvikelserna 6chvid be1;lov krediterafakturan: 

Il. Om allt stämmer - d01cumentera hur köpet ärgenoi:n.fOrt i Proceedo' i kOlll.lI).~ntars~tan. 
Dokuinentationen ska innehålla uppgifter om hut beställarenhar säkerställt att inköpet var en God 
Affär utifrån rådande omständigheter. 

6.2 Hurgår det till? Över 20 000 kr mEm·Onder ca 1'0,0 000 kr 

Beräkna värdet av hela köpet. FiDnsmonterings-/installati6ri.skostnader ska även det inräknaS i' den 
totala kostnaden. Det är alltså inte tillåtet att dela upp köpet i delar för att värdet på. det enskilda köpet 
ska bli lägre. . . '. . , .... . 

Ställ dig följande frågor: ..•. 

. 1. . Vad ska köpaS? 

2. Är köpet gocllc~t ay budget~varig.· ." ." 
':": .. - .' ..... . 

3. . Vem har rätt'a1:t göra\nköp'j ~år enhet? 

4. Beställaren går iiU Proceedo,föt attgörabestrulningen. Fimis den efterfrågade produkten inte i 
' .. Proceedo så ska beställaren kOJ.1.troUerå:om· pro4llicte:p. :funiS i ~vtals,databa:sen~ Avtalsdatabasen fI~s .. ' .. '. . ... ,.:$,': ............. '.' . .. 

.... .:' ..... 
. " 

.... ' 



STYRDOKUfl.lIENT 10 HABO 
KOMMUN 

Datum 
2013-11-01. 

. Vår beteckning 
2013/132 nr 2013.312~ 

publicerad på intranät. Beställningar görs enligt de bestälIningsrutiner som framgår under respektive. 
avtal i avtals databasen. . ... 

.. 5. Finns den efterfrågande produkten inte heller i avtalsdatabasen så kan utsedd beställare göra eIi s.k. 
direktupphandling. 

6. Upphandling ska ske med beaktande av möjliga konkurtensmojlighetet.F5r att ra en bni. k~nkurrens 
så kan det vara lämpligt att vända sig till tre-fyra levenintörer. Begär om möjligt skriftliga offertet. 

. . 

7. FJ:åga om fÖretaget betalar F~skatt. (Kommun kan inte göra· affårer med företag som inte betalar F - . 
skatt.) 

8. Glöm inte att uppge HK-numtner till leverantören samt fråga om e-fakturering. 

9. Har leverantören idag mte e-fakturering kan företaget skicka faktur~ ror inskanning, till: 

Håbo kOri:lIIlun 

FE 529 

83881 Hackås 

10. Vid direktupphandling är det möj ligt att vända sig till lokala leverantörer. 
. . . '. . 

11. Om fler än en anbudsgivare har deltagit ska äVen icke antagna leverantörermecldelas beslutet. (se 
bilaga 4 exempel på text till vinnande leverantör och till icke vinnande leverantörer) 

12. Vid köp av konsulttjänst ska komniunens mall användas. Mallen finns påintranätet. 

13. Avtalet ska läggas in i avtalsdatabasen. Originalavtalet ska tin upphandlingsellheten för förvaring. 

14. När fakturan kommer· kontrollera att fakturan stämmer med överenskommelseIl. 
. . . '. '. ..... '. . '. 

15. Reklamera omedelbart eventuella avvikelserna och vid behov kreditera fakturan. . . 

16. Om allt stäminer - dokunienterahur köpet är genomfört i Proceedo ikommentarsrutan.· 
Dokumentationen kan i.n.llehållauppgifter om vilka leverantörer som tillfrågats, vilka offerter som 
inkommit, beslutsskäl. . . 

. . . 

17. Samråd kan vid behov ske med dencentraiaupphandlingse~etei1 ... 

6.3 Att handla för över 100 OOtik!" men under 284000 kr3 

Upphandiillgar över 100 000 kr ska alltid genomföras och do~enteras medl:Yälp av kommunens 
upphandlingsverktyg KommersieLite. Om möjligt ska annonsering ske för att utnyttja konkurrensen 
på marknaden effektivt. Det:fi.nnf) även möjlighetatt inbjuda särskilclautvalda leverantörer. De ska då 
i normalfallet vara minst tre. För att göra upphandling över 100 000 honor måste utbildning först 
skett och upphandlings enheten tilldelat behörighet i systemet. . 

. 6.4 Att handla för över 284 000 kr 

Budgetansvarig anmälerupphandlingsbehovet Via blanketten, bilaga 2, till upphandlingschefen. 

3 Direktupphandlingsgräns 2013 .. · 

······3··:1.·.·· .-r 
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',7. Mottagning avva.ror '. .' I , • " ','; . /," 

, När transportören levererar varan ska godset gås igenom. St8nl aV' att antalk(}llin som anges l' . 
fraktsedeln motsvarar det faktiskt levererade antalet. Gör anmärkningar på fraktsedemom ett l<;olli" 
har synbara skador, för att säkerställa att transportören får ta ~svar för eventuellt skadade varor. ' 
Packa därefter uppvarorria och stäm av med beställningen så snart som lIlöjligt, senast några dagar 

'efter leveransen har gjorts. . .. ' '".' . ,.; '. '. .. , 

Kontrollera även teknisk apparatur och andravaror~6m inte så tydligt vi~ar brister ~å utsidan. 
Reklamationer ska göras omgående.' .' " '.' . '. ' 

8. Försäljning aV uttjänta varor, in"entarier, datorer och övrig utrustning " ' . 
. ' , 

Handläggning av övertalig egendom tillhörande kornnnmen ska hanteras ~nligt nedanstående 
rangordning:' " 

1. Egendomen omplaceras inom egen förvaltning. 

3. Egendomen omplace~as till annan förvaltnin~. 

4. Behovet av avyttring anmäls till chefen för administrativa kontoret. All :försäljning av egendom ' 
beslutas av ekonomichefen. 

9. leasing och hyrköp 
, I,',' .' 

All anskaffning ska i normalfallet vara egenfmansiering och avtalsformen köp ska väljas. Leasiilg och 
hyrköp är jämställt med upplånillg. i de fallleasing eller hyrköp är tillåtet eller väljs som 
finansieringsalternativ rar leasingkontrakt endast tecknas av behörig person med utgångspunkt i ett 
upphandlat ramavtal.' ' 

10. Samordning 
Kommunen ska sam~beta med de kommun.aia helägda bolagen i så stor utsträckning soni möjligt. 

Kommunen ska samarbeta ~ed andra kommuner och l~&:;ting när behov:föreligger, ~x Uppsam 4 och '.', . 
NOFI.5 .',':.' ' '.' ,', ,', ,.,' ',', .', "", ,.' .""," 

Kommunen ska använda sig av inköpscentraler såsom SKLKo:mm.ertfusInköpscentral (vid större 
nationella samordnade upphandlmgar), Statens inköpscentral (vid IT-upphandlingar) samfmed HBV 
inköpscentral (vid upphandlingar av produkt~r och tjänster för fas~igheter där så bedöms lämpligt). 

Upphandlings chefen beslutar om deltagande i s~ordJiä.de upphandlingar. 'v erks~etema ska bidra 
med kunskap om krav ochönskemåL ' , ' . , ' .,' , 

11. Samverkan med fackliga organisationer , , 
I samband med facklig samverkan skal:>erörda verks::imheterdiskutera planerade upphandlingar av 
'tjänster och entreprenader. " . ,", " " .. 

~'. " 

4 Uppsam ( S~verkan for koD11'li~~~~i l)ppsaia länsanit S~dvikens koIl1illun, u~dantag Älvkm-leby kOmmun.) 
5 NOFI(Non:orts foremide jDköpare.En ekonomi.skfOreriing för saintliga ink9pare i kpnununerna i Stockholms län non: 
om Stockholm inklusive Håb6 koprmun) , ", ' " " .: . '. . .........•......... ' ···········38: '. ..... . .............. . 

l • -, , ;. ~ 

',' :. :"." ':.:' ::' .,' . . . '.:<;/ 
...... / ,', 

. ,' .. 
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, Håbo kommun kräver isamtligartpphaUdlirigar Över direlctupphandlingsgrärisen att samtliga ,,'. 
leverantörer intygar att skäl for uteslutning utifr~ 10 kap 1 eller 2 §§i LQD eller liknade paragrafer i 
de andra'upphandlingslagarna inte foreligger. I avtalen 'fInns. även inslaivet att om det under' 
avtalstiden skulle framkommaa1:t kommunen rar kännedom ätt det frmis skäl for uteslutriing enligt 10 
kap 1 eller 2§§i LOU eller liknadeparagrafer i de andra upphandlingslagama'ärdetta attanses som' 
hävnings grund. ' .. , .,' ,'..,. .' . " 

, , 

12. Förenkla administrationen 

12.1 E-upphandling. 
, , 

Håbo kpmmun anväD,der sedan 1 september 2013 fullt ut E-upphandling inklusive elektroniska 
formulär. Denna typ av förfrågningsunderlag.uppfattas av leverantörerna som mer strukturerade och 
tydliga än de pappersbaserade worddokunientsom tidigare använts. 

, B-upphandling sparar administration. En upphandling som är beräknad att i pappersform ta ca 50 
timmar, uppskattas genom elektronisk upphandling istaIlet ta ca 13 timmar. Med elektronisk 
upphandling minskar även tidsåtgången for att lämna anbud för leverantörerna med 26 procent, visar , 
en ny studie från före dettaNutek, numera Tillväxtvel;ket. ',.. 

Intranätet och den nya hemsidan kommer även att uppdateras med tydlig infomiation for att göra det 
lättare att göra rätt. Information kommer även att tas fram som ska underlätta for leverantörerna att 
kunna tävla om offentliga lwntra.],ct Blan~ annat är kommunens avtalsdatabaspublik så att ' 
leverantörerna på ett lättare sätt kan ta del av kommunens avtal. 

12.2 E-hand~1 
, . ' 

KommUnen ska fortsätta utveckla E-hanciel. Upphandlingseriheten ansvarar for att ansluta 
leverantörer och säkerst?lla attbåde rätt produkter och rätt pris finns i E-handelssystemet. För de 

'leverantörer som är an13luta ska all beställning ske via E-handel. V ruje forvaltning ansvarar for att utse 
det antal beställare som behövs for att säkerställa verksamheternas behov samt en eller flera 
superanvändare som hin stödja fOrvaltningens beställare i e.:.handeln. Upphancilingsenheten ska hålla 
utbildningar med jämna mellanrum i E-handel och övriga inköp. E-handeln underlättar att det ska 
vara fätt att göra rätt. 

V åren 2013 hade Håbo kÖll1l11lin 21, anslutna avtalSQfuråden och 14 leverantörer. 

12~3 E-fakturering 
Kommunen kOn1mer i alla nya avtal att kräva e-fakturering av sina leverantörer. E-fakturering 
innebär ett säkert och miljövänligt sätt for företag att distribuera fakturor samtidigt som det förenklar 
betalning av fakturor för kommunen. . 

13. Goda leverantörskontakter 

13.1 Information tilllokåla naringslivet 
Upphandlings enheten kommer att medverka vid olika foretagsmöten for att sprida information om 
kommlinen upphandlinga,r. ' 

InfOrmation köIpJIier även att.koiitmuerligt publiceras påko~1lI1el1s heri1sid~, 
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. 13.2 Små och medelstora företags medverka'n i offentliga upphandlingar' . 
. . . . , '. ( .... , ':' ... : .< ..... -. ".:'. . •... :'.: ...,: . ., .. ,. 

När det gäller komplicerade utvärderirigsmodeller och viktningslmw är detta exempel på komplexa .' 
förfrågningsunderlagsom försvåras medverkan av små och medelstora företag. Håbo kommun har 
sedan en tid tillbaka tillämpat en utvärderlngsmodell med'absoluta påslaieUef avdrag där de . . 
kvalitativa egenskaperna tillmät~ värden i monetära värden vilket förespråkas av Kqnkurrensverket i 
syfte att göra förfrågningsunderlagen :r;nera tydliga och lättförståeliga av leverantörerna Dettamedför 

. att tilldelningsbeslutet har blivit mera transparanta för leverantörerna vilket framförallt gynnat små'" . 
. och IIledelstora företåg. . - . '. 

13.3 Muta och bestickning' 

Håbo kommun har ettpolicydokument kring muta och bestickning. Policydokumentet berör alla 
medarbetare och ska följ as: 

14. Övrigt 

14.1 FirstCard 

'. Håbo korhmun kommer att be~änsa rätten' att inneh~ FirstCard (sesärskil(lskrivelse). 
. .' .... ;" . ". '. 

. . '" . 

14.2 Sociala krav. i samband merl'UPPharidUn'g 

Miljöstyrningsrådet har utfåidat en CSR kom~a:ss (se bilaga 5) so~kan Underlätta för upphandlande 
myndigheter att ställa sociala krav på leverantörer i samband med offentlig upphandling. CSR' 
kompassen kan användas av Håbo kommun i de upphandlingardärpåverkari och sannolikheten 
bedöms som hög efter utförd riskbedömping. Det är viktigt att innan krav. ställs tänka igenom vad och 
hur uppföljning ska ske': . ,.. , . .... 

, . . . . 

Det films möjligheter att ställa Vissa kontraktsvillkor enligt Kon.k:uITensverket Till exempel är det 
möjligt att kräva att en tjänstdeverantör minst betalar minimilön, underförutsättning attdenna 
minimilön är tydligt defInierad i ett rikstäckande kollektivavtal .. '. 

. . 

14.3 Spciala kontrakt 
: ,', 

Vid direktupphandlingar är det idag möjligt att vända sig tillle'verantörer 06h reserv~rå kontrakt till 
skyddande verkstäder eller program för skyddade anställningar. Upphandlirigseooeten kommer att· . 

, följa lagstiftning och praxis för att se vilka möjligheterna är att även i andra upphandlingsformer 
kunna reservera kontrakt alternativt premiera leverantörer som i kontrakt med Håbo kommun 
erbjuder anställning till personer ut~örregu1jär.arbetsmarknad. . . " '. ." " . 

14.4 Lag om v.alfrihetssystem(LOV)·· 

Håbo kommun har infört LOV när de~gäller hemtjänst. 

Socialnämnden ansvarar för info~ati~n till btuIcareoch leverantörer, "principerför ick~
valsalternativ", ersättningsriivåer, kravställning, ta emot ansökningar, beslut om uteslutning, beslut 
om godkännande och ingående .av kontr~.k:tsM1t uppföijning'äv)everantörer.· . . . 

, .' '.' . ',l:" .' ~ .' ' . ." •. ~ • ..,. ',I :",: . "' .... ' : , •. '. ;' ,:: "" .', .,:.: , • ., 't.: .. 

Upphandlings enheten ansvarar för annons~ring, aVtaIsdat~basen över godlcär].da leverantörer samt . 
kontroll av skatter ochavgifterunderlöpandeavta1..'!· '. , . 

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

'. .. ' 
.. ."' :' 

. ".',. 

. ,'.;' " 

' .... ": • : 't' 
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STYRDOKUMEf\1T 
Datum 

,2013-11-01 

.' '.' ... '. :' ......' .. 

, , RolI- OCfh ansvarsfördelning i den förvaltningsspecifika ' 
upphandlingsprocessen " 

AnSv~sfö;rdelning mellan förvaltning (F) och Upphandlingsenheten (U) , 

Upphandlingsfas Ansvar Genomförande Beslut 
AnalysIFörberedelse F F F 
Anmodan F F F 
Registrera, U U U 
upphandlingen , 
Val av U U U 
upphandlingsform 
Ta fram krav på F F F 
varaD/tj änsten ' 
Omvandla krav till U U U 
förfrågningsunderlag , 
Utvärderingskriterier ' UlF U U 
Annonsering U U U 
Frågor och svar på F F F 
verksamhetsanlcnutna 

,frågor, 
Frågor och svar på U U U 
upphandlingsanlcnutna 
frågor 
Anbudsöppning U U U 
Kvalificering F F F 
verksamhetsanlcnutet 
krav 
Kvalificering av U U U 
lever~tör 

Utvärdering FIU FIU FIU 

Ev förhandlinl$ FIU FIU FIU ' 

Tilldelningsbeslut FIU U FIU 
Ev. öV~I]Jrövning U U U 
Skriva avtal U U U 
Underteckna avtal F F F 
Skicka avtal tiUlev. U U U 
Registrera avtalet i U U U 
avtalsdatabasen 
Koppla leveraptören U U U 
till e-fakturering 
Koppla leverantörer U U U 
till e-handel 
Arkivera, ,,' U U, U 

, originalhandlingar 
Anvanda och , ; ,F F F 
kunna/förstå avtalet ':, .. 

Uppföljning' aV avtalet , F P. F 

, 14 
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Uppföljning av U 
leverantoreIi 
Uppföljning av lev. i U 
E-handeln· 
Internkontroll F 
Bevaka avtalstider FfU 
Beslut om ev. F 
avtalsförlän~g 

Avsluta U 
upphandlingen 

. .' . 
-', 

..... , .... ::' . 

U 

U 

F 
FfU 
F 

U 

STYRDOKUMENT 
Datum -
2013-11-01 

U . . 

U 

F 
. FfU 

F 

U 

-.', . 
'.,' 

o'.:", ",,', 

.. 
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STYRDOKUMENT ,16 HABO . ~.' . 

,KOMMUN 

Bilaga 2 

Checklista inför upphandling 

Datum 
2013-11-01 

Vår beteckning 
2013/132 nr 2013.3123 .'. . ·V· 

Checldistan ska ses som ett stöd/hjälp i analysen som föregår arbetet med att ta fram 
kravspecifIkationen inför upphCl:fidlingen .. 

Vissa frågor ~ inte relevanta i alla typer av upphandlingar. 

Att fundera över: 

e Nulägesbeskrivning 
O Vad är för och nackdelar med nuvarande . avtal? 
o Vad behöver vi tänka på inför nästa avtal? 
o Vilka krav är viktiga? 

Skriv in detta i beställningsblanketten 

el Behovsanalys 
o Har verksamheten nya behov som behöver tillgodoses i kommande upphandling? 

Vilka krav behöver tillkomma 

Skriv in detta i beställningsblanketten 

II) Konsekvensanalys . 
o Finns synpurikter från verksamhetens kunder som.kan påver:kar kraven? . 
o UtifråD. kommunens övergripande mål fInns det anledning att justera kraven? 
o Ska kraven beslutas av nämnden? 
o Om det är en tjänst eller entreprenad - skalkan kommunen själv sköta uppdraget? 
o Om detär en tjänst eller entreprenad - har vetksaIDheten anmält detta till samverkan? . 

. . . 

Har nya krav tillkommit eller har kravenjusferats/tillkommit skriv in detta i 
beställningsblanketten 

. . 

• Marknads- och omvärlds analys 
o Vet vi vad som finns på marknaden? 
o Vet vi vilka levera:iJ.törerna är? 
o· . Vet vi vad leverantörerna kan erbjuda oss? 

. . . 

Har nya krav tillkommit eller har kraven justerats/tillkommit skriv in detta i 
beställningsblcmketten . 

• Investeringsanalys . 
o Finns pengar avsatta i budgeten? . . 
o Finns pengar avsatta fÖJ; framtida driftskqstnader? 

Skriv in. det be~iilmade vfudet i beställnii?gsblanketten. ' . 

...... ', .: ........... ~~._ .... 
.. } 

,,; ... :" 
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, Datum' 
2013-11-01 

Vår beteckning 
2013/132 nr 2013.3123 ff", ',' 

'Bilaga3, 
, , 

, Bl,ankett som ska länina till upphandlingsenheten i samband anäcJ 
, upphandlingsanmo,dan' '" 

Datum: ..... ' ........ . 
Ansvarig Nämnd:, 
Delegat: 
Kontaktperson: ' 
Kontaktpersonens Telefon 
Kontaktpersonens e-post .' 

, 

, Vid inkominen upphandlingsanmodan förutsätter upphandlings enheten att den kontaktperson 
som givit oss uppdraget är behörig till detta och att det är förankrat, såväl ekonomiskt som 
behovsmässigt hosbesl-q.tande budgetansvarig. .'" ' 
Kravspecifikationen tas fram av verksamheten. 

Vara/Tjänst 
Kravspecifikation (För mera komplexa upphandlingar så bifogabilaga/bilagor) 

.', ' .. "o 

Omfattning 

Värde i kronor -:- både investering och drift 
" . ': . .. .' .. 

~eräknad avtalstid 
Datum när avtalet bör gälla från 
Datum när gällande avtal upphör 

Samverkan' m~d fackliga organisationer (gällel'för tjänst~r och ~ntreprenader) , 

Samverkan har skett' datum 
Protqkollsbilaga bifogas' 

'. ',", .'," . "';' 

Upphandlingsenh~tenså.terkopplmg , " .:.: 

. ,', . . : '< :.: ~'. o,,:' 
:", o', 

:'1 . 
. '. . 

. ,". '; 
-,\ .. 
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'. Bilaga 4 

Till den som vunnit 

Hej! 

STYRDOKUMENT' 
Datum .' 
2013-11-01 

Ett beslut har nu fattats avseende upphandling (skriv i den upphandling som avses). 

19 :. . ',' 

. . . .' Var beteckning 
2013/132 nr 2013.3123 . . ;r7 

O·: 

Håbo kommun har med beaktande av sal77t1iga affärsmässigt betingade omständigheter funnit att ert anbud 
var förmånligast. ' . 

. Håbo kommun ser framemot att teckna avtal med er. 

Med vänlig hälsning 

Beslutsfattare 

Till den/de som inte vunnit 

Hej! 

Ett beslut har nu fattats avseende upphandling (skriv i den upphandling som avses).Håbö kommun har med 
beaktande av samtliga affärsmässigt betingade omständigheter funnit att förmånligare anbud inkommit från 
annan anbudsgivare. ' . '.' 

Håbo kommun tackar för ert anbud och hoppas att ni känner er välkomna att komma med nya anbud i andra' 
upphandlingar! . ' . 

Med vänlig hälsning 

Beslutsfattare 

... : . 

. :' . ',' 

.. ,'.. ~ 

.:~~ ::: 

.. , ',o " • :':":', .... 0-: : 
.,.. .. ," . 

..... ,.: 

, 
" 
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'. Vår beteckning 
2013/132 nr 2013.3123· 

Bilaga 5 CSR kompassen 
UPPFÖRANDEKOD 

.' . V åra 'lever811t6~er (avtalsparJners) ska respektera grundläggande inärisldiga rättigheter i sin 
.. verksamhet. 

'n< 
{} 

Leverantören skall ha rutiner för att säkerställa att produkter som levereras under avtalsperioden 
vara framställda under förhållanden som är förenliga med: . . 

• ILO:såfta kärnkonventioner nr 29,87,98, 100, 105, 111,138 och 182, 

e FN:s barnkonvention, artikel 32, 

e det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftriing som gäller i tillverkningsiaridet, samt 
. . 

o. den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialföI'säkringsskydd som gäller i . 
tillverknings landet. 

PRINCIPER OM ANSTÄLLDAS RÄTTIGHETER 

Nationell lagstiftning 

Lagstiftnirigen i de länder där leveraritören är verksam ska efterlevas och utgör alltid en mjnjmjnivå 
för de anställdas villkor. 

Ingen förekomst av barnarbete (!LO 138 och 182) 

Barnarbete, enligt defInitionen i ILO-konventionen, får inte förekomma. 

Ingen förekomst av tvångsarbete (ILO 29 ~ch 105) 

Att utnyttja någon i form av tvångs- eller s1J:affarbete accepteras inte. 

Ingen förekomst av diskriniinering (ll;O 100 och 111) 

Diskriminering på grundval av etnisk tillhörighet, kön, religion, socialt ursprung, handikapp, politiska 
åsikter eller sexuell orientering får inte förekomma. . 

Föreningsfrihet och organisationsrätt (!LO 87 och 98) 

Anställda ska ha rätt att organisera sig fackligt utan negativa konsekvenser. I länder där . 
föreniJigsrätten är begränsad eller under utveckling, ska leverantöreninedverka till att anställda rar 
möta företagsledningenför att dl~lcutera löne:- och arbetsvillkor "Utan negativa konsekvenser..· . 

Löner och arb~tstider 

Lön ska betalas .direkt till den aJJ,ställ4epå överenskoIIiIrien tid o~htill fullo. Den nationellt' . 
. lagstadgade minimilönen är lägsta 'accepterad löriemvå. V e.ckoarbets~den får inte överstiga den . 

lagJigå gränsen och övertid *a vara he1:liJ.d.. ". ..... . . ..... . . :!t .. ';' ............ . 
'.. .' " 

':- ... , ..... " '. ' 
" ," :. ,'o· 
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...•... ~ 

. Företaget ska ha rutiner for att minska såväl sin energi- ~ch resursforbrukning; som sitt avfall och 
utsläpp till marie, atmosfär oc1:l. vatten. Kemikalier ska hanteras 'på ett ror människan och naturen 
säkert sätt. .. . . '. 

HÄLSA OCH SÄKERHET . 
. ..:' 

Arbetsmiljön ska hålla en nivå som överensstämmer med internationella riktlinjer. Anställda ska 
. informeras om de eventuella hälsonsker som arbetet kan medfora. Alla 'anställda ska ha tillgång till 
och använ4a relevant SkyddSUtrustning. . . ' .' . . 

INSPEKTIONER· 
.". .:. .' ':.' .. '. '. .' 

'. Genom att leverantören, VD/ansv3rig fi~atec1cnare, slcriv~r under dokumentet intygas att . 
leverantören, och eventuellaunderleverantörer, foljerde krav som är formulerade i detta dokument. 

Underskriften ger oss rätt att genom inspektion, eller på annat sätt, undersöka att dokumentets krav 
efterlevs .. 

Företagets mtmn Signatur 

--~-----~---------~---~--~-------------

Datum Nainnforlydligande ,'.' 

.. t' 

, .. ' .:: .. 

: .... , ... 

." ...... 
. ::' 

... ~. 

......... ". , 

. ... , ' .. 

. :,.'. 
.. ~ ,,:' 
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Kommunstyrelsen 

KS ~ 191 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-11-25 

KS 201·3/127 

Förslag till nya reglementen för miljö- och tekniknämnden, tiil-
ståndsnämnden och kommunstyrelsen. 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har fattat beslut om förändrad politisk organisation. 
2013-04-22. § 27. 

I beslutet uppdrog fullmäktige till kOminunstyrelsen att gel10mföra behovli.,. 
ga förvaltningsförändringar den nya politiska organisationen träder i kraft 
2015-01 Jl . _. 

I sambru1d ~ed att dessa förvaItningsförändringar nu inletts uppkommer ett 
behov av justeringar av berörda nämnders reglementen. Exempelvis behöver 
TillståD.dsnämndens reglemente anpassas utifrån att den nu får en egen för-
valtning och visst utökat ansvar. . . . 

I det förslagna reglementet för Tillståndsnämnden framgår nu att Tillstånds-
nämnden utöver fullgörandet av kommunens myndighetsuppgifter inom 
bygg och miljö även ansvarru' fÖl: de kart- och mättekllska uppgiftema i 
kommunen. för geografiska informationssystem samt för handläggning och 
utbetalning av bostadsbidrag. 

Dessa förändringar föranleder i sin tur också behovet av justeringar i Miljö-
och tekniknämndens reglemente. I det förslagna reglementet för Miljö-och 
tekniknän::ll1den har ovanstående ansvarsorni-åclen tagits.bort samtidigt som 
vissa fÖliydliganden har gjort inom nämndens kvru-varande verksarnhetsom-

. råden. framförallt avseende V A-området där det nu tydligt ]J.-amgår att 
nämnden ansvarar för de uppgifter som åligger huvudman enligt lagen om 
allmänna vatte11tjänster (2006:142). .. . 

Miljö- och tekniknämndens reglemente har dessutom anpassaS utifrån de 
första verksarnl1etsöveq~åligama. avseende. miljöstrategi och naturvårdsfrå-
goma, till kommunstyrelsens förvaltning som sk~r redan vid årsskiftet. Det- . 
ta im1ebär givetvis också att kommunstyrelsens reglemente behöver anpas-
sas. I det föreslagna reglementet fOr kommunstyrelsen så frrungår nu att 
kommunstyrelsen ansvarar för att Håbo kommuns miljö-. natur- och klimat-
vård samt samordning av kommunens intema miljöarbete. 

I samband med ovanstående justeringar föreslås även några förtydliganden 
och anpassningar efter ny lagstiftning i kommunstyrelsens reglemente, det 
gäller: 

Et Explöaferingsansvar 

\II Strategiskt ansvar för näringslivs frågor 
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HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL· 
Datum 

KOMMUN 
Ko m ril unstyreisen 

KS § 191 KS 2013/127 
-"", . 

Ökat tillsYnsansvar för kommunrua bolag. 

Även vissa redaktionella fåränchingar har genomfårts i det·~lmfuma 
nämndsreglementet. . ... . . ... 

Beslutsunderlag 
Förslag till nytt reglemente för KommUnstyrelsen 
Förslag till nytt reglemente för Miljö- Och teknikfårvrutni:O.gen 
Förslag till nytt reglemente får Tillståndsnämnden 
Förslag till nytt allmänt nämndsreglemente 
Äldre reglemente för KommUnstyrelsen. . . .. 

. Äldre reglemente får Miljö':' och tekniknämndem 
. Äldre reglemente får Tillståndsnämnden 

-'- Äldre Allmänna näJ.mldsreglementet .. 
Tjänsteskrivelse 2013':'10-29 .... ... ... 
Arbetsutskottets fårslag till beslut 20 13 ~ i l '-1::: §~ 55, ... . 

. '.. . . ". . .' .' . 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

. KOmmunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att anta redovisat förslag till ny-areglementen får: . 
.. KommUn~tyrei~en ' .': . 

. , .' . 

-. Miljö., och tekniknämnden· 
. ... Tillstårldsnfunnden· . 
. . Alln1ännanfumldsreglement~t· .. 

"'" .,', 

2. Fullmäktigebeslutar de nu antagnå ~eglen~ente~a ~rsättertidigarebeslu- .. 
tadereglei:nenten~ Beslutet gäller tillsvidare . 

"':, :' ..... . 

"",' 

':, . 

>\ 

". ,.', 

. . ~. ': -, " :. 

...... 

" -.,.' 

. SIGNATUR . 

: ',.' , 

.. 

UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3426 



HÄBO 
KOMMUN 

REGLEMENTE 
. ..... .' .' 

IMIi!§!Mfi'rlfi'i!!iE'ijig'tSiifuA#iiMm*ti#f5'M44$lH#*,*i*ri""i!fi§i&ii5l\ftErif\fi~fi!Pri+"ffi5§;Himn9%"W:g*!5§#fM1iffl@ifuiM&\I$'i*ft#ffi\r&l'1gMif#tf@e&##f&S+3!t!ii!5:*»aIfR9&MAAffih6H&?ii!\§11'*"ffi?#±#0fu# 

.' . 

Allmänt reglemente för Håbo kommuns nämnder 



. REGLEMENTE 
'. .' . 1 

HÄBO 
KOMMuN 

Datum 
2013-10-29 

. Vår beteckning 
.. ·2013/127 nr 2013.3061 

Allmänt reglemente för Håba kommu~s päm.nder:· 

Allmänna nämndreglementet (ANR) . 

Nämndernas sammansättning 

1§ 

Kommunens nämnder indelas i åtta verk~amhetsområden och består av 
följande antal ledamöter och ersättare: . . , " 

'. ": .' 

Nämnd 

Kommunstyrelsen . 
.. Bildningsnämnden 
Skolnämnden .. 
Nliljö-ochtekniknämnden 
Tillståndsnämnden 
Valnämnden 
Socialnämnden 
Överförrnyndi.unäm.nd . 

Beredning 

' .. LedamöterlErsättare 

11 7 
7· 5' 

. ..... 7 : 5 
7 .5 
53 

5 3 
95 
3 2 

De11lokratiberedningen utgörs av en ledamot och enersäftare från varje 
parti som är representerat i kommunfullmäktige. . . 

. ," :" " . '," . . 

Nämndsansvar, samverkan mellan nä~'lnderna 9~h 
. rapporteringsskyldighet 

2§ 

I reglemeJ;ite förrespektivenämIlci angeSnfunndens ansvar~områden' 
och övriga specifIka uppgifter .. Nän::uid ('varar härutöver inom. sina. 
ansvarsområdep. för: . . 

- att utarbeta förslag till program, taxor och andra ärenden som ska 
fastställas av fullmälctige .. 

- nämnderna ansvar~ för att fullmäktiges beslut verkställs 
- uppföljning~ utvärdering och kValitetsarbete .. 

. -långsiktigplan,ering ocl,1 strategi~kutveckling ~vverksamheteri1a.· 

- att med uppmärksamhet tölja den allmänna utve9~g~ri inpin·· . 
nä:i:nndsområdet .. ,', . 

: .... , ..... : ',: .. : 
.:. ,.". -

. .:-, 

'. o", 

: .. ~ 

. '. " .. :,~ . 



REGl!=MENTE 2 HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2013-10~29 

Vår beteckning 
2013/127 nr 2013.3061 

- ~tt till kommunstyrelsen yttra sig över förslag, framstälinrn.gar och 
motioner etc. samt fullgöra de övriga uppgifter som fullmäktige 
delegerar till nämnderna och i samband med detta vid behov, samråda, 
med övriga berörda nämnder ' " 

- att delegationsordningar dels är aktuella och dels utformas så att en 
effektiv ärendehantering uppnås 

- att aktuella lagar och övriga bestämmelser bealctas bland annat i 
samband med upphandlingar ' ' 

- att verksamheten'sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk" 
synpunkt tillfredsställande sätt 

- att räkenskaperna är rättvisande 

- att den interna kontrollen är tillräcldig 

- att budgeten från kommunfullmälctige inte överskrids. 

- det systematiska arbetsmiljöarbetet vars grunder regleras i arbets-' 
miljölagen 

- informationsverksamhet inom verksamhetsområdet 

- reformering,av de regelbestånd nämnden forfogar över. 

3§ 

Nämnd skaj sitt arbete beakta miljö-, handilcapp:-, integratio~s-, 
tillgänglighets-,' mårigfalds- och folkhälsofrågor. 

Nämnd ska i sin verksamhet och i beslut alltid överväga intentionerna i 
Förenta Nationernas barnlconvention. 

Nämnd ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål, 
rilctlinjer, policys eller andra styrande dokument som fullmäktige 
bestämt 

Nämnd ska vid behov, till fullmäktige och ko111Iliunstyrelsen, rapportera 
hur ,nämndens verksamheter och ekonomi utvecklas. ' 

4§ 
, ' 

Innan nämnd beslutar i enskild fråga, som berör ännan nämnds ansvar ' 
eller verksamhet, ska samverkan ske med deTIna nämnd. ,. " 

q 



REGLEMENTE . . 3 HABO 
KOMMUN 

Datum 
2013-10-29 

Vår beteckning 
... , 2013/127 nr ~013.3061 

. . . .": . '. 

Nämnderna ska verka för att samråd sker med dem som utn.yttjar deras·· 
tjänster 

Nämnd är i enlighet med bestämmelser i personuppgiftslagert 
(1998:204) ansvarig ror de personregister som nämnden ror i sin 

. verksamhet och förfogar över. 

Val 

5§ 
. . ,', . ..... .... . . ' ... '. ,,' 

Ledamöter och ersättare i nämnderna väljs for fyra år, räknat från och 
med det sammailträde då nyvalda fullmäktige förrättar yal av ledamöter 
och ersätta,re intill det sammanträde då val av nämnder förrättas nästa .. 
gång. 

Ersättarnas tjänstgöring 

6§ 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller 
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens . 
ställe. Det ankommer på ledamot·som mte kan delta att själv kalla 

. . . 
ersättare .. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till 
ett fortsatt sammanträde har rätl.att tjänstgöra' även om en ersättare har· 
trätt in i ledamotens ställe. ' 

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt . , 

den av fullmäktige bestänida ordningen. Enersättate som har. bchj at 
tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen:. . 

7§ 
.' .... . 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutitsin tjänstgöring på grund 
av jäv i ett ärende rar åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. ' 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett $ammanträde på., . 
. grund av annat hinder än jäv, rar därefter återtjänstgöra om ersättarens .. 

inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna .. , . 
. ,,:. ;',', .. 

Ersättare, som inte t j änstgör; får närvata vid n~dens samri1aD.träde~ .. , 
och delta i dessöverläggnjngar lTIell int~ i besluten. . 

8§ 
. ., .. " . 

. " .' 

/J Ij 
. , 

" ,;: 

. :',' 

,. ,', 



REGLEMENTE 4 HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2013-10-29 

Vår beteckning, 
2013/127 nr 2013~3061 

, Fulbnälctige väljer bland ledamöterna i nämnden en ordförande samt en' 
vice ordförande, att tjänstgöra den tid, för vill<;en de blivit valda som 
ledamöter i nämnden. 

Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt ' 
sammanträde eller i en del av ~tt sarnn;:mnträde fullgör annan av 
nämnden utsedd ledamot ordförandens uppgifter. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att 
fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot 
att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens 
samtliga uppgifter. I första hand bör vice ordföranden utses till ersättare. 

, ' , 

Det åligger närni:l.dsordförande att:, 

närmast under nämnden ha uppsikt'övernämnds hela. 
förvaltningsområde och meduppmärksarnhet följa frågor av 
betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen 

. samt effektiviteten samt ta initiativ i dessa ,frågor. 

att representera nämnden vid uppvalctningarhos myndigheter, 
konferenser och sammanträden, om nämnden inte bestämt rullat. 

Sammanträdena 

9§ 
, ' , 

Kommunstyrelsens ordförande'får närvara och delta i samtliga 
nämnders överläggningar men inte i beslut. 
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot 
enskild. 

if' 



REGLEMENTE 5 HABO 
KOMMUN 

Datum 
2013-10-29 

Vår beteckning' 
2013/127 nr2013.3061 

. Tidpunkt och kallelse 

10 § . 
,".; " 

Nämnd sammanträder på: dag och tid som nämnden bestänlmer. 

'11§ 

Ordforanden ansvarar'for att kallelse utfärdas till sammanträden. 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats for 
sammanträdet. Kallelsen'ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot. 
och ersättare samt annan fOr1roendevald som får närvara vid .. 
sammanträdet senast fem dagar fore sammailträdesdagen. . 

Kallelsen ska åtfOljas av föredragningslista. Ordforandenbestämmer i 
vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på 
föredragningslistan ska bifogas kall~lsen. . 

I undantagsfall får kallelse ske muntligt. När varkep. ordforanden eller 
vice ordforanden hm kalla till sammanträde ska den till åldern äldste 

.' ledamoten göra detta. '. 

Justering av protokoll 

12 § 

Protokollet justeras av ordforanden och en ledamot senast fjorton dagar 
efter sanimanträdesdagen, For kOmInunstyrelsens protokoll gäller att 
dessa ska justeras av tva ledamöter. 

" , " .:. 

Nämnden kan besluta att en paragrafi protokollet skajusteras 
omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan nämnden justerar 
den.. 

Reservation 

13 § 

. Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill 
motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen 

. ska lämnas senast i samband med justeringen av protokollet. . . 

. .:. 

. . 

·:·······&··6····· 
':',',. ',' . . .~ . . . ' 

',,: 

.:q . 



REGLEMENTE, 6 HABO 
KOMMUN 

Datum 
2013-10-29 

Vår beteckning 
2013/127 nr2013.3061 

Delegering av ärenden inom. en nänind , 

14 § 

En nämnd får uppdra åt utskott, ledamot, ersättare eller en anställd hos 
kommunen att besluta på nämndens vägnar i'ett visst ärende eller en 

" viss grupp av ärenden. 

I följande slag av ärenden far beslutanderätten inte delegeras: 

l. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning~ omfattIiing 
eller kvalitet. 

2. Framstill.lningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden 
med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av , 
fullmäktige har överklagats. 

3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Ärenden, vari beslutanderätten tillagts en delegat, ska överlämnas till 
nämnden för avgörande, om särskilda skäl för detta finns. Nämnd rar 
delegera beslutanderätten till ordföranden eller annan ledamot i 
nämnden i brådskande ärenden, där nämndens avgörande inte kan 
avvaIctas. 

Förvaltningschef, som fått delegationsrätt får i sin tur delegera 
beslutanderätten åt en annan anställd inom kommunen. Sådana beslut 
sbi anmälas till förvaltningschef. 

Vid handläggning av ärende med stöd av delegerad beslutanderätt gäller 
i tillämpliga delar vad som är föreskrivet i kornm.unallagen för 
näJ:nJldsbeslut. ' ' 

Beslut, som fattas med stöd av delegation, ska anmälas till nämnden 
som bestämmer i vilken ordning detta skall ske. 

Sam.verkan och förhandling 

15 §, " 
Nämnderna ansvarar för att följa samverkansavtal (KS 200811 O - Hidnr 
2008.204). Medbestämmandelagen (1ViBL),arbetsmiljölagen (AML) 
och lagen om facklig förtroendemans ställning på. arbetsplatsen (LFF) 
utgör den rättsliga grunden för samverkanSsystemet, Samråd i ' 
samverkansgrupp ersätt€;a~ inf01:mation och förhandling enligt 11,19 och 
38 § MBL. Uppkorrimeroemghet vidbehcmdlingav fråga fu' ' 
arbetsgivaren skyldig att fullgöra sin förhandlingsskyldighet enligt 11 §'. 
MBL. Enligtgällande delegafionsordni]J.g; som beslutats aV ' 

',,0-1"· 
" ;' 

q 



7 HABO· 
KOMMUN 

REGLEMENTE· 
Datum 
2013-10-29 

Vår beteckning 
. 2013/12Tnr 201,3.3061 

.. kommunstyrelsen; är det berörd chef ~om ansvarat för~tt kalla till .. 
förhandling enligt 11 § ivlBL~ genomföra förhall.dlinge~ och slutföra . 
ärendets hantering., I sapJ.band därnied kan berörd chef begär stöd i 
förhandlingsprocessen. Det innebär dock inte att ansvaret överlämnas . 
till annan arbetsgivarföretiädare.. . . . . 
Hantering av tvisteförhandling och rätten att träffa kollektiv~Vfu.l,.·, 
regleras i av. kommunstyrelsen beslutad p~rsonaldelegation. . 

Administrativa regler 

16 § 

, Nämnd ansvarar för att adininistrationen av dess verksamhet i alla 
avseenden fullt ut motsvarar de krav som kommer till uttrycki det 
offentligträttsligaregelverket som framgår av bland annat, .. , . . 
kommunallagen, fÖrValtnip.gslagen, lagen om koInIIiunal redovisning, 
tryckfrihetsförordnlngen, offentlighets- och sekretesslagen, arkiviagen, 

. de specialreglerade områdenas regelverk, upphandlingslagstiftningen 
samt personuppgi:ftslagen~ .. 

Delgivning 

17 § 

Delgivning till en närrill.d sker med ordförande, förvaltningschef 
nämndssekreterare ellerregistat()r. . .. . . 

.. . 
Undertecknande av handlingar. 

18 § 

Avtal, andra handlingar· och skrivelser s~~beslu~~s avnärnnd ska: . 
undertecknas av ordföranden eller .vid förfall för denne av vice . . 
ordförande och medtindertecknas av f5rvaltningschef. Handlingar so~ . 
rör delegerade ärenden skall undertecknas av delegaten. I övrigt . 
bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar . 

• "'o '. 

Avtal av prinCipiell och/eller övergripande karalctär, undertecknas av 
kommunstyrelsen. 

,', .. " ',:, " 

. '" 

," '." ....... : ... :,: ... 

······· .. ~0 ... ·•· 
, . ~ ~ '. '. . 

• o," • 
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HÄSO 
KOMMUN 

Övrigt 

19 § 

REGLEMENTE 
. Datum 
. 2013-1 0-29 

8 
Vår beteckning' 

2013/127nr 2013.3061 

Nämnd ska verka for reformering och forenkling av regler inom sitt 
verksamhetsområde med beaktande av de krav som: uttrycks i § 16· . : 
ovan. 

20 § 

Kommunstyrelsen, är anställningsmyndighet. 

21§ 

Nämnd ansvarar for vård och forvarillg av verksanilietens 
arkivhandlingar enligt arkivlagen och kommunens arkivreglemente. 

23 § 

Nämnds budgetforslag, budgetuppfoljning, delårsrapport, . 
årsredovisning inklusive verksarriQ.etsberättelse ska lämnas till 
kommunstyrelsen inom den tid och folja de lilctlinjer som 
kommunstyrelsen bestämmer. 

24 § 

Nämnd rar externt hyra verksamhetslokaler forst efter medgivande från 
miljö- och tekniknämnden. 

25 § 
. . 

Om beslut av nämnd efter laglighetsprövning enligt reglerna i 10 kap 
kommunallagen blivit upphävt genom avgÖrande som vunnit laga kraft 
och om beslutet redan verkställts, ska nämnden omgående undenätta 
kommunstyrelsen om detta . 

...... ~ .. ~ ..... :. 
, . . . 

:; :.. . ...... 
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REGLEMENTE 1 HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2013-10-29 

Vår beteckning 
2013/127 nr 2013.3063 

. . 

Reglemente för kommunstyrelsen' 

Utöver vad som föreskrivs i kommUnallagen (1991 :900) och i det allmänna 
närnndreglementetgäller för kommunstyrelsen följande bestämmelser. 

KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 

Ledningsfunktionen 

§1 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ansvarar för hela 
kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen leder och samordnar planeringen och 
uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. . 

. Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan, tillika komniunens löne- och 
pensionsmyndighet, och ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare med de skyldigheter och befogenheter som framgår av till detta 
reglemente bilagda instruktion för ko:mrnunstyrelsens personal.,. och förhaildlingsutskott. 

Kommunstyrelsen är anstälhringsmyndighet för all komm1iIl.al personal .. 

§2 

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att utveckla, samordna och följa upp bl. a: 

et planeringen av användningen av mark och vatten 

et exploateringsverksamheten 
. . . . . . 

e miljö-, natur-' och klirilatvård samt samordning avkoinmunens interna miljöarbete .'. . 

• mark- och bostadspolitiken samt att verka för att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet , 
främjas 

• energiplaneringen och energihushå.llnirigen i kommunen 

• kommunikations- och informationsverksamheten, 

If omvärldsbevakning 

ID utveckling av llformationssysternJIT ' 

•. bredbandsutbyggnaden i koinmunen 
. .". . . 

et trafikpolitiken samt att verka för en tillfredsställande trafikförsörjning 



fil 

fil 

fil 

• 

. REGLEMENTE . 2 
HABO' 
KOMMUN 

Datum 
2013-10-29 

Vår beteckning 
2013/127 nr 2013.3063 . 

q 
. . .' . . . 

utvec1dingen och effektiviseringeIlav den övergripande organis.atlonSstrukturen och 
administrationen . .' . ' 

. . . 

arbetet medatt reformera och utvec~a,det k~~lID,.ala regelbeståndet •. ' 

utvec1dingen av brukarlnflytande, medbor~~di~OgOchden konnnuhaIa demokratin 

frågor som rör riskhantering, säkerhet, sårba;rhet och beredskap inom hela den kOmmunala 
verksamheten .'. . ", 

övergripande näringslivsfrågor 
. . 

Kommunstyrelsen skall vidare med uppmfuksamhet:följa: 

'. socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagen~ mål uppfylls 

fil 

• 

ID 

. .... 

den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kOlnII1~al häls()., och sjukvård 

skolväsendet och verka för att skollagstiftnin~ens mål kan upp{Yllas .' , . 

omsorgen om fysiskt och psykiskt funktionshindrade och ve.rka för en god omsorg och vård 

• teknisk verksamhet och verka för god infrastruktur 
. . 

Kommunstyrelsenskall med uppmfuksamhet följa övriga nämnders verksamheter. 

Styrfunktionen 

§3 
:', 

I kommunstyrelsen styrfimktion ingåiatt 

• . leda samordni;ngen av utformningen av övergripande mål; riktlinjer och ra:mar för sty~g av. 
hela den kommunala verksårnheten. Styrel$en ska redovisa förslag till målformuleringar som 
inte ska göras av annan nämnd. 

• 

• 

. . . . : ',:', . . . . 

övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna forverksamhete~ och ekonomin 
efterlevs samt att kommunens löpande förvaltniJ;lg handhas rationellt och ekonomiskt. 

se till att uppföljning sker till fullmäktige från saIntliga nämnder om hur verksamh~ten 
. utvecklas och hur den ekonomiska ställningen fu under budgetåret. 

• utfärda föreskrifter och anvisningar til1nämndern~rörai1debudgetförslag, budgetuppföljning, .' 
delårsrapport, årsredovisning ipkhisive verksamhetsberättelse :rrnri. ' 

• . ha fortlöP8l1de uppsikt över verksamheteni deföretag,somkommuneil helt eller del~is äger 
eller annars har intres~e i,.främstvad gäller,ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda' 
direktiv men också i avseende på övrigaförhållanden aybetydelseför kommunen. '. 

; •• : .... :.. • • ',o ,", -': ' 

/~, (O'L 
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~7 

. GI •.• tillvarata kommunens intressen vid bolags., och fÖJ;eningsstämmor och andra liknade 
sammanträden i de företag som kommimen helt eller delvis äger eller har intresse i bL a. 
genom att lämna dire1ctivtillkommunens ombud. . 

. ," ", 

«> löpande vidta nödvändiga åtgärder förattsäkerställa att de krav som anges i 3 kap 17-18 § § i 
kommunallagen (1991 :900) är uppfyllda avseende de aktiebolag som kommunen innehar . 
aktier i. 

, . 

GI årligen i samband med bokslut i beslut pröva om den verksaniliet som bedrivit i de alctiebolag 
som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse av enligt 3 kap 17-18 § § i 
kommunllagen (1991 :900) under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda 

. kommunala ändamålet samt har utförts i enlighet med de kommunala befogenheterna. Beslut 
ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat ska förslag om lämpliga 
åtgärder lämnas samtidigt till fullmäktige. .. '. 

et i övrigt fOlja frågor som rör kommunens utveclding. 

KOMMUNSTYRELSENS ÖVRIGA VERKSAMHETER 
Ekonomisk förvaltning 
§4 

Kommunstyrelsen skall ha hand om kommunens ekonomiska förvaltnill.g och däividfölja av 
fullmäktige meddelade föreskrifter. l den ekonorDiska förvaltningen ingår medel~[örvaltningen, 
vilken omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevalca att kommunens 
inkomster inflyter och att betalningar görs i tid sa,mt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning 
av förfallna fordringar. 

Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk fÖrvaltning. I denna uppgift ingår bL a. att: 

Ii handha egen samt övriga nämnders donationsförvaltning samt placera medel. 

Ii handha koncemkonto, upplåning ochmedelsplacering e1.1ligtaVtal med, eller uppdrag från' 
kommunens företag. 

e fortlöpande hålla sig underrättad om förvaltning och underhåll av kommunens fasta och lösa 
egendom. 

o tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett. 

o vara centralt organ fötupphåndling och inköpsverksamhet samt ha övergripande ansvar för' 
riktlinjer för kommunens upphandling av varor, tjänster och entreprenader med målsättning 
att inköp. och logistik bedrivs på ett för kommunen fördelalct~gt; sätt. 

• ingå borgen för belopp upptillSOOOOO kr. 

e ta.upplån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt med särskilt 
beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullinäktigeangivit. 
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III reglemässigtrapportera till fullmäktige hlIT verksamheten ik~mmUnen och de bolag soni .... 
kommunen·hdt eller delvis äger, ellet annars har intressei, utvecklas. .... . 

j}j .. f/! .. 

. Kommunstyrelsen ska svara för årsredoVisning,med samJTIanställd redovisning och delårsrapport·· .. 
med budgetuppföljning, enligt lagen om kommunal redovisning. . 

.... 

Uppgifter enligt speciallagstiftning 
§5 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet eDligt arlåvlagen (1990:782) ....... . 

. Kommunstyrelsen ansvarar för ko~une~s am>lagstavla och webbplats 

Kommunstyrelsen ansvarar för lotteritillstånd ~ed merå enligt lotteriiagen (1994: 1 ()OO). 
• J." '. '. ..",., 

Övrig verksamhet 
§6 

Det åligger kommunstyrelsen vidare: . 

iii 

iii 

att besluta i ärenden angående tillstånd att använda komm1llie~ vapen och symbol samt andra .. 
upphovsrättsligt skyddade objekt som·kOrrimunen har ensamrätttilL . 

att ansvara för de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i·övrigt som inte uppdragits åt 
annan nämnd. . . 

III att bevaka kommunens intressen i ärenden. angående fastighetsbildnirlg, planläggning, .. 
gemensamhetsanläggningar och likartade ärendekategorier. . . 

., att verka, för trygghet och säkerhet i samhället, en god folkhälsa och en god livsmiljö ... 

., .. att samordna kommunens och de kommunala företage~s upphan.dling ~acit tillse att lagen om 
. offentlig upphandling, upphandlingspolioy och riktlinjer för upphandling följs. 

att ansvara för reformering av kommunstyrels~ns regelbestånd och utformningen av 
fullmäktiges handlingar. . .... . 

III 

. III att ansvara för kommunens verksamhet med anledning av att koillmun~n ingår i Finskt 
förvaltningsområde. För kommunens verksamhet utgår statsbidrag. Verksamheten regleras i 
lag (2009:724) om nationella minoriteter och mlnoritetsspråk och i förordningen (2009: 1299) . 
om nationella minoriteter och minoritetsspråk . • .. , .. , 

• att ansvara för folk- och gymnasiebiblioteksverksamheten~ . 

att främja och stimulera ~tt aIlsidigtJpIltur-och fritidsliv ...... . 

att bevak~ att frågor orriutsmyckning'åv offentliga plat;er och byggnader uppmarksarnmas. 

. . ,,-
I ' • . 

· •• 00/, 
..... 
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€I ansvarar för att ett regelverk finns för hyressättning och prioriteringsordnIDg för . 
föreningsaktiviteter i kornmunägda lokaler och anläggningar~ . 

e . att handha och besluta om kommunens bidragsver1csamhet gentemot det ideella föreningsiivet 
inom Håbo komInun. 

• att ansvara för kommunens vänortsverksamhet. 

Delegering från kommunfullmäktige 
§7 

Kommunstyrelsen skall besluta i följande grupper av ärenden: 

El teckna avtal som behövs för verksamheten och SOlll är av principieUocb/eller övergripande 
betydelse . 

• . avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell 
betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen rar också besluta i sistnämnda 
slag av yttrande om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde 
med fullmäktige 

• i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens talan, 
på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, imta ackord, ingå 
förlikning och sluta annat avtal 

• . köp och försäljning av lös och fast egendom till ett värde av högst tiö (10) miljonerkronor 

e upplåtelse och utarrendering av ko~unens mark 

e teckna av avtal eller tilläni.pa av bestämmelserna i fastighetsbildriingslagen (1970: 988) eller 
annan lagstiftning för att tillförsäkra kOInmunen rätt tiil servitut, nyttjanderätt eller ledningsrätt i 
a11nan tillhörig fastIghet och medverka till ändring eller upphävande av på så sätt bildad rättighet 
samt upplåta, ändra eller upphäva sådana rättigheter i kommunens fastigheter . 

• att enligt Plan"' och bygglagen (PBL) kap 5 §§ 27, 38:'-39, kap 6 
§§ 3-9, besluta om antagande, ändring eller upphävande av detaljplan och 
områdes bestämmelser. 

• att förlänga ellerIornya detaljplanens genomförandetid,. PBL kap 4 
§24-25 . 

.. . 

.. avskrivning av fordran som hänför sig till styrelsens förvaltningsområde med begränsning 
som i särskilt fall kan följa av lag eller beshit avkommunfullmäktige 

El· utse representanter att ingå i Mälardalsrådets ·arbetsutskott 

·/'C; 
I COCJ .. 
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.' . . . . . . . '.' ". . : . . . 

Kommunstyrelsen skall se till att verksamhete:n bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förQrdillng samt bestämmelser i . 
detta reglemente. 

Kommunstyrelsen ska regelmässigt rapportera till fullmäktige hur verksamheten i koITIJJiunen och de 
bolag som kommunen helt eller delvis äger, eller annars har intresse i, utvecklas och hur.den totala· 
ekonomiska ställningen är under budgetåret .. ... . 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSFORMER 

Ordföranden . 
§9 

Kommunstyrelsens ordfö~ande ska också varakoinmunalråd och ägna hela· arbetstiden åt uppdrag för·· 
Håbo kommun. . . . .. . 

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att särskilt: 

.. närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över koininunen,s hela nämndförvaltning, . 

. ", '. ,,' " , . " ", " .':, ,". . 

. Kommunstyrelsens ordrörande får nfuvara vid sammariträdemed k01IlIDun~ns . styrelser och nämnder . 
. samt styrelserna för kommunens bolag. OrdIörandEm har rätt att delta i överläggningarna men inte i 
besluten. Närvarorätten gäller ir:lte ärenden som rör myndighetsutövning. . 

Undertecknande av handlingar 
§ 10" 

Avtal, köpehandlingar avseende f~tegendom, som grulldarsig på beslut i J.<:oillmuixfullmaIctige eller 
kommunstyrelsen samt andra handlingar och skrivelser enligtheslut av korninUllstyrelsen, ska irörsta 
hand undertecknas av ordröranden och kontrasigneras av kornmundirelctören eller ekonomichefen, I 
frånvaro av dessa, sker undertecknandet i enlighetlIledden av styrelsen beslutade ordningen rör 
tecknande av firma Tör korru.llunstyreisens verksamheter. . . . . 

Låne- och borgensrörbindelserska irörsta hand undertecknas av ordröranden med kontrasignation av 
koinmundirektören eller ekonomichefen. I frånvaro av dessa, sker undertecknandet i enlighet med 
den av styrelsen beslutade ordIringen rör tecknande av firma rör kommunstyrelsens verksamheter . 

• ;", '1',,-

Handlingar som rör d~~~gerade ärenden skall undertecknasavdelegaten. ' ... 

Vid behov bestämme(styrelsen"e~ SOfu skaU1illdertecknahandlingar: 
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Arbetsutskott och personal- och förhandlingsutskott 
§11 

a l 

Inom kommunstyrelsen ska det finnas d~ls ett arbetsutskott dels ett personal- oehförhandlingsutskott. 
Arbetsutskottet består av fem ledamöter och tre ersättare. personal- ochförhandlingstrtskottet består 
av tre ledamöter och två ersättare. Utskottens ledamöter och ersättare utses av konimunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland nämndens ledamöter och ersättare, 
.. respektive utskotts ledamöter, ersättare och ordförande. 

Om respektive ordförande i utskotten på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
sitt uppdrag för en längre tid, får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för 
ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

Ersättare skall närvara vid utskottens sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. 
Ersättare inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet bestämda ordtringen. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i något av utskotten, som inte utsetts vid proportionellt val, skall 
fyllnadsval snarast förrättas. .... . 

Arbetsutskottet sammanträder på dag och tid som kommunstyrelsen bestämmer. Personal- och 
förhandlingsutskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestärnnier~ Sammanträden skall 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när illinst två ledamöter begär det. 

Utskotten får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna ål;" närvarande. 

Arbetsutskottets huvudsakliga uppgift är attbereda kommunstyrelse:p.s ru-enden. Kommunstyrelsen får 
besluta om kompletterande uppdrag för utskottet:. 

Personal- och förhandlingsutskottets uppgift är att företräda komrriunen som arbetsgivare i huvudsak i 
ärenden enligt reglementes, § l. Kommunstyrelsen rar besluta om kompletterande uppdrag för 
utskottet. 

Kommunstyrelsens uppgifter som krisledtringsnämnd, enligt reglementets 
§ 5, fullgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott enligt uppgifter, befogenheter och skyldigheter som 
framgår av regelmente för krislednirigsnämnd~n. 

Utskottens protokoll skall löpande delges kommunstyrelsen. 

Ärenden som skall hanteras av kommu:p.styrelsen skall beredas ayutskotten, om beredtring bedöms 
nödvändig. 

När ärenden beretts bör utskotten lägga tram förslag till beslut. 
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Referensorgan 

§l~ 

Som referensorgan till kommunstyrelsens handläggning av ärenden bör, dåskäl4ärtill föreligger, 
• inhämtas från: '. " 

- handikapprådet 

. - Samrådsgrupp ungdomsdemokratifrågor tillika brottsförebyggandel"ådet 

- pensionmsrådet 

- ungdomsrådet . 

Närvarorätt 

§13 

Vid kommunstyrelsens och dess utskotts sainmanträdt;:n skall tjänsteman och Övri~aföredrag~de~ 
. närvara utifrån ordförandens avgörande. . 

" ': ~ . 

.,' .. ... . 

····':·6··.·'8··· . '. . ,". 

.. . , ' . 

" " ;. . - ",.' 
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Reglemente för Tillståndsnämnden . 

, ". "'. '., '.. .. 

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991 :900) och i allmänna 
. nämndreglementet gäller för tillståndsnämnden fOljande bestämmelser; . 

§ 1 Nämndens uppgifter 

TillståIidsnämnd.en har till uppgift att svara för: . 

e att fullgöra kommunens myndighetsutövande uppgifter inom '. 
byggnadsväsendet enligt plan- och bygglagen (2010:900).· Det' 
innefattar inte planeringen av användningen av mark och vatten, . 
då detta ingår i kommunstyrelsens ansvar. '. .' 

• att fullgöra kommtinensmyndighetsutövande uppgifter inom. 
, miljö~ och hälso skyddsområdet som regleras i miljöbalken ' . 

(1998:808)och strålskyddslagen (1988:220) samt .. ,' .. 
föl jdförfattningat till nämnda lagar. 

e att fullgöra kommunens myndighetsutövande uppgifter inom' 
livsmedelsområdet samt de övriga uppgifter som ska bedrivas 
inom offentlig livsmedelskontroll enligt Europaparlainentets och' 
Rådets förordningar (EG), livsmedelslagen (2006:804) och 
smittskyddslagen (2004:168) samt följdförfattningar till näInnda 
lagar. . . " . . 

• . att ansvara tör trafIkliggaren. 
. . . . ..' .: . . 

• . att ansvara för de kart- och mättekniskauppgiftema i konimiill~~ ~ 
samt för geografiska informationssystem. .. 

. . '. .' . . 

• att ansvara för korrununens åtaganden~nligt lagen om 
lägenhetsregister (2006:378). 

• handläggning och utfärdande av parkeringstillstånd för 
funktionsnedsatta. 

e handläggning' och utbetalning av bosta,dsanpassningsbidrag. . 

§ 2 Undertecknan4eav handlingar .'" 

Avtal och~dra från näITinden' utgående handlingar skalltindertecknas, 
av ordföranden efter medundertecknande av förvaltnfugschefen~ . 
Handlingar som rör del~geni.de fu-eilden, skall underteyknas av': 
delegaten. . . ' . 

. '-.' ..... 

,'.:, ': " 
. ](J .... , 
'.. . , . 
. ",', . 

I 
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Reglem(;}nte för Miljö- och tekniknämnden 
. '. 

.' . '... " ,. .. . . 

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991 :900) och i det 
allmänna nämndreglementet gäller för miljö..,. och tekniknämnden 

. följande bestämmelser. . 

§ 1 Nämndens :uppgifter 

Milj ö- och tekniknämnden har till uppgiftatt~vara för: 

• Projektering, upphandling, antagande av anbud samt genomförande av' 
ny-, om- och tillbyggnad av kommunala byggnader, VA-anläggningar, 
gator och vägar. Detta inbegriper nyprojektermginom nämndens 
ansvarsområden samt att vara delaktig i den exploatering som bedrivs· 
inom kommunstyrelsens ansvarsområde. '. . 

CP) Drift och underhåll av vatten- och avl~ppsverk ev A-verk) och . 
fullgörandet av de uppgifter som åligger huvudman enligt lagen om 
allmänna vattentjänster (2006:412). Detta inbegriper att inom ramen 
för anvisade medel svara för fortlöpande utbyggnad av vatten- och 
avloppsanläggningarna. '. . . . 
. '. ~~ 

" ",,', .: .. ... .. , . . 

• Drift och underhåll av kommunens fastigheter, gator ocp. vägar, 
idrotts- och friluftsanläggningar, park.., och gatuanläggllingar och' 
gatubelysning. Samtatt verka för ett effektivt lokalutnyttjande. 

• Lokalvård. 

. • Drift och underhåll av skogsmark och andra allmänna: platser med 
därtill hörande byggnader, anläggningar och inrättningar samt 
kvartersinark med ändamålen parkermg, skyddspiniåde, natur etc. 

• Drift och underhåll av väderskydd, tel:1l141aler och vändplatser för. . 
. kollektivtrafiken. ' . . '. .... . 

• Bidragsgivning till enskild väghållning. 

ID Parkeriri.gsöv~rvakning enligt lag om kommunal . . 
. parkeringsövervakning (1987:24) och ärenden avseende förseelser mot 

gällande föreskrifter för stamiande och parkering av fordon samt. . . . 
. bortforsling av felparkerade fordon. . . , . 

• Främjal1de.a~ trafik~äkerhetengenom ~tt·geri.omföraförbättringar ic!en 
fysiska trafIkmiljön saJJltatt verka för allmän informatiol1s-,' .. ' . 
utbildnings- och kampanj~erksaniliet i:o.orri orr,rrådet. ' . . 

.: .. 
, ..... 

. ····0· ". . '; .;.:,' .' 

'"', :,' . .' .. '" '.,~:. 

:. ::.; 

'.: ' .. , . ~ ; .'. '.. 
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Et A vfallsplanelingen samt utarbeta förslag och bereda ärenden vad. 
gäller renhållningsordning och annan reglering av avfallshanteringen. . 

• Transport, återvinning och bortskaffande av avfall som regleras i .. 
MiljöbaJken~ . 

" Kostverksamhet inom bamomsorgs-, s~ol- och 
gymnasieverksamhetema samt äldreomsorgen .. 

§ 2 Undertecknade av handlingar . 

. Avtal och andra från nämnden utgående handlingar skall undertecknas 
av ordföranden efter medundertecknande av förvaltningschefen. 
Handlingar som rör delegerade arenden skall undertecknas av 
delegaten. . 

2 
Vår beteckning 
nr 2013.3053 
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KOMMUN 

Datum 

2011-07-22 
.' . Vår beteckning 

KS2011/141 rir201.1.1757 

. ·Nu 14IJ~&l.~· .. 
Reglemente för Håbo kommuns näm'nder ..... 

Reglementet fastställdes av kommunfullmäktige 2012~02~27, § 20 och 
gäller tillsvidare.' . .' . 

Allmänna nämndreglementet (ANR) 

Nämndemas sammånsäffning.· 

l§ 
. . , . . 

Kommunen~ nämnder ind~las i åtta verksamhetsområden och består 
av följande antal ledamöter och ersättare: 

Nämnd 

Kommunstyrelsem 
Bildningsnärimden 

· Skolnämnden 
. Milj ö~ och tekniknruDnden . 
Tillståndsnämnden 
Valnämnden '. 

· Socialnämnden . 
Överförmyndarnämnd 

Beredning 

LedamöterlErsättare 

11 7 
7 5 
7 '.5 

.7 5 
5 3 
5 3 
9. 5 
3 ' .. 2 

Demokratiberedningen utgörs aven ledamot ochen ersättarefråIl var
je parti som är representerat i kommunft,Ulmäictige. 

• ..... • • ", • o,' ", ',,_ • :."'" • 

Nämndsansvar, samverkanmellan nämnderna och rappor
teringsskyldighet 

2§ 

I reglemente för respektive nämnd anges nämndens ansvarsområden 
och övriga specifIkauppgifter. Nämnd svarar härutöver inom sina an- . 

· svarsområden. för: . . .... . 

· -att utatbeta förslag tii! pr~~am, taxorochandra ärendensoITI:ska 
fastställas avful1mäktige -. ... . .. 

- nämnderna ansvarar för attfulhnäktig~s beslutv~rkställs ,.. .., .. ". '. 

..... ; .. 

. . ..... 

.::. "." 

.: .' 
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Vår beteckning 
KS2011/141 nr2011.1757 . 

- uppföljning, utvärdering och kvalitetsarbete 

- långsiktig planering och strategisk utveckling av verksamheterna 

- att med uppmärksamhet följa den allmänna utvecklingenmom 
nämndsområdet . . .. 

- att till kommunstyrelsen yttra sig över förslag, framställningar och 
motioner etc. samt fullgöra de. övriga uppgifter som fullmäktige dele-
gerar till nämnderna och i samband med detta vid behov, samråda med 
övriga berörda nämnder 

.' . '. . 

- att delegationsordningar dels är aktuella och dels utformas så att en 
effektiv ärendehantering uppnås 

- att aktuella lagar och övriga bestämmelser beaktas bland annat i 
samband med upphandlingar 

- att Verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. 

- att räkenskaperna är rättvisande 

- att den interna lcontrollen är tillräcklig 
'.' ." 

- att budgeten från kommunfullmäkfigeinte överskrids. 

- det systematiska arbetsmilj öarbetet vars grunder regleras i arbets-
miljöiagen 

-informationSverksamhet inom verksamhetsområdet 

- reformering av de regel bestånd nämnden förfogar över. . 

3§ 

Nämnd ska i sitt arbete beakta miljö-, handikapp-, integrations-, 
mangfalds- och folkhälsofrågor. . 

Nämnd ska i sin verksamhet ochi beslut alltid överväga intentionerna 
i Förenta Nationernas barnkonvention. 

Vid komintmstyre~sens behandling av ärendet 2012-02~06 justerades 
. understruken text enligt ovan och ersatt~ "beakta". . 

. . . . -...... . 

Nämnd ska setill att verksanilietenlJeiliivs leclighetmed demål, . 
riktlinjer och policys_som :fu1lrb.älctige bestämt 

. ;-

·76· .. 



REGl,EMENTE . 3(8) HABO 
KOMMUN· 

Datum· 
2011-07-22 

Vår beteckning 
KS2011/141 nr2011.1757 

. . . ' . . 
. . 

Nämnd ska vidbehov, till fullmäktige och kommunstyrelsen, rappor-
tera hur nämndens verksamheter och ekonomi utvecklas. . . . . 

4§ 

Innan nämnd beslutar i enskild fråga, som berör annan nämnds ansvar 
eller verksamhet, ska samverkan ske med denna nämnd. .. 

:' ;" 

Nämnderna ska verka för att samråd sker med dem som utnyttjard~r~s ..... 
. ~~~. 

Nämnd är i enlighet med bestämmelser i personuppgiftslagen. 
(1998:204) ansvarig för de personregister som närrlnden för i sin verk- ... 
samhet och förfogar över~ .. .. ., 

Val 

5§ 

Ledamöter och ersättare i nämnderna väljs för fyra åi, räknat frånoch 
med det sammanträde då nyvalda fullmäktige förrättar val av ledaniö- . 

. ter och ersättare intill det sarnrilanträde då val av nämnder förrättas . 
nästa gållg.· 

Ersättarnas tjänstgöring ... 

6§ 
. . . 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett saminanträde eller· 
vidare delta i ett sa.:ri:nilanträde ska. en ersättare tjäilstgöni i ledamotens 
ställe. Det ankommet på, ledamot som mte kan :delta att själv kalla er-
sättare .. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till· 
ett fortsatt sammanträcie har rätt att tjäilstgöra ä,ven om en ersättare liar 
trätt in i ledamotens ställe. 

Om inte ersättarnaväljs prop~rtionetlt ska ersättllrila tjänstgöra enligt 
den av fullmäktige bestämda ordningen. En ersättare.somhar börjat 
tjäilstgöra har dock alltid företräde oberoende ~vturordningen~ 

',", 
.,; , . .,........ 

7§ 

. En ledamot eller en etsättaresorrf har ~vbrutit sintj änstgÖn11g på . 
grund av jäv.i ett ärende rar. åter tjäilstgöta, sedanårendet har 1;land- . lagts. . . ., ...... . .... .' .!.' 

····16/.········ 
. ,,!.', 

.1. 

. ,.1 

.. ; ",1, 



REGLEMENTE 4(8) HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2011-07-22 

Vår beteckning 
KS2011/141 nr2011.1757 

En ledamot som har avbrutit t j änstgöringen vid ett sammanträde på ... 
grund av annat binder än j äv, rar därefter åter tjänstgöra om ersätta'-
rens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. 

Ersättare, som inte tjänstgör, får närvara vid nämndenS sammanträden· 
och delta i dess överläggningar men inte i besluten. 

Ordförande och vice ordförande 

8§ 

Fullmäktige väljer bland ledamöterna i nämnden en ordförande samt 
en vice ordförande, att tjänstgöra den tid, för vilken de blivit valda 
som ledamöter i närimden. . . 

Om varken ordförande eller en vice ordförande . kan delta i ett helt . 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör annan av nämn-
den utsedd ledamot ordfOrandens uppgifter. 

Om ordföranden på gtund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att 
fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan leda-
mot att vara ersättare för ordforanden. Ersättaren fullgör ordförandens 
samtliga uppgifter. I första hand bör vice ordföranden utses till·ersätta-
re. 

Det åligger nämndsordförande att: . 

närmast under nämnden ha uppsilct över nämnds hela förvalt-
ningsområde och med uppmärkSamhet följ a frågor av betydelse 
for kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effek-
tiviteten samt ta initiativ i dessa frågor. . 

att representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, .. 
konferenser och sammanträden, om nämnden inte bestämt annat ... 

Sammanträdena 

9§ 

Kommunstyrelsens ordförande får närvara och delta i samtliga nämn-
ders överläggningar men inte i beslut. . 
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot 
enskild. 



REGLEMENTE, 'HAso ,,5(8) 

Vår beteckning 

KOMMUN 
Datum 

2011-07-22 , ,KS2011/141 nr 2011.1757 

Tidpunkt och kallelse 

10 § 
. :,. : 

Nämnd sammanträder på dag och tid som näirmden bestämmer.", 

11 § 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till s~träden. kal~ 
lelsenska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sam:" 
man trädet. Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och 
ersättare samt annan förtroendevald soni får närvara vid s;:unmanträdet 
senast fem dagar före sammanträdesdagen. 

Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordför~denbestämmer i 
vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragnings-

", listan ska bifogas kaJlelsen. '" ' 

, I undantagsfall får kanel~e sk~ muntligt. När vark~n ordfö~anden: eller 
vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den: tillåldem äldste 
ledamoten göra detta. 

Justering av protokoll ., ' 

12 § , 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot senast fjorton da
gar efter sammanträdesdagen.' För komtnunstyrelsensprotokoll gäller 
att dessa ska justeras av två ledamöter. " ", 

. .. . 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet' ska just~ras o~e-, , 
delbart. Paragrafen ska redovisas sIaiftligtinnan nämndenjristerar " 
den. ' " ' 

Reservation 

13§ 
, ' , 

Om en ledamot har re~erverat sig mot ett beslut o~h ledaDloten vill 
motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt: Motiveringen , ' 
ska lämnas senast i samb,and meci justermgen av protokollet. ' 

",:;: 



REGLEMENTE G(8} HABO 
KOMMUN 

Datum 
2011-07-22 

Vår beteckning 
KS2011/141 nr 2011.1757 

Delegering av ärenden inom en nämnd 

14 § 

En nämnd rar uppdra åt utskott, ledamot, ersättare eller en anställd hos 
kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst mende eller en 
viss grupp av ärenden. 

I följande slag av ärenden rar beslutanderätten inte delegeras: 

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 
kvalitet. 

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden 
med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäk-
tige har överklagats. . 

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. . 

Ärenden, vad beslutanderätten tillagts en delegat, får överlämnas till 
nämnden för avgörande, om särskilda skäl för detta fin.i:J.s~ Nämnd rar 
delegera-beslutanderätten till ordföranden eller annan ledamot i nämn-
den i brådskande ärenden, där nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

Förvaltningschef, som fått delegationsrätt får i sin tur delegera be-
slutanderatten åt en ruman anStälld inom kommunen. Sådana beslut 
ska anmälas till förvaltningschef. 

Vid handläggning av ärende med stöd av delegerad beslutanderätt 
gäller i tillämpliga delar vad som är föreskrivet i kommunallagen för 
nämndsbeslut. 

Beslut, som fattas med stöd av delegation, ska anmälas till nämnden 
som bestämmer i vilken ordning detta skall ske. 

Samverkan och förhandling 

15 § 

Närrlnderna ansvarar för att följa samverkansavtal(KS 2008110 - Hidnr 
2008.204). Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljöiagen (AML) 
och lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (LFF) 
utgör den rättsliga gfunden för samverkanssystemet. Samråd i samver-

. kans grupp ersätter information och förhandling enligt 11,19 och 38· § 
:MJ3L. UppkoDJJ.J;leroenighet vid behandling av fråga är arbetsgivaren 
skyldig att fullgöra sin förhandlingsskyldighet e:i1ligt Il §MBL. Enligt 



REGLEM~NTE 7(8) 
HÅBO 
KOMMUN' 

Datum 

2011-07-22 
Vår beteckning , 

,KS20111141 nr2011.1757 

'..' '.';., .' . '. '. . " 

gällande delegationsordning, som beslutats av komm1lllstyrelsen,ärdet . 
berörd chef SOnl ansvarar för att kalla till rorhandling enligt 11 § MBL, ' 
genomföra förhandlingen och slutföra ärendets hantering. I samband 
därmed kan berörd chefbegäi stöd i förhandlingsprocessen. Det inne-

, bär dock inte att ansvaret överlämnas till annan arbetsgivarföreträdare. 
. . . .' ". , . .': 

Hantering ~v tvistefö~handling och rätten att träffa kollektivavtal, re-
gleras i av kom:r:D.unstyrelsen beslutad personaldelegation. ' 

. '. '. 

Administrativa regler' 

16 § 

Nämnd ~svarar' för att aclrninistrationen av dess verksamhet i alla av
seenden fullt ut motsvarar de krav som kommer till uttryck i det of-, ' 
fentligträttsliga regelverket som framgår av bl.a. kommunallagen, för
valtningslagen, lagen om kommunal redovisning, tryckfrihetsförord
ningen, offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen, de specialregle
rade områdenas regelverk, upphandlingslagstiftningen samt person- ' 
uppgiftslagen. ' " 

Delgivning' 

17 § 

Delgivni.D.g till en nånind sker med ordförande,'förvaltningschef 
nämnds::;ekreterare eUer registator. 
'. . . 

, : .' . 

Undertecknande av handlingar ' 
. . : . . .' . 

18 §, 

, Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nåmndskaun
dertecknas av ordföranden eller vid förfall för denile av viceordföran
de och kontrasigneras av förvaltningschef eller nämndens sekreterare. 
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

, ' 

Avtal av principiell och/eller övergripande karaktär, undertecknas av 
kommunstyrelsen, i enlighet med av styrelsen beslutad'delegation om 
tecknande av rl.I1ll,a:" "," , . " ' . 

. . :. 

. . . ~ :'.''' 

'". ~.' 

er" 



RI;GLEMENTE . 8(8) HÅBO. 
KOMMUN· 

Datum· 
2011-07-22. 

Vår beteckning 
KS2011/141 nr2011.1757 

Övrigt 

19 § 

Nämnd ska verka föt reformering och förenkling av regler inom sitt 
verksamhetsområde med beaktande av de krav som uttrycks i § .1 ~ 
ovan. 

20 § 

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet. 

21 § 

Nämnd ansvaiElI för vård och förvaring av verksamhetens arkivhand-
lingar enligt arkivIagen och kommunens arkivreglemente. 

23 § 

Nämnds budgetförslag, budgetuppföljning, delårsrapport, årsredovis-
ning inklusive verksamhetsberättelse skalämnas till kommunstyrelsen 
inom den tid och, följa de riktlinjer som kommunstyrelsen bestämmer. 

24 § 
. . . 

Nämnd rar externt hyra verksamhetslokalerförst efter medgivande 
från milj ö~ och teknilcnämnden. 

25 § 

Om beslut av nämnd efter lagllghetsp~övning enligt reglerna i 10 kap 
kommunallagen blivit upphävt genom avgörande som vunnit laga 
kraft och om beslutet redan verkställts, ska nämnden omgående under-
rätta kommunstyrelsen om dettå. . . 

. . g ... .. ' ....... { .. 

q 

, ". 



1 (10) HABO' 
KOMMUN 

Datum 
". 2013-03-01 

Vår beteckning 
. KS2013/33 nr 2013.573 

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

.. ',", . 

/1/tI qdl/4t'701~~' 
Reglemente för kommllnstyrelsen, a1:t gälla från och med 
2013-04-08 och tills vidare '. . '. '.' 

. . .' , . . 

Föregående reglel11ente fastställd~s' av k01l1Jll,UnfuIlmäktige 2012-09-'24, 
§ 97. 

Detta reglemente justeras. rriedanlechling av att vissa verksamheter överförs 
från bildningsnämnden till kommunstyrelsen genom beslut i kommunfull-
mäktige, 2013-03-25, § 6~" . 

KOMMUNSTYRELSENS. ÖVERG:IPANDEUPPGIFT.~R 
Ledningsfunktionen 

§1 

KommunstyrelSen är ko~unens ledande politiska förvaltningsorgan. Den . 
ansvarar för hela kOmIDUnensutveckling och ekonomiska ställning: Styrel-
sen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens 
ekonomi och verksamheter. . 

• ..' ", ":-" ".',.. :.,..' ',": '. "o :::.:: :,' .' '. 

Kommunstyrelsen är kommunen.s centrala arbetsgivarorgan, tillika kOnTInu-
nens löne- och pensionspiyndighet, och ska ha hand om frågor som rör för- .' 
hållandet mellan kommunen som atbetsgivareoch dess arbetstagare med de 
skyldigheter.och befogenh. eter som framgå,[ av till detta reglemente bilagda . 
instruktion för kommunstyrelsens personal-och förhandlingsutskott .. 

, . '".,' '.' :. . . 

Kominunstyrelsen är anställningsmyndighet för all korrimunal personal~ 

§2 
. . 

I kommUnstyrelsens ledningsfunktion ligger att utveckla, samordna och föl- . 
ja upp bl. a: 

,. utvecklingen av den kommunala demokratin 
.. ' . "'. ' , 

CD • planeringen a~ anväpdningenav mark ochvatt~n 
. . . . 

,. mark- och bostadspolitiken samt att verkaför att bostadsförsöJjning-
en och SamhällsbYli?gandetfräfnjas ..' . . . 

,",: . 

,. energiplaneriilgen samt frä.mj ande. av. energihushållningen 

. ;. 

. ·S·········· '.' '. · z: . . · . 
. . 

• •••••• :. o". "0 o'" 

er 



2(10) HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2013-03-01 

Vår beteckning 
KS2013/33 nr 2013.573 

ElI infOlmationsverksamheten och omvärldsbevakning och utveckling 
. av infOlmationssystemJIT . 

~ trafikpolitiken samt att verka för en: tillfredsställande tra:fik:fOrsöJj- . 
ning 

Et . kommunens säkerhetsarbete inklusive riskanalyser och säkerhets-
prövning 

e utvecklingen och effektiviseringen av den övergripande organisa-
tionsstrukturen och administrationen 

•. utvecklingen av brukarinflytande .. 

Kommunstyrelsen skall vidare med uppmärksamhet följa: . . 

. lit miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i 
kommunen 

fil socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål uppfylls 

Et den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kom-
munalhälso,: och sjukvård 

• skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kim uppfyllas 
. . 

III omsorgen om fysiskt och psykiskt funktionshindrade och verka för 
en god omsorg och vård 

ID teknisk verksamhet och verka för god infrru;truktur 

Kortununstyrelsen skall med uppmärksamhet följa övriga nämnders verk-
samheter. 

fl 
v' J 



3(10) HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2013-03-01 . 

Vår beteckning 
KS2013/33 nr 2013.573 

Styrfunktionen .' ; 

§3 

I kommUIlBtytelseti stYrfunktion ~gåratt· .' 
"/-. :'. 

• leda samordningen av utformningen av övergripande mål, riktlinjer 
och ramar för styrnillg av hdåden kommuriala verksamheten.Sty- . 
relsen ska redovisa förslag till målformuleringar som inte ska göras . 
. av annan närrmd .. . . . 

övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för 
. verksamheten och ekonomin efterlevs samt att kommunens löpande 
förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt . . .. 

• tillse att uppföljning sker till fulhnäktige från' samtliga nämnder om .' 
hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är 
under budgetåret 

- utfärda föreskrifter och anvisningar till nämnderna rörande budget-
förslag, budgetuppföljning, delårsrapport, årsredovisning iDklusive . . . .. . . 

verksamhetsberättelse mm. . , 

• ha fortlöpande uppsikt över verksamheten ide företag, som kommu-
.. nen helt eller delvis äger elle:r annars har intresse i, främst vad gäller 

ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också 
i avseende. på övriga förhållanden av betydelse för kommunen 

• tillvarata kommune~s intressen vid bolags- oChföreningSstämmor . 
. och andra liknade sammanträden i de företag som kommunen helt '. 
. eller delvis äger eiler har intresse i pl.a. genom att lämna direktiv. till 

kommunens ombud ...., . .' 

-ansvara fö~ de f6rvaltnings- ochver1cställighetsuppgifter sorn inte 
uppdragits åt annan nämnd . 

• . i övrigt följa frågor som rör kommunens utveckling 

", . .". .'. ".' ... 1&/ ...... . 
,:." ,' .. '-

, .. 

q' 



o 4(10) HABO 
KOMMUN 

Datum 
2013-03-01 

Vår beteckning 
KS2013/33 nr 2013.573 

KOMJVWNSTYRELSENS ÖVRIGA VERKSA.lVUIETER 

Ekonomisk förvaltning 

§4 

Kommunstyrelsen skall ha hand om kommunens ekonomiska förvaltning 
och därvid följa av fullmäktige meddelade föreskrifter. I den ekono:rD.iska 
förvaltningen ingår medelsförValtningen, vilken omfattar placering och upp-
låning av medel. I uppgiften ingår o~kså att bevalca att kommunens inkoms-
ter inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som be-
hövs för indrivning av förfallna fordringar. 

" " . 
Kommunstyrelsen har också kind om övrig ekonomisk förvaltning. I denna 
uppgift ingår bl. a. att: 

III handha egen samt övriga nämnders donationsförvaltning samt place-
rarnedel " " 

el) handha koncernkonto, upplåning och medelsplacering enligt avtal 
med, eller uppdrag från kommunens företag " 

" fortlöpande hålla sig underrättad om förvaltning och underhåll"av. 
kommunens fasta och lösa egendom 

IS tillse att korilmunens" behov av försäkringsskydd är tillgodosett 
" . 

.. vara centralt organ för upphandling och inköpsverksamhet samt ha 
övergripande ansvar förriktlinjer fdr kommunens upphandling av 
varor, tjänster och entreprenader med målsättning att inköp och lo-
gistik bedrivs påettför kommunen. fördelaktigt sätt. 

61 ingå borgen för belopp upp till 500 000 kr 

III ta upp lån inom den beloppsrariJ. och de riktlinjer som fullmäktige 
fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om sä-
kerheten som fullmäktige angivit 

Kommunstyrelsen ska svara f6r årsredovisning, med sammanställd redovis-
ning och delårsrapport med budgetuppföljning, enligt lagen om kommunal 
redovisning 

." ""CC""~ 

q 



5(10) HAso 
KOMMUN 

Datum 

, , 2013-03-01 
'Vår beteckning 

KS2013/33,nr2013.573 , 

Uppgifter' enligt speciallagstiftnmg 

§5 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet enligt arkiviagen (1990:782f, 

Kommunstyrelsen ansvarar för kOl:nmunens anslagstavla ochwebbplats, 

Kommunstyrelsen ansvarar för lotteritillstånd med mera enligt lotteriiagen ,,' 
(1994:1000). " 

Övrig verksamhet 

§6 

Det åligger kommunstyrelsen vidare 

att besluta iäre~denangående tillstån,d att använda kommunens va-,' ' 
pen och symbol samt andra upphovsrättsligt skyddade objekt som 
kommunen har ensamrätt ~ 

att ansvara för de förvaltnings- och ~erbtällighetsuppgifter i övrigt 
, som inte uppdragits åt annan nämnd 

• ' att verka för trygghet och säkerhet i samhället, en god folkhälsa och 
en god livslTIiljö 

• 

• 

," ,,o '. •• . • '" 
, . . 

att samordna kommunens och de ko1ll.Ii.1unalafön~tagensupphand
ling samt tillse, att lagen omoffentllg upphandlmg, upphandlingspo- " 
licy ochriktlinjer för upphandling efterlevs " ' " , 

att ansvara för refo~eri~g av kommunstyrelsens~egelb~stånd och. ' 
'utformningen,av fullmälctiges handlingar 

att ansvara för kommunens verksamhet med anledning avatt kom-' ' 
munen ingår i FinsktförValtning$områd~. Förkormrninens verksam
het utgår statsbidiag. Verksanlheten regleras i lag (2009:724) om na
tionella minoriteter och minol:itetsspråk och i förordningen. 
(2009: 1299) om nationella rnir+oriteter och minoritetsspr4k 

" ", . " . 
. .'. . . 

att ansv~a för folk~ochgymnaslebi1Jlioteksverksamheteri . 
... . 

att främja och stimul~ra~tt allsidigt kultur- o.chfritidsliv ' 

• ' att bevaka att frågoromutsmyc1rning~v offentliga platseroch bygg
nader uppmärks!flllillas 

'. , 

.'80 . :,:,." 
'" ' .. 

: '. . , . 



6(10) HÅBO 
KoMMUN 

Datum 
2013-03-01 

Vår beteckning 
KS2013/33.nr 2013.573 . 

El ansvarar för att ett regelverk finns för hyressättning ochpriorite-
rmgsordning för föreningsaktiviteter i kommunägda lokaler och an-
läggningar. . 

El att handha och beslutar om kommunens bidragsverksamhet gentemot 
det ideella föreningslivet inom Råbo kommun 

El att ansvara för kommunens vänortsverlcsamhet. 



7(10) 
Vår beteckning HABO • Datum 

KOMMUN 2013-03-01 . .:. KS2013/33 nr 2013, Sq 

Delegering från kommunfullmäktige· 
.:, 

§7 

Kommunstyrelsen skall besluta i följande grupper av ärenden:· 

.. teckna avtal som behö~s för verksamheten och SOln är av 'principiell'.· 
och/eller övergripande betydelse 

. . 

• avge yttrande som'ankommer på kommunfullmäktige om inte ytt-
randet är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen .. 
Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda slag avyttrande om 
remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sam.- ... 
manträde med fullmäktige 

. , . 

• i sådana mål och ~enden, där det ankommer på komm~stYJ:eis~n att 
föra kommunens talan, på kommunens vägnar träffa överenskom~ 
melse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förliJ.<:nillg och sluta 
annat avtal 

e köp och,försäljning av lös och fast egendom till ett värde av högst 
fem (5) miljoner.kronor . 

• upplåtelse och utarrendering av kommunens mark 

e 

o 

• 

• 

attenligt Plan- och bygglagen (PBL) kap 5 §§ 27, 38-39, kap 6 
§§ 3-9, besluta om antagande, ändring eller upphävande av detalj- ' .. 
plan och områdesbestämmelser. ' .. 

. ' . .' . 

att förlänga eller, förnya deta1jplan~ns genomfömndetid, PBL kap 4 
§ 24-;-25 ,. . 

avskrivillng av fordran som hänför sig till styrelsens förvaltningsom-
råde med begränsning som i särskilt fall kan följa av lag eller beshit . 
av kommunfullmäktige. 

, '. . . 

utse represe~tanter att ingå i Mälardalsrådets arbetsutskott 

Ansvar och rapporteringsskyldighet 

§8 

Koriml1.lnstyrelsen skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de , 
mål och riktlinjer som fullmäktige har bestänit, de föreskrifter som kan fin-
nasi lag eller förordning Samt bestä+nn:ieJser i detta reglemente .. · . ., 

.. ' .... ," . 

Kommunstyrelsen ska regelmässigt till fullmäktig~ rapportera hur verksam~ 
hetenoch ekonomin utvecklas under budgetåret. ..., 

..', • '.0 " '.' .".' 

.~'~ ... c, 
. .". (... ~ . 

: ,', . :', 



HAso . 8(10) 
Vår beteckning . 

'. KOMMUN 
Datum' 
2013-03-01 KS2013/33nr 2013.573 

KONmffUNSTYRELSENSARBETSFO~R 

Ordföranden 

§9 

Kommunstyrelsens ordförande ska också yarakoinmunalråd och ägna hela 
arbetstiden'åt uppdrag för Håbo kommun .. 

Det åligger kommunstyrelsens ordföranden att särskilt: 

GlI närmast under komm~tyrels~nha uppsikt .över kommunens hela 
nämndförval1ning~ . ' . 

Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med kommu- ' 
nens styrelser och nämnclersamt styrelserna för kommunens bolag. Ordfö-
randen har därvid rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. När-
varorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning. 

Undertecknande av handlingar 

§ 10 

Avtal, köpehandlingar avseende fast egeildom, som grundar sig på'beslut i 
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen samt andra handlingar och skri-
velser enligt beslut av kommunstyrelsen, ska i första hand underteclalaS av 
ordföranden och kontrasigneras av kommundirektören eller ekonomichefen, 
I frånvaro av dessa; sker undertecknandet i enlighet med den av styrelsen 
beslutade ordningen för tecknande av fJtma för kommunstyrelsens verk-
samheter. ., ' 

Låne- och borgensförbindelser ska i första hand uIidertecknas av ordföran-
den med kontrasignation av kommundirektören eller ekonomichefen. I från-
varo av dessa, sker undertecknandet i enlighet med den av styrelsen besluta-
de ordningen för tecknande av firma för kommunstyrelsens verksamheter. 

Vid behov bestämmer styrelsen vem som skall underteckna handlingar. 

, . , 

Arbetsutskott och personal- och förllandlingsutskott 

§11 

Inom kommunstyrel,sen ska det finllas ,dels ett-arbetsutskottdels ett perso,-
nal- och förhandliligsutskott~ Arbetsutskottet består avfem ledamöter. och 

q. 



.9(10) 
.HÄBO 
KOMMUN 

Datum 

2013-03-01 
.. Vår beteckning 

KS2013J33 nr2013.573 

tre ersättare. PersonC1l- och förhandlingsutskottet består av tre ledamöter och 
två ersättare. Utskottens ledamöter och ersättare utses av kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen väljer för den tidstyreIsen bestämmer bland ilämndeils .. 
ledamöter och ersättare, respektive utskotts ledamöter, ersättare och ordfö-
rande. . . . . 

Om respektive ordförande i utskotten på grund av sjukdom eller av annat . 
skäl är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för. en längre tid, fåt styrelsen utse 
en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra den., •. 
nes uppgifter. . 

Ersättare skall närvara vid utskottens sammanträden endast om ledamot är 
förhindrad att tjänstgöra. Ersättare inkallas till tjänstgÖring i den av·kom-

. munst)rrelsen vid valet bestäInda ordningen.· . '. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i något av utskott~n, som inte.utsetts vid 
proportionellt val, skall fyllnadsval· snarast förrättas; 

Arbetsutskottet sanr.tnanträder på dag och tid som kommUnstyrelsen be
stämmer. Personal- och förhandlingsutskottet sammanträder på dag och tid 
som utskottet bestämmer. Sammanträden skall också hållas när ordföranden 

. anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det .. 
'. . . :" '. . . . '. . '" '. 

. ~ . . . 

, Utskotten rar handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande. . .. . 

.Arbetsutskottets huvUdsakliga uppgift är att bereda kommunstyrelsens ären
den. Kommunstyrelsen rar besluta om kompletterande uppdrag för utskottet.:. . ". ,":.. '. '.' 

Personal- och förhandlingsut~kottets upp~ftär att företräda komm1lllen som .. 
arbetsgivare i huvudsak i ärenden e:nligt reglementes, § 1. Kommunstyrelsen 
får besluta om kompletterande uppdrag för utskottet. 

. :. . .' : .' . . . 

Kommunstyrelsens uppgifter som krisledningsnämnd, enligt reglementets 
§ 5, fullgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott enligt uppgifter, befogenhe
ter och skyldigheter som framgår av regelmente för krisledningsnämnden .. 

Utskottens protokoll skall löpande delges kommunstyrelsen. 

Ärenden som skall hanteras av kOITlll1unstyrelsen skall beredas av utskotten, . 
om beredning bedöms nödvändig . 

. När ärendEmberetts bör u~skotteri l~ggåfram förslagtill beslu~: ... 

• 1 ;',. .-

. " : l,: .'- . 

/,' 

• ,', , .... ' .. "J' 

.. : .. ::.' 

.. /QI'j .... 
··.~/.Vi 

". :. :,", 

..,' . 
", ,,' 

"'o .o,' 



HÅBO 
KOMMUN 

Referensorgan 

§12 

Datum 
2013-03-01 

.10(10) 
Vårheteckning 

KS2013/33 nr2013.573 

Som referensorgan till kommunstyrelsell$ handläggning av fu-enden bör, då 
skäl härtill föreligger, inhämtas från: 

- handikapprådet 

- Samrådsgrupp ungdomsdemokratifrågor tillika brottsrorebyggande ~ådet 

- pensionärsrådet 

- ungdomsrådet 

Närvarorätt 

§13 

Vid kommunstyrelsens och dess utskotts sammanträden skall tjänsteman 
och övriga föredragariden närVara utifrån ordförandens avgörande .. 

•••• o', 

:'," .' 
' . . q .... ,: 

... 1(: '" I'.~,. 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) HÅBO 
KOMMUN 

Datu~ .... 

2011-07-20 . 
Vår. beteckning 

KS2011/141 nr 2011.1753 

':.' . 

' ..... 

Beslut om reglemente för tillståJidsnämndem 

Reglementet fastställd~s av kommunfullmäktige 2012-:-02-27, § 200ch 
gäller tills vidare. . .. . .. 

Utöver vad som sUldgasi allmänna nfunndreglemente{gäller för tillstå:nds~· 
nämnden följande bestämmelser. . . . 

§ 1 

Nämnden fullgör myndighetsutö~ande uppgifter inom byggnadsväsendet . 
och har härvid tillsynen över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygg~ . . 
lagen. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag och 
författning ska fullgöras inom plan-:- och byggnadsvi;isendet~ .. . \ . '. . 

Nämnden fullgÖr kommunens myndighetsut5vande uppgifter inom miljö-
och hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag och för-
fattning ska fullgöras av den kommunala näJ:iJllden inom milj ö- och hälso-
skyddsområdet. .. 

Nämnden fullgör kommunens myndighetsutövande uppgifter inom natur-
vårdsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag och törfattningska 
fullgöras. av den kommunala nämnden inom naturskyddsområdet. . 

Nämnden ansvarar för trafIkliggaren. 

Nämnden handlägger och utfärdar parkeringstillstålld för funktionsnedsatia. 

• .1,', 

· . · ',.' .. 

. , :. 
":. ," . 

. "'" . 



HABO 
KOMMUN 

/Vu qdUOJnde. 

Datum 
2011-07-14 

Beslut om reglemente för miljö- och tekniknåmnden 

Reglementet är fastställt av kommunfullmäktige den 2012-02-27, § 20 och. 
gäller tillsvidare. 

Utöver vad som stadgas i allmänna nämndreglementet gäller för milj ö- . och 
teknisknämnden följande bestämmelser. 

§ 1 

Milj ö- och tekniknärpJ:iden har till uppgift att svara för 

Il) Projektering, upphandling, antagande av anbud samt genomf6rande av 
ny-, om-och tillbyggnad av kommunala byggnader, anläggningar, gator 
och vägar. 

e Drift och underhåll av kommunens fastigheter, gator och vägar, idrotts-
och friluftsanläggningar, vatten-, avlopps-, park- och gatuanläggningar 
samt gatubelysning. 

II Skötsel, underhåll och förvaltning av kominunens parker, planteringar, 
lekplatser, skogsmark och andra allmänna platser med därtill hörande 
byggnader, anläggningar och inrättningar samt lcVartersmark med än- . 
damålet parkering, skyddsområde, natur etc. 

. . . . ~ 

e .. Skötsel och underllåll av väderskydd, terminaler och vändplatser för 
kollektivtrafiken. 

" Bidragsgivning till enskild väghållning .. 

El Parkeringsövervakning enligt lagen (1987:24) om kommunal parker-
ingsövervakning. . 

If TrafIksäkerhetsverksamhet. 

" . A vfalls- och renhållningsverksamhet samt utveckling mot ett krets.:. 
loppsanpassat samhälle. Nämnden ansvarar därmed för att inriktning 

.. och styrnirig av verksamheterna sker i enlighet med av kommun:full-
mäktige antagen. renhållningsordning och renhållningstaxa. 

" Naturvård.· 

• Milj5strategisks verksamhet 

1 (2) 
Vår beteckning 

KS nr 2011.1739 

q 



HABO Datum 

2011-07-14 KOMMUN 

.. 

.. 

Verka för ett effektivt lokalutnyttjande. 

Underhåll av vissa brygganläggningar enligt överenskommelse med den 
nämnd som ansvarar för fritidsfrågor. . '. . 

Bostadsanpassnings och tillgänglighetsfrågor. . 

Energirådgivning och övriga frågor som rör energianvändande. 

.. .' Geografiska informationssy~tem och mätverksamhet. 

.. Lokalvård .. 
:' . . '. ," :'. ":.' 

• Uppgifter enligt 10-11 § lagen (2006:378) om lägenhetsregister. 
. .' 

.. Kostverksamliet inom barnomsorgs- skol- och gymnasieverksamhete~a 
och inom äldre- och handikappomsorgerna. . . 

(Myndighetsuppgifter; som berör ovan nämnda, verksamheter, svarar till- , . 
ståndsnämnden för.)' ..... 

§2 
. '. . .". ," 

Miljö- ~ch teIcniknämnden sIca vad gällernaturvåidsfrågoma . 

.. . svara för att värdefull natur vid beho~ sköts elle~skyddas 

§3 

svara för kunskapsuppbyggaridetom natken i kOhununen samt följa 
utveck;lirigen inom naturvårdsområdet, samt dels' svara för och dels be-
reda frågor som rör naturvård. . . " . 

, ",." ,':'.", .. ,.", ", .:. . .. :"', .', . 

. Miljö- och tekniknämnden ska vad gäller miljöstråtegiska fråg~r 

.. 
Et 

. . 

arbeta för att värdefull natur vid behov sköts eller skyddas, 
.., . 

svara för kunskapsuppbyggan~et om lllilj östrategiskä frågor samt följa 
utvecklingen inom området, samt dels svara för och bereda frågor som 
rör miljöstrategi. '. . . 

: " 

. ".-,:, 
. . 

····,wlj; 
-'" .... 

2(2) 

Vår beteckning 

KSnr 2011.1739 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 199 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-11-25 

. KS 2013/139 

Förslag till regler för avgifter för förskola, fritidshem och peda-
gogisk omsorg med anlednrng av ,ändrad vistelsetid 
Sammanfattning 
Enligt skollagens (2010:800) 8kapite16§ ska barn till föräldrar som är ar-
betslösa eller föräldralediga, erbjudas förskola under minst tre timmar per 
dag eller 15 timrmir i veckan. . 

Håbo kommun har tidigare beslutat att barn till föräldralediga och arbetslösa 
har rätt till verksamhet om 15 timmar per vecka. 

. '. . 

Fullmäktige beslutade den 23 september 2013 § 70 att föräldralediga o~h 
arbetslösa föräldrar ska kunna välja upp till 25 timmars vistelsetid per vecka 
för barn i förskola och i den pedagogiska omsorgen. Valmöjligheten ska 
gälla under hela året. 

Av skolnämndens beslut 2013-11-04, § 73, framgår bland annat fOljande: 

"Skolnämnden fick i uppdrag att revidera gällande reglemente ror förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg. . 

. . 
Med anledning av fullmäktiges beslut, måste beslut tas oro fastställande av 
ny avgift, för de föräldrru: som väljer att ha sina bron placerade i verksarnhe-
ten 16 till 25 timmar. . . 

Detta ärende berör sålui:lda avgiftsfrågan och inte reglema för verksamheten, 
då denna fråga är delegerad till skolnärrmden att hantera. 

Skolförvaltningen föreslår en ny avgift för de föräldrar som väljer att ha sina 
barn placerade i förskolan 16 till 25 timmar. . 

JUSTERARE 

Föreligger förslag på ny avgift i bifogad bilaga. 

Skolnärrmden föreslår att kommunfulirnäktige godkänner föreslagna regler 
för avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg att gälla från 
och med den l januari 2014. 

Reglerna gäller tillsvidare, dock längst till och med 31 december 2017." 

Nämndens beslutsunderlag 

Föredragningslista, ärende 7, 2013~10-25 
Regler för avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (re-
viderad), 2013-10-08. SKN nr 2013.3938 
Protokoll från kommun:fullmäktigessammanträde § 51,2012-04-23 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

{]{ I JSi6
1 J 

Nr 2013.3439 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HAso Datum 
KOMMUN 2013-11-25 

Kommunstyrelsen 

KS § 199 KS 2013/139 

Beslutsunderlag " "" " 
Kommunfullmäktiges beslut 2013-09~23, § 70 
Skolnämndens beslut2013:-11-04,§ 73 "" " 
Förslag till regler för avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk 
verksamhet, 2013-10-08 " """ ""..! ". " 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-11-i2, § 163. 

Utskottet tillstyrlcer skolnämndens förslag till r~gler och avgifter ... " 
" " 

Kommunstyrelsens för!5l~g till kOlTImunfullmäktige 

" Kommunfullnlälctiges beslut 

l. Fullmäktige godkänner föreslagna avgifter för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg att gälla från och med 2014-01-01 i enlighet med 
skolnämndens förslag 2013-11-04, § 73. 

EXPEDIERAD" " SIGNATUR 

I 
". ". "I 

"" " 

16 

I 

Nr 2013.3439 



iFtå:ErO 
KOMMUN : .HÄSO KOMMUN. 

KOIit.«.JNSTYRELS2NS:FÖR\li-l.iNlhlG 

DatulTl 
20') p-'11-04 

If'lKOM .... '1. 

2OJ3 -tf-' 11 . 
SKI\), §.13: SKN 20~ 31208 

~~' ".~ 

. .J_rit' 1 .. /u.·.~_'.·D 
V', V r,.rt . .~ dJ) ~5 . :S2$ f . 

Regler for .åvg·ifter fOr förskola, fritidshem och pada.goggs'k 
Qrri$.otg macJ.ard~i;iIhhlg av ändr~d vis;tei$~tid 
Sammanfattning '. 
Enligt: skolIagens(io 1 ebBOO) 8 k~pite16§ .ska barn till rotäldtru: som är 
i;lrb~ts19si;+ ell~r IÖl:ä.1drfll~digi:i, erbjlldas förskola u.i').del.'rmhst tre tinu'ilat per 
qag eVer 15 til111)1iU" iveckrul. . . . 

I.{abp kOplIUun,har tidig~+e beslutat ait,barn till föräldraled,iga ()ch arbetslÖRa 
har rätt till verksamhet om 15 tiffilllal' per vecka. 

FUIlmälctige,beslutade.'dei123 september 2013 § 70 att :fQraLdralC,1diga och 
aibetsiösa iötillch'a:tskå i{uima, vät} a ujjri t11125 t111JlllaI'S vistelsetid per vecka 
f.6i.' bati,i: i fQrs1<o i'~ocih'J: den P~d$.~ö gisl~aOn1S'Oi"geil. Vallliöjhgheteu. skä 
g1;i1l,ä trAder b.~l~ w.-e.t. . .' . 

'S~Qh11i.um4e).1 ';tiQk o,c~~ i. u1J.ppr~g ai,l;reyic,ieta gä,llä:J1de l'eglewente, föt 
fÖTskQl;:t, fiitids;heJ11 oc;h; pedagogj'skOl1,lSt;l1:g, . 

Med anledning 'av .fullmäktJgeq b~:?l~t, måst y hYs.lut ta$ pm f.a,stst~lIpnde: av 
ilY'a:vgif~ ·fol; de föräidi'ät',sOtil väljer att hasjna bam placerade r 
v~tbaiil1ieteh 16 'tili :25lh'JJiliar.. .' . 

b~tta äteila'~·l;el'Ol· säiJllldtJ. åvgiäs:fi:ågrui och inte reglei"ll.ä f6:fvetksafuheteui 
d~ de~'ij)l;i. f~(i~~ m' d,~le~'i;:;l4 till Er.l~Qln~+m:d!el1·atthl!lutera. .' 

,Sl~Ql:tql'Vai,tqhigM före.$lål' i?ii ~iy ;;lvgut föi' de' fori;ildrtJl'sQl'n vfiijet att hasit+a 
p,arn l?la.cerE.1.cl~ 'j rqrsk91?ll HHi1l25 ti111lIllir. 

FÖl~eligger fårsl<rg pa ny avg1.fi: 'i bifogacl btlaga,. 

$kolnänmden fOi"eslår att lcomrmmfullmälctige g()dkäi1l:\erfdr~slagI1a r~gler 
fOr, avgifter föl' f6rskbl8".fritidshem och pedagogisk omsorg ,att gälla frårl' 
OGh med det~ i jali'L1afl 2:014. 
Reglem.a, ~allel,~ tilis,v.iclati:), d9cklmigsttUl och illed 31 d.ecember 2oi7. 
D.ölq,lti1en41~'i$vaI'ig·:· Admini$trativch~f 

For$Ii;19 tUlb!,!~IQt p~~~mmlilntr.äci,ef 
Ordfdranden"Skolnmnnden föreslå!' aii'kommuuflllImäktige;godk~JlQ.er 
f6t~slagntUiygiftei' :tor fotå1cola, flitidsheirioch peclagögisk dliisötg· att galla 
D" "'h" lid" 1"'''' .... ,' '20' i'4 '.. . J;an QC m.e .. eu )~J1UW1. ~ . , 

. ~ ,; .. 

. . :::..~.: ....'. .. 
El\PE:D1ERI>.O . . SIGN.!<TUR UTDRAGSBESTYRKNING. 

.l I 
. :!'if201M432., 

.' I 
" ! 



_ .. . ': 

Datum 
.. 20,13-11-04, 

Sko!na!11n6en .~ 

SKN §'73 SKN 2013/208 • 

Fö;rts, 

Re.gler foraygiffet f9r·fij.rskQI~~frit!dsh·~~i'fOch. pe.dagögi$k.: 
o01;:>orgmed anl~dning av åndracl vistel~et!d . 

" ..., • • • .' \ .'0 

Be$lu·t$unq$ri~g 
:- Föredtagn~ngsli~ta, ärelldt1 7. 20 1'3-1 ö.~~$ .. ' 

Regler fik avgifte.r f<;5:r f9rsk()~a, fiitidS.hem \)cli p~dagQgisk·.qll,1Sorg 
(teVidel~d). 20B-1.0~08'. SKNill' 2013.393,8 . ..' .. . ...... ' . 

- . Protaköll ttäli k0l11mthtfu.11t1'1älctiges. tjab.11nanträde § 51? 2012~O4-23 

l. Skol11ät1111den föreslår att kcn:nmunfullrnaktig;e g9d.1dllll)el~ fdreslag,t,ta,' . 
avgifter, for'fhtsköla, fliitidshetri.0ch pedagogisk omsorg att gälla:fr>åu' 
Odl jil~d. det! 1ja)11J~U:1:2Q 14. '. .' .. .. 

Protokollsant~ckning .. . . 
BjÖl'nHedö CM): Jäg kätl.l1ern'irg otalig. föt att delttitökäcl.etiden från 15 till . 
2S iht1111ar l~ölriinet 8i,"I; ö1cä jjl:l.i"ngrtipp~riiaS stÖ'ijek. . 

JUSTERARE 

13e~'u~exp~qiering 
Köm:nlunfulllIiäktige,·. 
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vår beteolmlrig 
KOMMUN 

SkqifQrvaitnirig13,n 
Skoikontöret ' 

PE\tum 
2013-'10~8 SKN nr 2D13.39S8 

Maria Cali18rpn'. Adll1inistrath( ch~f 
0171-52646' 
!l1<:jria,cari1Eli'nn@bndning.hqQo;s~ • 

R$g!er för Cl\vgiffer för för~kola~ fri~idshe\m och pedagogisk 
OmSQrg 
Häho konunun' till~111?ar -r~glel11a;ro'l; maxt~xa, KOTIWJll:.j;lwllmäldige·, 
fastställer. taxan föl' förskola;" fl'itidshem;. och ped?g9gi~k o~org, t , 

Måxtaxan '0111fattar savru köimnunal som, bidragsbed:i.ttigad fiiståep:ä.e 
ve~kStil1r!-het, M~taXal'l. fj.l~o~~;ö.äivru·andeJJ.ögst 1:2,6.Q id'onot petmånad,för 
, det YJlgsia parhet ifainiijeli. .perfQii.rt\'l~tt~~' å!:li.lwshWets,sah'l.lltde. biki}I)lSt 
t6:re',~kattäi; lika med yUer(,fve:t~tiglfr 42 ÖOO ki"öJ,lö'i' p'el~ måPad2"Blojör .. 
ingår inte i avgiften"' ", ' . 

," '. 
'. ..". . 

V årdnadshavarell betalaren avgift oav~eli;,o~ll barnet gåt ilconulllf!'lal. ~l1er 
fdståtmde ve'rksamhet. A '\Tglftehf6r imllUllunala verksamheter beta1.as' tUI 
HåbQ kotpn1\fu r fötsköttfrM öeh tneci'fötsta insko1.trihgsdagen Mh sedan. 12 
1I1fu~ader l?~' ,at. Vid fOf~e.na.d beta;b:iingtjiJi:\i,J.1pas tMtelägetl~ regler 'Öm . 
dröjsll1~~sr~nta. QIJl våJ;9I)adsh;:tVaIe,iDi~ peta,lar. a.vgiften; födorat bf;lnl~tshl 
plats iverksamhefen. Dett~ gaJlet·fuomla:mullunal verksa~;l.l;t~t; jfQrsltola, 
pedagbgiskvedcsainhet dchfi:itidsl1erii, så länge sluilden:frnns levar. , . . .'.. 

Avgifteiibetaiäs, i ptocent a,v:-smrmlailiågd'brultöit'lkomst per niånad enligt 
neQ.fm.:rtåen.qe ljtocents:äWh" " ',' . 

FCjrskolalpedF)gogfsk, omsorg bi:;1[J7·1.,3 ar 
VistelSetid Barn 1 ' Dam 2 Barn 3 Barn 4 .... ... 
Maxtaxa~ årbete,j stli.ciiel', 3%'av 2% aV. 1% av 0% av 
fan1i1j TiJ,eo., l3äl'$klldil heb:Qv lön lön lön iöl.'l 

Högsta avgift 126Ölcr 840 ja; 420icl" Hkr 

25 tilii/ll Z~5% av 1,,8% «v l%av O/Mall 
(föl'iildfaledig,äI'!)et.$Sö.k(ti~de) loh töit fölt .[öil 

.. .. 
Iiög$ta.avgift JOJO kr 756 kr 420·k;' Ok;.' 

.~. '" 

15 tin).!v 2% av 1,6% av l%ilv 0% av 
(f6täldra1edig,arhet$~Öld:il~d.e ) lon löi} lön ,lön 

Bö&st~ avgift $4Ökr 672kt 420 Id- Ok1' 

.1 Ti,digl;lre ~~l1äitinCbl?-!:QbD:tSpm;, ,,' ',: ",',,', ,," ': " 
2 Med)iQ,s\iåiflliel*s. d~'v'UXWi: sqi):i, bo~ till~1!tnm~ns, :ciavset:t:oi:i,i 1:Jä!1:1~'ll'än:;~in~1:tscfuli;D,a. 
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KOM IV! U N 
Datum' Vår peteckrilng 

. 2013-10-08 .. SKN nr 2013:3938 

Fåtskölalpedagogisk omsorg ö~m j-5af. 
VistelsetId 
Maxta:,ka;ru::be.te, $tlJQi~+, 
farnilj' meq $.~i·skil~a b~hov 

Hogsta avgift :. 

Avdracr 30% {Di' Allniäh '. .. t::>.. .. 

f6rsic.ola. . 

25 tim/v 
(födi1di'a{eilig~iu1Jetss'ö!t~lule) .. ... , '. 

flogstä avg{{t 

Avdi-ag30% fdr Alhnän 
förskola . , .. 

. ,Barn 1 
3% åv 

. lÖJ;l' 

1260,kt 

-30% 

4~5% ål!.' 
lön .. 

1050 ffI' 

~3q% 

1$ timJv 2% av 
(fotätdtålec.Hg,arbetssö'käiide). löil' 

. . 
.. ' :-. 

, Barn 2 

840 kt 

18% av .. 1· . , 

.lön 

75'6 kl' 

;..30%. 

1%;:i.v' 
19n 

42Ökt 

... "''O0l -:.:.? .. I'P 

"{% al' 
fÖll 

.420 lir" 

.. J 0% 

1.,,6% 'av . 10/0 ~y 
lön.·· lön. 

. Bru.ii4 
O~XH3.V. 

·löll·· 

0.19:-

'0%"': 

(J%. (tv· 
, fQIl 

Okt 

0%' 

O%~W 
lon 

HÖgsta. avgift 840: la' 672kx 420 kr . O kf' . 

Avdi:ag 30%'fdr Alln1äll . 
f'öl'skola 

-3:0% 

Sl;lfll mellan,. 1 - 5. år sqtii.Mt fÖl'~Iqtat vinta; $.,:m·b~t~sö:kai~cle ell~t . 
forilldi-alediga h41"rt\ttti1l,a1rha;shmb~11 i vedc~8,lnl1eteflupp·ti112~ .. '. 
til1iiv~ci(a_ Föräicil~ar till ärbetssölcande eller föräldralediga buiockså väJja .. 
att h~ sitt ball) nlM~t;'ade t5dIillVeckå., . . . . . 

. A;\tgiftutW,gese1l1igt t~'ca 1.$ th'lt"iepka ~it~l1j.ativt täxå2Sthn/vecka .. 
25 tiJ,ni:o.ars. taxllll aV$~r vi$tet~etid :p.1~i1al11 0-'2;5 tm':l.1J11;u; .. 

I Ul1.daJ~tagsftJllJ~an, 1;>e$!lltOlu ijtöl~a,d ti,d f?tl?s fqrde batJ;l sop14.arp~IJ.oVä,v· 
mer än 25 timmars verksamhet och som hiu:~QraJdraJ ~Qln ar fO;di14raledig~ 
·ellet atbetssökahde.Detla be\ri~jas:eiibart titifiåilsärskilda omständlgheter, 
utifrån barllets s~i'skiIda :b.ehov eIiet fanliljeiiS, situatiöiL Sepa:ra~ ansökan 0111 
ut.öka,Q ti4 ,sk~ d,åJäpJJms ll~. .. . . ' .. 

För ball} 3 -5 år pla,ceradej tön;lq~1l.lt€\1.1~1;peda:gögtsk9.p.l$Qrgge$ayqtäg . 
illed 3.0 J?l'ocel1tavavgiftel1 fi-ånoc!ulleg 9l-tlg\'!~tim:?+\!3,g.'4e;;t·?r då bwn.et . 

3 Avgift:forbarn tre tijJ.fe~n,år.får, etl~vdr~'oin,3(j% påavgi~n.from a~gUstin1ru~~d:~fef 
då bariJ.et;r.yfier(rdi ... · . '. .... ".:;,. ' . '. . . . . 

····: .. /(Ja· 
. . : -~. .' 

'.: . . . 
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!<OMMUN . 2013,,10-08SKN nr.2Q13.393? 

':tyn~r j åt, ~ enilghet ni~d skol1ägeiiS regle1: dm a,'gif-t~fii aIlrnäh :forsköla 
fÖJ; 3-S-åtingar. . . . " 

Enl:l1:utaLlmål.1 förskola.fö~~ 3-5 ärfugl'lt 1.5.: tjmpeJ: ve.cka ä~' aVgiftsfri. 
Måltideringål"~. Verksamheten:iall1nIm forsl~ola :roJj~' g1;imd$kql~ls 
läsåi·sdafa. Ingen '\;erkSa.ni.hef bedrivs under skollov. 

Fiitidshf;frJ 6-1$ ilr' 
~~r~l Ba'rll.2 .lBal"i~ :3 Sål'n4 

fritidshel,11 2% av 10p- 1% avlÖll i%aylÖ~l Ö%avlCill 

Hpgsta avgift 840 kr 4;20 icr 420 kr Öh 

Från. och tiied a.Ugllst{ måiiad det åt bärhät bchj ar i förskoleklass ut~r avgift 
enligt, taxa).J fp]; fritldshetn, Oäv~ett vis.tefse.tid" 

Avg'ift;sr~ducering fÖrparll.m~d ·~~r;$kIlQa: beh.öVl~~r$kJIQ~ ~ka~4-
Föt båm Ibed säi:sidlda.bellovges avdragll1ed 15 tirn per vecka 
ÖO pn'j'Qent av av:gifteii):5 '. . 

Rätctghetti11 'avg!ftsred'ttcei'itlg.vid ban'w sjhl<:dbnl (med läkarintygJ eller 
an<;1ta $äi$kiklq$J(fJl kru~ fiima~FQrstaihåliadensket itrgeti redticetiiig. av 
avgiften. Efter 2 ~11ånatl~ts ,'*jl(frål).v~(j $ker r~dllcetiJ,jg'lli.<;:d 2Sprddeiit 
respektive 50 procent av respektiv~1;i~11s avgift. Vid la,ngtedi<;l.s sjl;ikdonl ta$ . 
eftetdisicusSIClli iiie.(trektör~ beslut om eventuell åtgard. A.nsoRan 'Oill 
~v~lftsteducetili~ insfuidelnillsköikontoret 

Vårdnadsnav~:re~ rättighet tiO $y,liikqnrabatl:, 
Avgift utgEir för första:, andra ochiredJe barnet i enJjghep m,ed t,$..Xall. Från 
oQhmed det fjärde bar~let (b.am4)? ärVetk'siu:nJ:l{~ten.avgjftsfri. Syskol11'abatt: 
g~1l~rbåcle inÖlJ.1, kÖlttri.l'ltiti;11 och fdståeilde verksM1het..Det yngsta barnet . 
räknas S0111 d~t fötsta bal'ilet~ det nä:?t. yngsta bal11etsolli det ailch"a oa:tnet 
och så Vidare; oavsett v<?rksrunhetsform. El,lpa~t bam i ~vgiftsbelagd 
verksari1het räIauis. 

VardnaQshåv~r:as it:1kömstredovisning 
När Hå1?o 1~ql11l11LUibeslutru' ö111 bWll~tS. !iygift utgå,!' l\öp..1lllUl;leii ifrån 
hushållets gel~1ensamllla inkomst. Hushållet ka,n b~st~av eilenSafllstående 
vårdnadshavare eIlet aV ettpat S0111 är .gifta eller sambo, som ål' 
folld;lOldo.tda. på.~åui111åi:i.dt~ss. be sru.lhl\ättiagda itH(ö'nlstema,förllushåilel 
Jjgger till gru,nd tor avgjftep.,. s.åv~n gitta':~(jln'$ru.iltP~l1böetide. peJ;'söp-er kM 
vid separation el'hålla gemensrull våTdnad om banwt. Bap,let k~ :bo va~elvis 
hos båda Va.rdmi.dshavania öch båda vardnadshavama kan ha behov av att ha 
slit b~ri1.j vetks~.tnh~ten. BMa våtcfnadshavartia:räimas c1å,sötri" " .. 

'. S~t'nllJa i'egl~r gäUei:fQr.bMetprsko.lQ.~pedag9gi~k otrisorg pch ftitidshem .. 
:r; Sep<lrät ·a.l1?,i:lkall :s,i(it på, Jäifuta$ ii:i. . . . . .... . 

lel 
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KOMMUN, 2Q13-1 0-08 

plarsii:Uleh!iv~~e~ 'HMa h\J$l1,ällt~n$ l.b.kömsfet '13ka då Ugg~ till grl~c{fÖr,' 
av&,riftell: Det i"rilleb~r~veI.!.att ,nyCl saJ.ll.bor~ ipl~omster rä,kll,il,.,l;l in." 

.. ; .... , . 

, , , Varbeteclming, 
SKN Or2Q13.393'8 

,Förut0'i111ön ror arbeteoch hJkol11stav-,naringsY:ti~1csaJ.ul:l.et rWmaB,ock,$:å tin, " 
exenipel 'fdräldtapennil'ig, ~jt1 kpe111iilJ,g~, sjukersättning 0c11 ' 
$:bet:slöshetsersäi'tirlri~ $on'l, inkol11.st. ' " , ' ' 

Vårdnadshavm:eska till koni.'l111.l11eli läinnain blanketten' , ' " ,,' 
'?'Ill.lC01~1Stfö~fi'åg~~~;;. 6 On~' ingen iIl.kol~~t 'ange; .. 'taS l~Qgstfl !iV gift ut till dess 
att inkolIU.;hilJjJgift hår lämnats in aV hushållet Detäl' vål'd11.ådshåVarna som 
åi1sVä.rar fötatt korrekta, 11ppgifiet lIDl,lUåS til11~01':nÖii.iIien, så att tätt aVgift 
qebtteras. Vid mldl~a4~ fOl'hallande11~, tlet vm säga; (jiP,W~,Qill~te:ö. ~fiCl.l'a,S 
eller om iorald~r blir f:öräldraledighet ell~r arbetslö.~; ~lql y~.rdqadshaWlJ;~) , 
sli.arast l11eddeIa kOnm11111enS handläggare: påslcolkolltoreL " 

Obetald' avgift' ," ,',' , ." , 
V årdn<:1dslwyaren fOJ'binder sig att heta!?: a,vgif};'euIigi fa$tstai14t~x:a,; Qch 
regler, Båda, vårdnadsl1avarna har betahringsänsvar. UteblivyI) b~t~tl1iD.g 
llluebätålJ,niälaJ.1 tilliill~asso' sattitcb;öjsD,'lålsränta enligt gä11ånde 
fPnte1agstiftiih1g. ,', , , ' 

. '. '. 

'" : 

S Blankett for inlällUJande av inköiust uppgift TIlii1Srp'ä k6inintlnenWebb;lats, i " 
k01l1Jnil/ihusetsreceptlol1salllt'på f'drskQlol;naJSkoro:tna " ", " , ',,' _' " 
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-'RÄEfa 
KOMMUN 

Si<ölf6rvCillth ingen, 
SI<Dlkontoret 
Marfa ,CätneronJ Ad1J1tristratly chef 
0171-52645 
m~~ja.:cameroi1@bHpning,habö . .se 

Dätum Vår petElckning" 
SKN20131~D8, nr 201.3.:;\71.1 

Regler för aV9if~rför för~kola, fritidsh~m och pedagogisk 
oms6n;j' med anledning aV ällidrad visteisf?ti~' . 
s'CilI11n1$.!i fatlriin.g 
Enligt skollagyus(20 10:800) 8,' I.<a:i~iteL 6§ ska barn till foraldrat som ar 
arbetslösa eller föräldl'alediga" erbjudas fö.tskolalUlc1er n;tinst tre timml:tr per 
dag eller 15 timniar i Veckali. ' ,. 

HåbQ kOl'miiulihät tidigare bMlutatått:bam tili fckäldtaledlga och ai'betslösa 
hat ,r.ät.t till verksamh~t o~'U 15 tihimat per veckå. 

. Fulim:äktige,be::;lutaoe dett23 septemoer2Öi3 '§ 70:ätt ffltälcltaledi'ga' och' 
atb~tstö's~for~I4.rar $J.(a ltw~ y~lja:\lpP, ~n2~,thTim~s viste.l.$ytlc1 per vecka 
för bal11 i förskola ochi sJ,elA peda.g~gi$JQiO,1USOpg(j:l1. Valm,öjligJl~tyn ska 
gälla ul1deJ.' heiå året. 

Skoll1i:iD.i,llden,fi:öl~ ocbå. i t1lJpdrag att revidera gällande reglemente:ror 
fötsköia, iHtidsheifi dch p~d.a~öl?;1sk (Jlii.sotg; . 

Me~ åiiledni;ng,'av fuHri.1äktiges beslut, måste beslut tas, 0111 fastställärideav 
nyavgifi, [o,t de, f9tlilt4'~t's6.m,v~j~t~tt h!i:shi.a haiti pfucet:ade,i 
v~rkSa1l1heteiJ, 16 till 25 tinliuar .. ", ' 

Detta ärend~ 'berÖt ~åI-Ullda avgi,fu;frå'gan Rchinte. regI.~rna för verk.sa:i1lh~tel1~ 
då dei1Ila fi:agaål.' delegerad till skölnru.1111den att hantera, 

, . 

Skölfötvaltnlilg~idöieslår en ny avgift fdJ.1 de föraldrar som väljer att ha Sh1a 
bani.plåc~1'adej förslcolai1! 16tiil 2$ tiinrn:ar. " . 

FÖl'digger fötslag pli i,ly avgift] bUbgad bilaga. 

Otit salntliga fötäldrm' son1 j dågsläget ät'fÖi"äldra.lediga eDet årbetssäk81ide 
och q,äJ,- batnen idag går 15 t1n.:uUat {fÖl'$.1<01a,s1C\ille väl,Jå att hll banleu i 
förskola 16 tUl. 25 timmar, sknlle kOll11nun..~11siiltakt ~Oilll11est öka med 
252 '000 Ia-ollor.1 . '. ' .' .' . 

Skolt'örvaltningen kåh kÖIistareraatt,det är svårt att uppskatta hur stora 
v~rksa,lllhetei'riEi,s k6stnf!d~.tkoli@~t,attbn. Det}it bhu1,dani1at svårt ått 
beq,öiila 11\11' ~töta, yil~åd~kp~tpc:id~m.~:1~Q,lWner 111:1; bH till följd av 
fåränq,rillgen" FgrV:å1tni,ngen uppskattara,ttq~n utö.kade, l<;östpad~i1 f~h" 

t ,HjO bam *210 kt(5knihgav avgifr)*121nänader=2$2 9PÖ lSr. Bera)minge~ ~tgäi' ift:?ll a,tt 
alla 15 timlllarsbamliarföräldtar som ,väljer ,his tlmm:ats' altemath;et;" Q<W :att~liatötä14rat 
betalarmax.av~ft; sa.n:'Itatt fotältIrarna har två'hiltiT;' .. 



--RA B o Datum 
KOMMUN ;201 :Hl9-2q 

,'.:.'. 

.. Vårbetecknjng 
SKN:?o.13/208 nr 201;3.3711·· 

vikarier och. mftltider kOll'lJ)J;et·~tt uppgå till ungefär 35ÖO()ö ktpei- år" öm .. 
samtliga föräldrar söm har sina bam placerade 15.. tnnmar per vecka v~er 
det nyå a1teP.iati~Ie;t. Deti:tnn~ dock ocksit pa förslag att järiillä ut 
fÖ;t'sköl~pellgeh Qc.,h ta'1JorUllYåp. RO ptqQe.nt Dehhå förä.n~ le;der &11 
aJldra ekol1.0miska :fOrut$ätpJ.ip.gaJ'.förve~ksl;rphete111;i1'. . . 

" .•.• l '.: 

Skolnäl11nden fåreslår·att.ko1l1l11WWlllmälctige godkäll!ier f,qre$lagJ1;:t lJegler 
för avgjfter-för förskola? fritidshem .och pedagogisk ornsorg;ai-t gälla u'ån 
och.ll1:ed den 1 jäiluari'2014. .. . . 

Reglema gäile1' tjlisvidate~ dm)k längst tillö.ch l'necl 31 deceliib,er2017 ... 
Pq}q.J1iieptaiisVäf:ig; Aqmhlls,trativ chef 

.. -.:, " 

Beslutsunderlåg .. . . .. . 
R~gl~r fö~' avgift;et fot .;J;Q1"skcil~. friti&heni.:öch l,ed&gogJsk Oni.f;Öl'g. 
(revidetad)~ 2.,Ö13-.lÖ.,.08. S:«N·nt.2Ön.3939 . . .. 
Protokoll från kom.mun:r:ulh}1~ktigesS'l.1:I!.l11anh:ä4~ §- Sh 2012~04·<23~ 

för$l~ltJ tin besJu~. 
l. S.kol.J').~ll.lqei:): fdl~e~U.ti· ·a,tt''l~m~)inMi1lll1J1aktige gO~U(ä.1.l.;!let .;fÖt~$l~Oi;i<l 

avgiftel' for förskola, fritidshem ,Oe:h peda.gpg]sk ()l').l~org att gäJla~p' 
och. med derl1 Januari' 2013:. . •.... .... . . .. . . . . 

. BesllJt~exP.ediering . 

. Komm,unful1m~tige 

. ,.: '. 

. ". ' ..... 

.' .,' 
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. HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL .. 
Datum 

KOMMUN 2013-09-23 

Kommunfullmäktige 

KF§ 70 KS 2012143 

.. . 
Redovisning av beredd motion om ökad vistelsetid i förskolan 
för barn till föräldralediga, motionär Anders Nilfjord (FP) 
Sammanfattning . 
Motionen överlämnades 2012-04-23 av fulhnäktige till skolnämndenför be-
redning. Av nämndes beredning avärendet, 2013-05-08, § 39, framgår i 
sammanfattning följande: 

Enligt skollagen ska barn från och med ett års ålder till föräldrar som är ar-
betslösa eller föräldralediga, erbjudas förskola under minst tre timmar per 
dag eller 15 timmar i veckan. 

. . 

Motionären föreslår att barn: till föräldralediga får rätt att välja mellan 15 
timmar i veckan året runt eller 25 timmar i veckan under skolveckor. Detta 
innebär att barnen inte skulle ha rätt till förskola under t.ex. sport- och 
påslclov m.m. Under sommarlovet räcker det med att barnen ar hemma 7 
veckor. Att införa denna möjlighet s1culle inte innebära ökade kostnader för 
förskolorna och därigenom inte heller för kommunen. 

Motionären föreslår. att fullmäktige ger skomämnden i uppdrag att införa 
möjlighet till 25 timmars vistelsetid i förskolan för barn till föräldralediga. 

Skolnämnden avstyrker motionärens förslag med hänVisning till att ett infö-
. rande av denna möjlighet bedöJJ?s komma att påverka verksamhetens kvali-

tet negativt samt medföra ökande kostrlader med ca. 160000 kr/åT dels för 
tilllcommande personal och dels föt ökade kostnader för måltider. Nämnden 
anför vidare följande: "Motionarens förslag kan vara en god ide när barn-
gruppernas storlek minskats och när förskCileverksamhetens strukturella 
kostnader ligger i nivå med, eller över; rikets. Men i den rådande sItuationen 
är förvaltningens inställning att de insatser som bör prioriteras i förskole-
verksamheten leder till minskadebamgrupper och ökad kvalitet;" 

. . 

Nämndens tidigare yttrande över motionen 2012-11-08, § 80, återremittera-
des till nämnden av kommunstyrelsens arbetsutskott för redovisning.av fak-
tiska kostnader. med mera för ett genomförande äv motionens förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2012-04-04 
Kommunfullmäktiges beslut 2012-04-23, § 51 
Kommunstyrdsens arbetsutskotts beslut 2013-01-22, § 3 
Skolnätnn,densbeslut 2013-05:'06, § 39· 
Tjänsteskrivelse 2013:-08-02 . 
Arbetsutskottets förslag till beslut 20i3-08-20, § 93 

.;.;..··c.:K.6rnIm.msty~dsens förslag till beslut .2013-09-02, § 116 ... 
. ' ..... ,.:., 

':' .. Sryr~lsen föreslår att motionen bifallsnie<l~issa tillägg. 
JUSTERARE UTDRAGSBESTYRKNING 

, 
i 

. i 

/f) 

. . Nr 2013.2470 



HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN . 2013-09-23 

Kommunfullmäktige 

KF§ 70 ~. KS 2012/43 . 

. . -. 

Kommurrfullmäktiges behandling av fuendet: ......•. 

Yrkanden '. . .... .... ..•.. '. '.' .... 
Pyry Niemi (8) r~dovisar foljande yrkande:"Kommunfullmäktige uppckar . 
till skolnämnden att från och med 1 jarlUari 2014 iDforamöjligheten till 25 

. timmars vistelsetid i förskolan och den pedagogiska omsorgen. Valmöjlig-
heten ska gälla under hela året och under: lov, men inte under kvällar ()ch 
helger. ...... '. . .' '.' ......... ....... ..' .. ' . .. .. 
Den utökade vistelsetiden inomforskolan, ska hanteras inom 2014års bud~ 
getram. 
Fullmäktige uppdrar till skolnämnden att revidera aktuellaregelverk i enlig- . 
het med beslutet." . . .... ". . . '.. . .' 

Fred Rydberg (KD) yrkar att motionen o~h Niemisyrkande ska avslås: .' .... 

Håkan Welin (FP) och Karl~Henrik Nanning CM) yrkarattmotion~ns for-
slag ska bifallas. .. . . . . 

Omröstning·. .' . '. .... .'. 
Efter avslutad debatt komstaterar ordforanden att följande forslag till beslut 

. föreligger: Kommunstyrelsens' forslag till beslut, Pyry Niemis (8) tilläggs-
yrkande/forslag till beslut, Karl-Henrik Nannings (M) och Håkan Welins. 
(FP) yrkande om att motionens forslag ska bifallas samt Fred Rydbergs (8) 

. avslagsforslag. Ordforanden foreslår att fullmäktige först prövar motionens 
forslag mot avslagsyrkandet. Fullmäktige godkänner detta. Efter prövning .' 
av de båda forslagen, ställda mot varandra, konstateras att fullmäktige utser 
motionens forslag som motforslag till styrelse~ forslag till beslut. Efter det-
ta foreslås att fullmäktige prövar Niemis (8) tilläggsyrkande; Fullmäktlge . 
godkånner ordningen for omröstningen. Ordforanden prövar därefter motio:-.. 
nens forslag mot $tyrelsens forslag och finner att fullmäktige beslutar enligt 
styrelsens forslag till beslut. . . . 

. ': .." . . 

Emot beslutet rese~erarsig samtliga tjänstgörande ledarriöter foreträdande 
(M): Carina Lund, Lennart Carlsson, Anna Wiberg, Ulf Winberg, Cecilia' 
Liden, Karl-Henrik: Nanning, Nils-Åke Mårheden, Katarina Niss, Karl-Axel 
Boström, Björn Hedö och Bo Jonson, samtliga tjänstgörande ledamöter fo-
reträdande (FP): Håkan Welin, Bengt 8kiöld~Gunilla Alm och Berith . 
8kiöld, tjänstgörande ledamot foreträdande (KD): FtedRydberg samtliga 
tjänstgörande ledamöter företrädande CC):' Göran Eriksson,' Bert 8teruund 
och Lisbeth Bolin. . 

A vshltningsvlS 'prövar ordfotanden Niemis (8) tilläggsyrkaride/forslag till 
beslut och finner att fullmäktig beshttar enligt detta. '" 

. '.' . " " ~..." : ., ... :' " ~.: '; .; -. :.'. ',' ~ .' ':., '., i, '" -'::: . 

JUSTERARE SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

. ····11 

/0 

Nr 2013.2470 



HÅBO 
KOMMUN 

. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
. Datum 

2013-09-23 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF§ 70 KS2012/43 

Kommunfullmäktiges beslut 

. . 

1. Fullmäktige beslutar uppdra till skolnämndenatt från och med 1januari 
2014 inlåra möjligheten till 25 timmars vistelsetid i fårskolan och den 
pedagogiska omsorgen. Valm5jligheten ska gälla under hela året och 
under lov, men inte under kvällar och helger; Den utökade vistelsetiden 
inom förskolan, ska hanteras inom 2014 års budgetram. 
Fulhnäktige uppdrar till skolnämnden att revidera a.k:tUella regelverk i 
enlighet med beslutet. 

Beslutsexpediering 
Skolnämnden 

I 

EXPEDIERAD. . . SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

·/~~I 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 96 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-11-11 

KS 2010/108 

Interpellation från Carina Lund (M) och Karl-Henrik Nanning (M) 
om vissa förhållanden inom Västerängsskolan, riktad till Agneta 
Häggiund (8) och Pyry Niemi (8) 
Sammanfattning 
I interpellationen ställs ett antal frågor med anledning av pågående renove- . 
ring och ombyggnad av Västerängsskolan, Bålsta tätort. 

Beslutsunderlag 
- Vid dagens sammanträde inlämnad interpellation. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Besl utsexped ieri ng 
Agneta Häggiund (S) (kopia av beslut samt kopia av interpellation) 
Pyry Niemi (S) (kopia av beslut samt kopia av interpellation) . 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3261 



Interpellation ställd till PYlyNiemioch Agneta Häggiund gällande Västerängsskolan. 

. ..' . ' .. :. . .'. . . : " .' . ~ :..: '. . :. . . .' :. . " . 

Vi moderater föreslog i en motion att skolsituationen skulle utredas i Håbo för att se var vi bäst skall 

satsa våra pengar när det gällde renoveringen av Västerängsskolan~ Motionen besvarades med 

vändande post ochman hade redan beslutat att satsa liD miljon~r på en rerlOvering. Detta trots att 

ett beslut från fullmäktige inte förelåg. ., .. 

Nu har renoveringen påbörjats sedan ett antal månader tillbaka. Under första perioden av terminen 

var det en byggarbetsplats rned diverse trafik, mi är barnens rast- ochlekgård "ehdast" t~afikerad av 

kommunbilar, sopbilar och andra hantverksbilar med all den fara det innebär för de lekahde barn~n. 
Är det acceptabelt? 

Barackarenabyggda i två våningar med utom~ustrappa ochett lågräck~ medför en'stor. 

riskexponering där barnen halka under höst och vintern. Det låga räcket i kombination med små 
lekande/klättrande barn gör också olyckstillbuden kan öka.'·· .. . . .; . _... . 

. ..' . . 

. Då det intefinns en riktig matsal har barnen tidigare få~tätai sina klassr~m, dett;:l skulle väl kanske 
'" .. '. . .. 

vara än mer besvärligt nu när maten inte ens finns i samma hus som klassrummen: Det har fått till 

följd att barne'· nu måste klä pa sig och gå över till annan byggnad och därmed är lunchtiden så kor l. 

att barnen inte hinner att äta, utan uppmanas att kasta det sista såde hinner ut innan nästa matlag 

ska utfordras. Detta ären process som inte främj~r god kosthållning och hälsa! 

Vad gäller fritids är periodvis personalstyrkan så knapp att de inte har möjlighet att genomföra det 

uppdrag s~mde är anstallda för attgöra. 
.' . . .. 

Barnen har under ett par dagar i slutet av oktober fått vara på Gransäterskolan eftersom vattnet 

stängts av. Denna vistelse upplevdes som en riktig lyxupplevelse. De fick ätapå riktigt porslin, fick 

god tillagad mat med rikligt med sallad. Hur rimmar detta med likställighetsprincipen? 

Vad fick majoriteten att genomföra detta beslut om ombyggnad, utan att först grundligt gå igenom 

vilka följder det skulle få för eleverna på Västerängsskolan. Snart är dennå termin i:1I ända och en· 

förlorad sådan för ~ånga barn pga bristande arbetsmiljö; vad kostar inte det. Det finns barn som 

upplever situationen så jobbig och rörig att de inte vill gå till skolan längre. Många måste dessutom 

sitta med hörselkåpor på lektionerna för.att över huvud taget kunna få en stunds lugn och ro. 

Frågeställningar: 

Är det här en skola som vi vill att våra barn skall gå i? 
. . ~'" . 

Är det här en miljö som vi vill ge våra barn som en gång skall ta över vårt samhälle. 
. . . .' .' . 

Fanns det inte plats i Gransäter (Potentiaharflyttat u~), eller alla de. baracker som fanns uppe vid 

Futurum som revs i våras? . . . 

Kan ni med gott samvete säga att ni gjordedetbästa för barnen iVäs~eräng~skolan? 

Carina Lund (m)och Karl-Henrik Nanning (m) 



o 1 (1) H/\BO 
KOMMUN. 

Datum 
2013-12-03 

Vår beteckning 
KS2012/10 nr 2013.3488 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 

. Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-52502 
han5 .. lOrdstedt@habo.se 

Avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige-
Karl-Henrik Nanning (M) samt framställan om ersättare 
Sammanfattning 
Karl-Henrik N anning (M) avsäger sig i skrivelse uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse från Karl-Hemik Nanning (M). 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att bevilja Karl-Hemik Nanning begärt entledigan-
de från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 

2. Fullmäktige uppdrar till kommunkansliet att tillskriva Länsstyrelsen i 
Uppsala län med begäran att dels en ledamot till kommunfullmäktige ut-
ses efter Karl-Hemik Nanning (M) samt dels att en ny ersättar~ utses. 



1(1) HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2013-12-03 

Vår beteckning 
KS2012/10 nr 2013.3492 

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

Avsägelse från uppdrag i skolnämnden, direktionen för Räddnings-
tjänsten Enköping-Håbo, styrelsen för E:ON Mälarkraft Värme AB, 
fullmäktigeberedningen "Vision 2030" och i Mälardalsrådet samt val 
av efterträdare efter Karl-Henrik Nanning (M) 
Sammanfattning 
I skrivelse avsäger sig Karl-Henrik Nanning (M) rubricerade uppdrag. 

Valberedningens muntliga nomineringar: 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse från Karl-Henrik Nanning (M). 

Kommunkansliets förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beviljar Karl-Henrik Nanning CM) entledigande från följande 
uppdrag: 
Ledamot och vice ordförande i skolnämnden, 
Ersättare i direktionen för Räddningstjänsten Enköping-Håbo, 
Ersättare i styrelsen för E:ON Mälarkraft Värme AB, 
Ledamot i fullmäktigeberedningen "Vision 2030", 
Ledamot i Mälardalsrådet. 

2. Fullmäktige utser ersättare efter Karl-Henrik Nanning (M), för resterande del 
av innevarande mandatperiod, enligt följande: 
Ledamot i skolnämnden: N. N (). 
Vice ordförande i skolnämnden: N. N. (). 
Ersättare i direktionen för Räddningstjänsten Enköping-Håbo: N. N (). 
Ersättare i styrelsen för E:ON Mälarkraft Vänne AB: N. N ( ). 
Ledamot i fullmäktigeberedningen "Vision 2030": N. N (). 
Ledamot i Mälardalsrådet: N. N (). 

j/I 



HÄBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOll 
Datum 
2010-11-15 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF § 112 KS 2010/80 

Val av ledamöter och ersättare i skolnämnden för mandatperio-
den fram till och med 2014-12-31 
Beslutsunderlag 
- Valberedningens muntliga nomineringar. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att för mandatperioden fram till och med 
2014-12-31, utse följande ledamöter och ersättare till skolnämnden: .. 

Ledamöter 

Pyry Niemi (S) 

Anna Wedenlid (S) 

Sofie Bergengren (MP) 

Camilla Larsson (V) 

Karl-Henrik NaDning (M) 

BjömHedö (M) 

Anders Nilfjord (FP) 

Ordförande: Pyry Niemi (S) 

Ersättare 

Sven-Olov Dväring(S) 

Johan Tolinsson (S) 

Liselott Elg (M) 

Marie Larsson (FP) 

Alm Björkman (Båp) 

Vice ordfcirande: Karl-Henrik Nanning (M) 

2. Fullmäktige förklarar beslutet som omedelbart justerat. 

Bes I utsexpedieri ng 
Matrikel 
Skolnämnden 

/12 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

1J 

Nr 2010.2924 



HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2011-02-28 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF§20 KS 2010/80 

Kompletterande val av ledamot och ersättare till direktionen för 
kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo, perio-
den 2011-2014 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige utsåg 2010-12-06 1 § 147, ledamöter och ersättare till 
direktionen. Enligt kommunallagens 4 kap 23 § ska samtliga ledamöter som 
utses till förbundsledningen vara ledamot eller ersättare i fullmäktige. En le-
damot och en ersättare i direktionen är inte representerade i fullmäktige. 

Föreligger avsägelse från respektive uppdrag från de berörda. 

Valberedningens nomineringar: Christer Liden (M) ordinarie och Karl-
Henrik Nanning (M) ersättare. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens muntliga nominering. 
Avsägelse från Björn Allskog CM). 
Avsägelse från Bertil Brifors (M). 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beviljar Björn Allskog CM) och Bertil Brifors CM) 'entledi-
gande från uppdraget som ledamot respektive ersättare i direktionen för 
kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo. 

2. Fullmäktige utser Christer Liden (M) till ledamot i förbundsdirektionen 
för resterande del av perioden 2011 - 2014. 

3. Fullmäktige utser Karl-Henrik Nanning (M) till ersättare i förbundsdi- , 
rektionen för resterande del av perioden 2011 - 2014. 

Beslutsexpediering 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo (kopia av beslut samt kontalctuppgifter 
för de valda) 
Matrikel 
Björn Allskog 
Bertil Brifors 

1/'6 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 54 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-06-10 

1<82012/10 

Fyllnadsval av ersättare i styrelsen för E.ON Mälarkraft Värme 
AB, för resterande del av mandatperioden, efter Nina Lagh (M) 
Sammanfattning 
Lagh (M) avsäger sig samtliga politiska uppdrag på grund av avflyttning 
från Håbo kommun. Lagh (M) innehar bland annat uppdraget som ersättare i 
styrelsen för KON Mälarkraft Värme AB, innevarande mandatperiod. 

Valberedningens muntliga nominering: Karl-Hemik Nanning (M). 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Nina Lagh (M) 

- Tjänsteskrivelse 2013-05-29 
- Valberedningens muntliga nominering. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beviljar Nina Lagh (M) begärt entledigande från uppdraget 
som ersättare i styrelsen för E.ON Mälarkraft Värme AB. . 

2. Fullmäktige beslutar utse Karl-Hemik Nanning. (M) till ersättare i sty-
relsen för KON Mälarkraft Värme AB, för resterande del av mandatpe-
rioden, efter Nina Lagh (M). 

Beslutsexpediering 
E.ON Mälarkraft Värme AB 
Karl-Hemik Nanning (M) 
Nina Lagh (M) 

JUSTERARE 

jJ~ 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

J!; 

Nr 2013.1895 



HABO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 12q 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2012-11-12 

KS 2012/10 

Val av ledamot till kommunfullmäktiges beredning för "Vision 
2030" 
Sammanfattning 
KOlmnunfullmäktige beslöt 2012-09-24, § 109, att inrätta en fullmäktigebe-
redning för arbetet med "Vision 2030". Vid samman tillfälle valdes de le-
damöter som ingår i beredningen. Någon företrädare för Folkpartiet (FP) 
nominerades emellertid inte. Ledamöterna i beredningen ska alltså komplet-
teras med en ledamot som företräder Folkpartiet. 

JUSTERARE 

Valberedningens muntliga nominering: Gunilla Alm (FP). 

Beslutsunderlag 
- Valberedningens muntliga nominering 2012-11-12. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att utse Gunilla Alm (FP) till ledamot 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 (V) 
Sven Svanström (Båp) 
Karl-Henrik Nanning (M) 
Nihad Hodzic (C) 
Fred Rydberg (KD) 
Gunilla Alm (FP) 
Maria Andersson (SD) 

Beslutsexpediering 
Kommunkansliets registrator 
Kommunkansliets planerare 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.3401 



HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-06-10 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF § 53 r<s 2012/10 

Fyllnadsval av ledamot i Mälardalsrådet, för resterande del av 
mandatperioden, efter Nina lagh (M) 
Sammanfattning 
Lagh (M) avsäger sig samtliga politiska uppdrag på grund av avflyttning 
från Håbo kommun. Lagh (M) innehar bland annat uppdraget som ledamot i 
Mälardalsrådet, innevarande mandatperiod. 

Valberedningens muntliga nominering: Karl-Henrik Nanning (M). 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Nina Lagh (M) 
Tjänsteskrivelse 2013-05-29 
Valberedningens muntliga nominering. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beviljar Nina Lagh (M) begärt entledigande från uppdraget 
som ledamot i Mälardalsrådet. 

2. Fullmäktige beslutar utse Karl-Henrik Nanning. (M) ti11ledamot i Mä-
lardalsrådet, för resterande del av mandatperioden, efter Nina Lagh (M). 

Beslutsexpediering 
Mälardalsrådet 
Nina Lagh (M) 
Karl-Henrik Nanning (M) 

1/6 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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