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l. Upprop 

Måndagen den 9 juni 2014, kl. 19.00 
skokloster Wärdshus, skokloster 

Efter överenskommelse med sekreteraren 
Kommunkansliet, kommunhuset, Bålsta 

2. Val av justerare 

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

4. Redovisning av verksamhetsberättelse- fmskt förvaltningsområde H ab o kommun 2013 

5. Redovisning av berett medborgarförslag om att kommunen bör ha ett eget och oberoende 
informationsblad 

6. Redovisning av berett medborgarforslag om att införa e-legitimation for alla tjänster på 
hemsidan 

7. Ekonomisk delårsuppfoljning 2014 

8. Förslag till ekonomiska ramar avseende drift- och investeringsbudget 2015 samt plan 
2015-2017 

9. Förslag till politisk organisation infor kommande mandatperiod 

l O. Reglementen för miljö- och tekniknänmden samt tillståndsnänmden- revidering 

11. Redovisning av beredd motion om redovisning av utbetalning av foreningsbidrag och 
foreningars kostnader för nyttjande av kommunens anläggningar samt kommunens 
subventioner för uthyrningen, motionär: Björn Fredriksson (M) 

12. Redovisning av beredd motion om egen bärbar dator/läsplatta (EN till EN) från l :a klass i 
skolan, motionärer: Göran Eriksson (C), Lisbeth Bolin (C) och Nihad Hodzic (C) 

13. Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS och4 kap. l § SoL, 2014 

Owe Fröjd (Bäp) Ordförande 
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Kommunstyrelsen 

Övrigt 
Ärendelistan kommer att kompletteras med svar på ett antal interpellationer, som ställdes i 
samband med ett tidigare fullmäktigesammanträde. Kompletteringen sker genom ett digitalt utskick 
under v 23. 

Allmänhetens frågestund kl. 19.00. Förhandlingama påbörjas direkt efter frågestunden. 
Sammanträdet direktsänds via webb-tv. 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-05-19 

Kommunstyrelsen 

KS § 82 KS 2014/74 

Verksamhetsberättelse, finskt förvaltningsområde Hå bo 
kommun 2013 

Sammanfattning 
Kommunen tillhör finskt förvaltningsområde sedan januari 201 O. Sedan 
december 2011 arbetar en verksanilietsutvecklare på heltidsbasis med att 
förverkliga intentionema i Lag om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk (2009:724) i kommunen med avseende på den sverigefinska 
minoritet som utgör ca 19 %, inklusive tredje generationen, av 
total befolkningen. 

Minoritetens rättigheter rör bland annat rätt att använda sitt språk i 
kontaktema med kommunen, rätt till förskola och äldreomsorg helt eller 
delvis på finska samt aktiva insatser för att främja det finska språket och den 
fmska kulturen. Verksanilieten fmansieras via statsbidrag. 

Föreligger en verksanilietsberättelse över genomförda aktiviteter under år 
2013 

Beslutsunderlag 

V erksanilietsberättelse fmskt förvaltningsmmåde daterad 2014-04-14. 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-16, hid KS 2014.1379. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-05-06, §57. 

Arbetsutskottet föreslår att verksanilietsutveclclare för finskt 
förvaltningsområde bjuds in till kommunfullmäktiges sarmanträde i juni 
2014 för att informera i ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Kmmnunstyrelsen beslutar att överlänrna informationen till 
komunfullmäktige. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
Verksanilietsutvecklar·e fmskt förvaltningsområde 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1771 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Risto Hurskainen, Verksamhetsutvecklare finskt 
förvaltningsområde 
0171-525 20 
risto.hurskainen@habo.se 

Verksamhetsrapport finskt förvaltningsområde Håbo kommun 2013 

Håbo kommun tillhör finskt förvaltningsområde sedan januari 2010. Sedan 
december 2011 arbetar en verksamhetsutvecklare på heltidsbasis med att 
förverkliga intentionerna i Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
(2009:724) i Håbo kommun med avseende på den sverigefinska minoritet som bor 
i kommunen. Minoritetens rättigheter rör bland annat rätt att använda sitt språk i 
kontakterna med kommunen, rätt till förskola och äldreomsorg helt eller delvis på 
finska samt aktiva insatser för att främja det finska språket och den finska 
kulturen. 

Under 2013 har bland annat sagostunder, barnteater, nybörjarkurs i finska för 
ungdomar, föreläsningar och kulturevenemang erbjudits- detta är verksamhet 
som frekvent förekommer i andra finska förvaltningskommuner. 

Inledningsvis redogörs kortfattat för innehållet i Lag om nationella minoriteter 
och minoritetsspråk. Därefter kopplas var och en av de centrala paragraferna i 
lagen till de aktiviteter som genomförts i Håbo kommun under 2013. 

En redovisning över hur statsbidraget till finskt förvaltningsområde använts 
under 2013 finns i ärendehanteringssystemet Winess med id-nummer KS 
2014.434. 

Lagrum 

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) trädde i kraft den l januari 
201 O. Den ersätter lagarna om rätt att använda samiska respektive finska och meänkieli hos 
förvaltningsmyndigheter och domsto laT. Ändringar har också gjorts i bland annat 
socialtjänstlagen. Sveriges internationella förpliktelser innebär att vissa minoritetsrättigheter ska 
förverkligas i hela landet. Alla fem nationella minoriteter omfattas därför av den nya lagen 
(2009:724). 

Grundskydd 

Det så kallade grundskyddet i1mebä:r bland mmat att: 

• förvaltningsmyndigheter ska informera de nationella minoriteterna på lämpligt sätt om 
deras rättigheter när det behövs, 
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• det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och frätnja de nationella 
minoritetsspråken och ska även främja de nationella minoritetemas möjligheter att 
behålla och ntveckla sin kultur i Sverige, 

• hams utveckling av en kulturell identitet och anvä:t1dning av det egna minoritetsspråket 
ska frä:tnjas särskilt, 

• förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i 
frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för 
minoritetema i sådana frågor. 

Särskilda rättigheter 

Dessutom gäller särskilda rättigheter får finsk- samisk- och meänkieli talande inom respektive 
förvaltningsområde. Dessa rättigheter är bland annat att: 

• enskilda har rätt att använda språken vid muntliga och skriftliga kontakter med 
myndigheter i enskilt ärende där myndigheten är beslutsfattare, 

• myndigheten är sky !dig att ge muntligt svar på smmna språk samt att på begä:t·m1 ge en 
skriftlig översättning av beslut och motivering. Myndigheten kan bestä1m11a sä:t·skild tid 
och plats där servicen ges på minoritetsspråk, 

• förvaltningsmyndigheter ska verka får att det finns tillgång till personal med kunskaper i 
minoritetsspråken, 

• kommunema har särskilda skyldigheter att anordna äldre- och barnomsorg, helt eller 
delvis på minoritetsspråken om någon i förvaltningsmmådet önskar detta. 

Främjande och synliggörande -lagens fjärde paragraf 

4 §-"I språklagen (2009:600) anges att det allmänna hm· ett särskilt ansvar för att skydda och 
frätnja de nationella minoritetsspråken. Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella 
minoritetemas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Bams utveckling av en 
kulturell identitet och mwä:t1dning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt" 

Med ordet "frä:tnja" i denna paragraf"avses att det allmä:tma genom aktiva åtgärder och 
handlingm· ska stödja språkens och kulturens fmilevnad". (2008/09:158, s. 127) 

Länsstyrelsen i Stockholms lä:t1, som lm· ett nationellt uppdrag att följa upp tillä:tnpningen av 
lagen, lyfter fram bamens rätt till sitt nationella minoritetsspråk: "Ju tidigare man kommer i 
kontakt med ett språk, desto lättare ä:t· det att ta till sig det Grunden för additiv tvåspråkighet 
(inläming av ett m1dra språk som inte sker på bekostnad av det första språket) läggs under ett 
hams tidiga bmndom och förutsättningmua fårsälmas med barnets tidiga ålder." (Nationella 
minoriteters rättigheter, s. 55). 

Att m1ordna "aktiva åtgärder och handlingar" för en nationell minoritet i en förvaltningskommun 
fordrar givetvis ekonomiska resurser. För detta ändamål erhåller Håbo kommun årligen 660 000 
kronor i statsbidrag. 
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Samråd -lagens femte paragraf 

Paragraf 5 anger att kommuner ska ge nationella minoriteter ges möjlighet till inflytande i frågor 
som berör dem och om möjligt samråda med representanter för minoriteter. I propositionen 
skriver regeringen följande om vikten av smmåd: 

"Ett lagreglerat smmådsförfarm1de bedöms ge bättre förutsättningar för att [ ... ] samråd faktiskt 
konm1er till stånd och att beslutsfattm·e på ett systematiskt sätt inhämtar synp!lllkter och för en 
dialog med de nationella minoritetema, både b am och vuxna. [ ... ] "Frågor där det är särskilt 
viktigt att fånga in de nationella minoritetemas behov och synpllllkter är bl.a. områden som rör 
förskoleverksamhet och skola, ungdomsfrågor, äldreomsorg, biblioteks- och annan 
kulturverksamhet, dvs. på områden där kommunema hm· vissa skyldigheter i förhållande till 
medborgmna." (2008/09:158, s.70) 

De sverigefinska samrådsmötena under 2013 

Hur ser då samrådet ut i Håbo kommun gällande de sverigefinska frågoma? De fYra 
sarm·ådsmöten som hållits under året hm· varit öppna möten dit alla sverigefinska 
konnnuninvånm·e, inklusive finska romer, inbjudits via armonser i Bålsta-Bladet, och där alla 
haft yttranderätt. Bålsta Finska Förening, Anhörigföreningen, Pensionärsrådets finska 
representanter, Ungdomsrådets finska representanter, Bålsta pingstkyrka finska gruppen samt 
Synskadades Riksförbund har varit representerade under smmådsmötena. Ordförande hm· varit 
kommunstyrelsens ordförande, en tjänsteman från kommunstyrelsens kansli hm· axlat 
sekreterm·uppgiften, medm1 verksamhetsutvecklaren för finskt förvaltningsotmåde tolkat det som 
sagts i smnrådsmötena till och från finska. 

Vid sanu·ådsmötena har även k01mnunens tjänstemän från olika förvaltningar varit närvarande 
och bidragit med infommtion inom sina kompetensområden smnt besvarat frågor. Det har 
handlat om matavfallsinsa!llling, bostadsanpassning, gode män och förvaltare, konununens 
utvecklingsarbete "Mitt Håbo 2030", vänortsanm1gemang för ungdomar i Ingå, Finland etc. 
Riksdagsledmnot Pyry Niemi berättade vid ett samrådsmöte om riksdagsarbetet kring nationella 
minoriteter. 

I sarm·ådet behandlas frågor som föreningar, enskilda eller Håbo konnnun lyfter frmn. Vid 
smmådsmötena tas frågan upp till diskussion, och smmådet uttalar sig huruvida det ställer sig 
positivt eller avvismde till förslaget. Samrådet är ej beslutsfattande, utan endast rådgivm1de. Det 
sker även regelbunden utvärdering i smmådsmötena av de finskspråkiga aktiviteter som 
genomförts. 

Smnrådsanteckningama hm-, förutom att göras tillgängliga på webben, även lästs in på CD för att 
bidra till synskadade personers fulla delaktighet i smnrådsarbetet. 

I ett av samrådsmötena bildades en volontärgrupp bestående av fyra finska personer som 
erbjuder sig att besöka ensanuna och sjuka finsksprålåga personer i konnnunen för en stunds 
sm1waro. Volontärgruppen gjorde sin första insats inför julen 2013. 
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En representant för Familjeläkamas bamavårdscentral berättade vid ett samrådsmöte om sitt 
arbete att sprida DVD:n "Mamma Leena fattade ett beslut" till finskspråkiga föräldrar (mer om 
detta under Information). 

Bland frågor som tagits upp i samrådet märks: 

• Finskspråkig förskola 

• Finsk kultur på äldreboendena 

• Bibliotekets finskspråkiga satsningar 

• Bildande av fmsk kör 

• Utvärdering av kotmnunens finskspråkiga webbsidor (www.habo.se/suomeksi) 

• Finskspråkiga föräldrars användning av finska i hetmniljö för att stärka barnens språk 

• Budget 

Utvärdering 

Samrådet har till sin form fungerat väl. Att mötena tolkas till båda språken gör att mötena är 
inkluderande. Tvåspråkigheten förutsätter dock god planering. Risken är dock att mötena drar ut 
på tiden, om inte ärendena är tillräckligt väl förberedda i förväg med skriftliga underlag. 

För att höja delaktigheten i samrådsmötena ytterligare och för att samtliga ska uppleva att de får 
komma till tals, har workshop och diskussionsgrupper genomförts vid några av satmådsmötena. 

Förskola delvis på finska 

Kommunen hat· särskild skyldighet att at1m·dna bamomsorg, helt eller delvis på finska, enligt § 
17 (Lag 2009:724 om nationella minoriteter och minoritetsspråk). Skoh1ämnden beslutade i 
december 2012 att att anta förvaltningens förslag om förskolverksamhet delvis driven på finska 
(SKN 2012/220). Arbete pågår med att bilda en finskspråkig syskongruppverksarnhet vid en av 
kommunens förskolor. Verksamheten beräknas vara i gång till hösten 2014. 

Äldreomsorg delvis på finska 

Kommunen "ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller delar av den service och 
omvårdnad som erbjuds inom rat11en för äldreomsorgen av personal som behärskar finska" (§ 18, 
Lag 2009:724 om nationella minoriteter och minoritetsspråk). 
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Under de senaste två åren har finska språket fått en betydligt mer framskjuten plats inom 
• äldreomsorgen i Håbo kmmnunjämfö1i med tidigare situation. Finsktalande personal från äldre
och demensboenden, hemtjänsten och rehab har erbjudits att delta i fmibildningskurser, där de 
motiverats att tala finska med de personer som de vårdar och som har finska som sitt hemspråk. 

Ä ven bland svensktalande personal har motivationen att lära sig gnmdläggande vårdfinska varit 
glädjande stmi. En upphm1dling avseende en ny omgång av nybö1j arkurs i vårdfinska har 
slutfö1is under 2013. Kursstmi är planerad för mars 2014. Det fi1ms exempel på att svensk 
personal, i utvecklingssamtal med sin chef, uttryckt önskemål om att få gå denna grundläggm1de 
finskakurs, vilket givetvis sänder glädjande signaler om hur vård- och omsorgspersonal månar 
om de finsktalande äldres bästa. Ju mer finska som talas på äldreboendena, desto mer hmmonisk 

· bör rimligtvis de finsktalm1de - som kanske tappat mycket av sin svenska- uppleva sin situation. 

Sett till finsktalande bland vårdpersonalen, är det vid Solängens demensboende som vi hittar det 
största antalet. Sex personer bland dagpersonalen talar finska. 

Smmnm1taget kan därför vi med fog säga, att Håbo kommun erbjuder "delar av service och 
omvårdnad inom äldreomsorgen" på finska, så som lagtexten ovan stadgar. Enligt kommunens 
bedö1m1ing är inte efterfi-ågm1 på en äldrevårdsavdelning helt på finska tillräckligt stor för att en 
sådan avdelning skulle kunna leonuna till stånd i nuläget. 

Kartläggningar 

För de kommuner i förvaltningsområden sommottar statsbidrag får merkostnader i samband 
med minoritetslagens tillkomst är kartläggning ett krav. Enligt förordningen om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:1299) ska vmje kommun tillsmans med de 
nationella minoriteterna kartlägga de behov som fnms av åtgärder till stöd får användningen av 
fmska. 

För att erbjuda barn och unga en större vmiation av finskspråkiga aktiviteter, gjordes under 
hösten 2013 en enkätundersökning som föräldrar till förskolebarn med fmska som modersmål 
erbjöds att svara på. Föräldrm11a ombads svm·a på hur smmolikt det vore att deras fm11ilj deltm· i 
ett antal olika bamaktiviteter, om dessa ffi1ordnades. 

Blm1d de alctiviteter som då nämndes som troliga att delta i fmms bohdgårdsdag, bakdag, 
friluftsaktiviteter etc. S311nådet hjälpte till att analysera och utvärdera enkätsvaren i ett av 
smmådsmötena. 

En lemiläggning gjordes kring sverigefinska ungdomars önskemål om aktiviteter i s3111arbete med 
Ungdomsrådets sverigefinska representm1ter. Därvid framkom önskemål om en nybörjarkurs i 
finska smnt anordnm1de av en filmkvälL 

På Solängens demensboende bor det några finsktalande personer. Deras önskemål om finsk 
kultur har kmilagts i smmåd med enhetschefen, och finskspråkiga media svmm1de mot 
önskemålen har beställts via Håbo bibliotek. Bibliotekspersonal ombesö1jer även att 
medieinnehållet förnyas med j änma mellamum. 

0 
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Information 

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk stadgar i paragraf 3 att det allmänna ska, 
när det behövs, på lämpligt sätt infannera de nationella minoriteterna om deras rättigheter enligt 
minoritetslagen. 

Primär informationskanal för finskt förvaltningsonn·åde har varit Bålsta-Bladet 

I minoritetslagens förstärkta skydd som gäller för finskt förvaltningsonn·åde stadgas, att enskilda 
har rätt att använda finska i sina skriftliga respektive muntliga kontakter med myndigheter i 
enskilt ärende där myndigheten är beslutsfattare. Denna rättighet är tillgodosedd genom att 
sverigefinska kommuninvånare har möjlighet till direktkontakt antingenmed 
verksam.hetsutvecklaren eller den finskspråkiga medarbetaren hos Kontaktcenter. 

Information om konnnunens service har även publicerats på kollllnnnens finska webbsidor 
www.habo.se/suomeksi. 

Under året har ett mindre antal blanketter, bland arma! om parkeringstillstånd, översatts till 
finska och publicerats på kommnnens webbplats. 

I anslutning till de fmska kultnrt.räffa.rna på Pornona (mer om detta nedan), har även infonnation 
givits i muntlig och skriftlig forn1. Bland mmat har ett finskspråkigt häfte om en tryggare vm·dag, 
utgiven av Myndigheten för sanlliällsskydd och beredskap, delats ut. 

Under året gjordes en särskild satsning på att blåsa liv i intresset för mwändande av finska i 
he1mniljö och för finsk förskoleverksamhet genom produktionen av D VD-filmen "Mmmna 
Leena fattade ett beslut". I det 15 minuter långa reportaget berättm· mor Leena om sin 
beslutsmnhet att lära sina båda barn (nu    år gamla) finska medan barnen ännu var små. 
Bamen berättar om den glädje och praktiska nytta som de haft av att lemma finska. 

DVD:n delades ut till samtliga sarmådsdeltagare inför sonm1aren för att stimulera fortsatt samtal 
i smmådsmötena om finska språkets betydelse. De båda bamavå.rdscentralema vid 
Familjeläkarna respektive BålstaDoktorn antog uppgiften att dela ut DVD:n till de finskspråkiga 
föräldrar som de kmmner i kontalet med. 

På detta sätt erbjuds föräldrar med finsk bakgrund en tidig tankeställare kring möjligheten att 
lära sitt bm11 finska, vilket får m1ses vara helt i linje med minoritetsspråklagens intention om 
fi·ämjande- dvs. att det allmärma genom aktiva åtgärder och hm1dlingar ska stödja 
minoritetsspråkens och kulturens fmilevnad. 

Finsk kultur riktad till barn och ungdom 

Lagen om nationella minoriteter och minoritetssprftk~tadgar i paragraf 4 att bams utveckling av 
en kulturell identitet och användning av det egl).a-!"ninoritetsspråket ska främjas särskilt. 
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Sverigefinska bam har fått sina sp~;åkliga och kulturella behov tillgodosedda under året genom 
JJ-ämst tre insatser: sagostunder på biblioteket under året, utlåning av bok- och musikpåsar via 
biblioteket och föreställningen Sagoväskan. 

Dessutom hm en pysselgrupp i Bålsta Finska Förenings regi ägt rum under året. Pysselgruppen 
finansierades genom bidrag till föreningen från statsbidraget. 

Föreställningen sagoväskan är utformad så att den ska stimulera både finsktalande förskolebams 
stolthet och glädje över att kmma finska, samt svensktalande bams nyfikenhet på att det finns 
andra språk att upptäcka förutom svenska. F öreställningen gavs på Håbo bibliotek. 

Antalet barn som deltagit vid de finska sagostundema på Håbo bibliotek har varierat mellan två 
och fem. Vid dessa tillfallen har det även gjmis reklam för de finska bok- och musikpåsarna som 
finns för utlåning. 

Under året startade även en nybö1jmkurs i fmska, med ett tiotal ill'llllälda ungdomm. Kursen 
fortsätter under våren 2014. 

En finsk fihnkväll med finsk Ullgdomsfilm och inbjudna föredragshållare anordnades i december 
i BioBorgen, ett arrangemang som intensiv markoadsföring till trots inte lockade publik. 

Med detta utbud som erbjudits får finskt förvaltningsmmåde under året anses ha uppfyllt det som 
stadgas i lagens fjärde paragraf om att tillhandahålla mö j tigheter till barns (och ungdomars) 
språkliga och kulturella utveckling. 

Som fi·arngår under rubriken Kmiläggningm förbereds breddning av det finskspråkiga 
aktivitetsinnehållet till fler fi·iluftsaktiviteter inför 2014. 

Finsk kultur riktad till vuxna 

I minoritetslagens fjärde pmagraf stadgas, att det allmänna ska främja nationella minoriteters 
möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. 

Två läsecirklm· med vm·dera åtta sammankomster för tio deltagme genomfördes m1der 2013 på 
Håbo bibliotek. Läsecirkeldeltagama har läst två till fyra böcker i vmdera cirkel på finska och 
diskuterat dessa. Enligt rapporter lämnade vid smmådsmötena har dessa läsecirldar varit 
uppskattade. 

Sång- och musikstundema på Pomona med allsång och km·aoke har lockat många besökare, som 
mest ett 60-tal. Förutom musikunderhållning hm· det även anm1gerats påsk- respektive höstpyssel 
och berättarstund med roliga historier. 

Publiken har uttryckt sin uppskattning över att finsk kultur och musik på detta sätt får stå i fokus 
en gång i månaden på Pomona. Samlingama hm· även lockat sverigefinnm· fi·ån grannkmmnli11er. 
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Aktiviletema är helt i linje med det som regeringens proposition är i1me på: "Omsorgen kan 
också iru1ehålla en dimension av kulturell bekräftelse genom att minoritetens seder och bruk 
observeras och ses som ett värdefullt inslag i verksamheten." (2008/09: 158, s. l O l). 

En inbjuden föredragshållare höll en expose över sverigefirnlamas historia, med inslag av lokal 
Bålsta-prägeL Det efterfåljande samtalet erbjöd tillfalle till självreflektion och delande av 
personliga erfarenheter. 

På Håbo bibliotek arrangerades en uppskattad tangokonse1i i december 2013, där en 
femmmmaorkester framförde klassiska finska tangosånger och även bjöd upp till dans mellan 
bokhylloma. Detta med anledning av att finsk tango fyllde ·100 år 2013. 

Finsk kultur riktad till svensktalande majoriteten 

Lärisstyrelsen i Stockholms län, enheten för minoritetsfrågor, har publicerat tips och 
rekonm1endationer får hur det praktiska arbetet i förvaltningskommunerna kan utfonnas. Bland 
tipsen ingår att kommunen med fårdel kan arrangera någon kulturaktivitet då och då som värJder 
sig tillmajoritetsbefolkningen: "Att främja minoriteters språk och kultur handlar också om att 
arbeta för att synliggöra dessa i smnhället och öka den allmärrna medvetenheten om 
minoritetsfrågor." (Nationella minoriteters rättigheter. En handbok för kommuner, landsting och 
regioner, s. 56). 

Under Håbo festdag mTangerade Bålsta Finska Förening ett musikframträdande på väl synlig 
plats då det bjöds på finsk sång och musik samt möjlighet att ta sig en svängom. 

Övriga nationella minoriteter 

Samer, tomedalingar, romer ochjudar utgör även de var sin nationella minoritet som konmmnen 
har att värna om. Förberedelser har inletts med Håbo bibliotek om att inbjuda dessa till ett möte 
för att fastställa i vilken mån de önskar att deras kulturella och språkliga behov ska tillgodoses. 

Massmedial publicitet 

Arbetet kring finskt förvaltningsonn·åde i Håbo konnnun har uppmärksammats lokalt främst av 
Enköpings-Posten. Dessutom har Sveriges Televisions finskspråkiga nyhetsprograin Uutiset, 
Sveriges Radios finskspråkiga redaktion smnt Finlands mnbassad i sitt nyhetsbrev 
uppmärksanunat produktionen av DVD:n "Ma1mna Leena fattade ett beslut". 

· Dokumentation 

Samtliga dokument med relevans får samxådsförfarandet samt ställningstaganden av ekononusle 
natur jämte transaktioner har dokumenterats i kommunens ärendehanteringssystem Winess. 

q 
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http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/nationella
minoriteter/Pages/ny-lag-om-nationella-m.inoriteter.aspx 

http://www.notisum.se/mp/sls/lag/20090724.HTM 

Från erkäJmande till egenmakt-regeringens strategi för de nationella minoritetema. 
Regeringens proposition 2008/09:158. 

Språklag 2009:600 http://www.notisum.se/mp/sls/lag/20090600.HTM 

Förordningen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:1299) 

Nationella minoriteters rättigheter. En handbok för kmrununer, landsting och regioner. 
Länsstyrelsen i Stockhoh11s län, 2011. 

http://www.svt.se/nyheter/uutisetlhabo-kannustaa-perheita-puhumaan-suomea 

http://sverigesradio.se/sidalartikel.aspx?programid=l85&artikel=5595513 

http :// sverigesradio. sel sida/ ru.iikel. aspx?pro grru.nid= 185 &ru.iikel=5 5 93181 
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Medborgarförslag om att kommunen bör ha ett eget och 
oberoende informationsblad 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-23, § 65 att remittera 
medborgarförslag inlämnat 2013-09-18 till kommnnstyrelsens för 
beredning. Av förslaget framgår följande: 

"Håbo kommnn med en folkmängd med ca 20 000 personer, med en stark 
utvecklingspotential i Målarregionen bör ha ett eget informationsblad. Att 
förlita sig på, ett annonsblad där man delar utrymme med annonsörer med 
helt annan infonnation kan bli belastande och kontraproduktivt Dessutom, 
vad skulle hända om annonsbladet kommer på obestånd? Eller att VD med 
redaktionen öppnar för annonsörer vars verksamhet strider med den policy 
som kommunen med dess olika verksarahets grenar har? 

En tidning eller en kommuns styrande ledning får inte bli beroende av 
varandra och därigenom styra infommtionen i en viss riktning. Därför 
behövs ett oberoende informationsblad." 

Förvaltningens beredning 
Under perioden februari 2010 till maj 2012 producerade Håbo kommun en 
egen tidning- Håbo Idag- innehållande konunnnal information. Tidningen 
distribuerades till samtliga hushåll i konnnunen. En utvärdering visade att 
framtagandet av tidningens innehåll, produktion och distribution var 
kostsamt i förhållande till hur många som tog del av informationen. Därför 
fattades ett beslut om att lägga ner tidningen. 

För att tillgodose informationsbehovet hos Håbo kommnns medborgare, 
företag, föreningar och besökare använder Håbo kommun idag en mix av 
kommunikationskanaler. Denna mix består av både digitala och tryckta 
kanaler som är lämpliga för olika målgrupper och olika informations- och 
konunnnikationsmål. Vissa kanaler är kommunens egna, andra innebär att 
kommnnen köper utrymme i en kommersiell kanal. Utvärdering och 
förändringar av de1ma mix sker regelbundet för att säkerställa att den består 
av kanaler som når så många av respektive målgrupp som möjligt på ett 
tids- och kostnadseffektivt sätt. 

De två senaste medborgarenkätema, som genomförs av SCB, visar att Håbo 
konununs medborgare är mer nöjda än riksgenomsnittet avseende den 
kommunala infonnationen. Förvaltrlingens bedömning är därför att 
nuvarande kanalmix är väl anpassad efter de behov och resurser som finns 
till konunw1ens förfogande. 

För Håbo konunun är det viktigt att alltid ha ett professionellt 
förhållningssätt till media och andra konnnersiella ak-törer. Håbo kommnn 
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annonserar och besvarar därfår insändare i kanaler med en ansvarig 
utgivare. Detta får att säkerställa att lagar och regler följs och att 
fårhållningssätt och relationer är professionella. 

Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att medborgarförslaget avslås. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2013-09-23, § 65. 

Medborgarförslag daterad 2013-09-18. 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-14, hid KS 2014.1329. 

Arbetsutskottets fårslag till beslut 2014-05-06, § 71. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget 
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KF§ 65 KS 2013/112 

Medborgarförslag om att kommunen bör ha ett eget informat
ionsblad 

Sammanfattning 
Håbo konmmn nyttjar det lokala rumonsbladet Bålsta Upplru1dsbrobladet för 
att föra ut information om kommunens verksru11heter med mera. För detta 
köper kommunen återkonnnande ett antal sidor i annonsbladet. Allt material 
som publiceras på dessa sidor produceras av företrädare för kommunens 
olika förvaltningar. Materialet samordnas av kommunens kommunikations
erthet 

I medborgarförslaget föreslås att konnnunen bör ha ett eget och oberoende 
informationsblad. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2013-08-21 

- Tjänsteskrivelse 2013-09-18. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att överlänn1a medborgm-förslaget till kommunsty
relsen, för beredning. styrelsens beredning av ärendet bör föreligga sen
ast under maj månad 2014. 

Beslutsexpediering 
Konnnunstyrelsen 

EXPEDIERAD j :J. SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2720 
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Bålsta den 21 Augusti 2013 

Medborgarförslag till Håbo KF den 23 september 2013 

Annonseringen i BUB av "Hå bo idag" måste upphöra 

Annonseringen som H åbo kommun har av "Hå bo idag" bör omedelbart upphöra. 

Anledningen är att en person i ledande befattning i kommunen tidigare kontaktat ansvarig 

utgivare och VD för Bålsta Upplandsbro Bladet och uppmanat honom att inte publice1·a 

kritiska insändare som berör kommunens politiska ledning och deras agerande. Detta strider 

mot den demokratiska regeln som finns i grundlagen att yttrandefrihet råder i Sverige. 

Med det förfarande som den personen vidtagit betyder det att kommunen kan stoppa alla 

kritiska insändare och därmed tysta det fria ordet som nu skett här i Håbo. Att styra media 

och stoppa kritik strider mot grundlagen och måste omedelbart beivras. 

H åbo kommun är en stor annonsör i SUB-bladet. Sannolikt därför har VD gått den personen 

tillmötes och gjort detta till en affärside som medgivit denna odemokratiska gärning. Vi kan 

skönja denna strategi genom att kritiska insändare från Upplandsbro får en större plats i 

bladet, l(anske i hopp om att göra samma uppgörelse med grannkommunen. 

Förslag: 

H åbo kommun med en folkmängd på ca. 20.000 persone1·, med en stark utvecklingspotential 

i Mälarregionen bör ha ett eget informationsblad. Att förlita sig på, ett annonsblad där man 

delar ut,·ymme med annonsörer med helt annan inforrnation kan bli belastande och kontra

produktivt. Dessutom, vad sku.lle hända om annonsbladet kommer på obestånd? Eller att VD 

med redaktionen öppnar för annonsörer vars verksamhet strider mot den policy som 

kommunen med dess olika verksamhetsgrenar har? 

En tidning eller en kommuns styrande ledning får inte bli beroende av varandra och därigen

om styra informationen i en viss riktning. Därför behövs ett oberoende informationsblad. 
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Medborgarförslag om att införa e-legitimation för alla tjänster på 
hemsidan 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-23, § 61 att överlämna 
medborgarförslag daterat 2013-08-30 till kommunstyrelsen för beredning. 

Medborgarförslaget föreslår att Håbo kommun inför e-legitimation för alla 
tjänster på kommunens webbplats/hemsida som till exempel amnälan till 
förskola, ansökan om bygglov med flera ansökningar och tillstånd. 

Förvaltningens beredning 
Håbo korll1llun har under våren 2014 påbörjat en satsning som har som 
målsättning att öka antalet tillgängliga och lättanvändliga e-ijänster på 
kommunens webbplats. Satsningen kommer att bedrivas i projektform och 
ledas utav en e-tjänsteutvecklare. 

En del av arbetet kommer handla om att identifiera vilka tänkbara e-tjänster 
som kräver legitimering. Förvaltningen menar att ett införanade av e
legitimation för alla tänkbara e-tjänster på kommunens webbplats skulle 
iunebära en minskad användarnytta, detta eftersom det fi1111s flera exempel 
på e-tjänster som inte kräver legitimering- till exempel begäran om alhnän 
handling och inlänmande av synpunkt. 

Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att medborgarförslaget avslås. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag daterat 2013-08-30 
- Kommunfullmäktiges beslut 2013-09-23, § 61 
- Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-15, hid KS 2014.1340. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-05-06, §59. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommun:fulhnäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att avslå förslaget. 

/S 
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Kommunfullmäktige 

KF§ 61 KS 2013/101 

Medborgarförslag om införande av e-legitimation för alla tjäns
ter på kommunens webbplats/hemsida 

Sammanfattning 
Föreligger förslag om att införa e-legitimation for alla tjänster på kommu
nens webbplats/hemsida som amnälan till förskola, ansökan om bygglov 
med flera ansökningar och tillstånd. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2013-08-30 

- Tjänsteskrivelse 2013-09-10. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning. styrelsens beredning av ärendet bör föreligga senast nnder 
maj månad 2014. 

Beslutsexpediering 
Konununstyrelsen 
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Namn, atdiresst!ppgll!er mm 

Förnamn 

Efternamn 

Folkbokföringsadress 

Postnummer 

Ort 

Telefon 

Mobiltelefon 

E-postadress 

F olikbokförd i Habo 
Fler förslagsställale 

Förslag 
Formulera förslaget 

Mitt förslag är enkelt: 

---Bålsta 

Ja 

Nej 

l 

Blankettnamn 

HÅi:lO KOMMUN ___ _ 
KOI.MJNSTYRELSS~S F ORV/J. TNING 

INKOM 

2013 -08- 3 o 

Inför E-legitimation tör alla tjänster på hemsidan (exempelvis köanmälan till förskola, 

omplaceringsanmälan till annan kö eller förskola, ansöka om bygglov, ansöka om borrningstillstånd 

ex. tör bergvärme, an söl< a om andra tillstånd osv.) Und rar vartör N'r 'rnte har 'rnförtdet redan? 

Skatteverket har ju !<ört det hur· länge som helst. 

Medelålders att man ska behöva skriva ut, fylla i och posta brevet rned snigelpost Dessutom blir det 

mycket mer miljövänligare! Ocl1 Håbo kornmun vill väl inte vara sämre än någon annan kommun? 

Certffikal 
Gett/fikatutgivare 

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar 

får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och 

rättelser. 

Blanketten är elektroniskt signerad 
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Delårsuppföljning 2014 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-19 

KS 2014/80 

Förslag till korrigeringar i budget 2014 på finansiella konton 

Kommunen har utarbetat prognos per den sista mars 2014. 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att ramjusteringar utöver 
organisatoriska förändringar mellan nämnderna görs på fmansiella konton 
eftersom ändringar i inkomst- och kostnadsutjänrningssystem, som 
beslutades av Riksdagen i december 2013, inte är justerad i ko=unens 
budget för år 2014. Resultatet uppgick till8,4 mkr i budgeten som 
beslutades av kommunfullmäktige för år 2014. I samband med att riksdagen 
antog förslaget om förändringarna i inkomst och kostnadsutjänmingen och 
den senaste skatteprognosen daterat 2014-04-29 har skattenettot förbättrats 
med 15,3 mkr. Avskrivningskostnaderna ökar i samband med att ko=unen 
har stora investeringar. Förvaltningen förslår att budgeten för avslaivningar 
justeras upp till10,0 mkr från 5,4 mkr d.v.s en ökning med 4,6 mkr. 
Budgeterat resultat efter dessajusteringar för år 2014 uppgår till19,1 mkr. 

Prognos per den sista mars 2014 

I delårsuppföljningen per sista mars ska en prognos lämnas för det 
ekonomiska utfallet för hela året. Eventnella avvikelser mot budgeten ska 
kommenteras av förvaltningarna. Vid negativa avvikelser ska 
förvaltningarna lämna, förslag till åtgärder för att eliurinera underskotten och 
samtidigt lämna förslag till ändringar av nämndmålen om det bedöms som 
nödvändigt. Detta för att nänmderna i ett tidigt skede ska kunna besluta om 
vilka åtgärder som ska vidtas och om målen behöver revideras. 

Prognosen för årets resultat visar på 3,6 mla. I förhållande till det reviderade 
budgeterade resultatet på 19,1 mkr är det en försämring med 15,5 mkr. 

Två av nämnderna visar underskott. 

Skolnänmden redovisar en prognos på 7,2 mkr i underskott. Det är främst 
nyöppnade förskaleavdelningar och för små klasser inom grundskolan som 
är orsaken. Förvaltningen arbetar med att minska personalkostnaderna enligt 
den fastställda åtgärdsplanen för att nå budget i balans. Några konkreta 
åtgärdsförslag För att uppnå budget i balans år 2014 är ärmu inte 
presenterade från förvaltningen. 

Socialnämnden visar ett underskott på 5,6 mkr. De största avvikelserna 
fnms inom köpt institntionsvård för barn och vuxna. Äldreboendet 
solängens tredje avdelning öppnas tidigare än planerat, försörjningsstödet 
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ökar och handläggningen inom myndighetsenheten har blivit dyrare. Det är 
också några viktiga avvikelser. Socialnämnden har beslutat om ett antal 
åtgärder för att sänka kostnaderna. Hänsyn har tagits till åtgärdema i 
prognosen. Förslag till åtgärder får att konuna i balans år 2014 är inte 
presenterade från förvaltningen. 

Kommunens ekonomi får år 2014 är ansträngd och inga marginaler filils för 
att hantera ytterligare kostnadsökningar eller intäktsminskningar. Det krävs 
att skolnämnden och socialnämnden vidtar åtgärder för att minimera/åtgärda 
befarade underskott redan år 2014 och att budgetföljsamheten för dessa 
nämnder förbättras. 

Övriga nämnderprognostiseraratt följa budget. Dock kommer 
Avfallsverksamheten inom miljö- och tekniknämnden att gå med 2 mkr i 
underskott till följd av planerade kärlinköp. Det ska finansieras av fonderade 
medel. 

För exploatering och reavinster är utfallet hittills 2,4 mkr vilket väntas bli 
årets utfall. 

Förslag till justering av driftbudgeten 

Följande budgetförändringar föreslås får justering av skatteintäkter, 
u~ ärnning och av avskrivningskostnader. 

- Skatteintäktem:;tjusteras från bndgeterade 919 826 tkr till914 728 tkr. 

-statsbidrag och utjämningjusteras från lO 249 tkr till30 671 tkr. 

- Avskrivningskostnader justeras fi:ån 5 384 tkr till lO 000 tkr. 

Nämndemas driftbudgetramar behöver förändras till följd av genomförda 
förändringar i organisationen samt till följd av futtade beslut. 
Budgetförändringarna ingår redan i driftredovisningen får att underlätta 
uppföljning, men fårändringar av budget mellan nämnder ska beslutas av 
fulln1älctige. 

Följande budgetfårändringar är alctuella: 

- Överföring från kmmnunstyrelsens fårfogande till miljö- och 
tekniknämnden för hyra landstingshuset 1550 tkr (beslut KS) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.1748 
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- Överföring av kommunikatörer från bildningsnämnden l 08 tkr, 
skolnämnden 323 tkr och socialnämnden 185 tkr till kommunstyrelens 
kommunikationsavdelning, totalt 616 tkr. 

- Överföring av samhällsplanerare, kommunikatör och administratör mm 
fi·ån miljö- och tekniknämnden till kansli 552 tkr, 
kommunikationsavdelningen 3 07 tkr och till plan- och 
utvecklingsavdelningen l 7 41 tkr, totalt 2 600 tkr. 

- Överföring av l 000 tkr från KS förfogande till skolnämnden för ökade 
kostnader i samband med läraskolans övertagande av Mansängsförskolans 
lokaler mm (beslut KS 7 april) 

- Överföring av l 00 tkr från KS förfogande till projekt ungdomssatsning 
inom kommunstyrelsen. Nytt beslut ska fattas för 2015, enligt KS beslut. 

- Överföring av 300 tkr från kommunstyrelsens plan- och 
utvecklingsavdelning till kommunstyrelsens kommunikationsavdelningen 
får satsning på e-tjänster. 

Kmmnunstyrelsen har även beslutat om maximalt 330 tkr i bidrag till 
skoklosters bygdegård från KS förfogande år 2014, men det ingår inte i 
budgetjusteringen eftersom beloppet är både oklart till sin storlek och 
tillfälligt. 

Beslutsunderlag 
Delårsuppföljning 31mars 2014. 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-05-05, hid KS 2014.1550. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-05-06, § 54. 

Protokollsutdrag från nämnderna gällande delårsuppföljning mars 2014. 

Arbetsutskottet tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. Ordfåranden 
konstaterar under arbetsutskottets behandling av ärendet 2014-05-06 att 
förvaltningschef för barn- och ungdomsförvaltningen samt forvaltningschef 
för socialförvaltningen bjuds in till kommunstyrelsens sarmnanträde den 19 
maj 2014. 

Kommunstvrelsen behm1dling av ärendet: 
Ärendet föredras av ekonomichefen. 

Förvaltningschef för socialförvaltningen och förvaltningschef för barn- och 
utbildningsförvaltningen informerar om orsaker till det budgetunderskott 
som firms inom dessa förvaltningar. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNJNG 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-05-19 

Kommunstyrelsen 

KS § 72 KS 2014/80 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna delårsuppföljning 
per31mars 2014. 

2. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att skatteintäkterna justeras från 
budgeterade 919 826 tkr till 914 728 tkr. 

3. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att statsbidrag och utjämning 
justeras från lO 249 tkrtill30 671 tkr. 

4. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avskrivningskostnader 
justeras från 5 3 84 tkr till l O 000 tkr. 

5. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att överföra l 550 tkr från 
kommunstyrelsens förfogande till miljö- och tekniknämnden för hyra 
landstingshuset 

6. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att överföra från 
bildningsnänmden 108 tla, skolnämnden 323 tkr och socialnämnden 185 
tkr till kommunstyrelse, totalt 616 tkr för kommunikatörer. 

7. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att överföra från miljö- och 
tekniknämnden 2 600 tkr, för samhällsplanerare, kommunikatör och 
administratör mm. 

8. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att överföra l 000 tkr från KS 
förfogande till skolnämnden för ökade kostnader i samband med 
Läraskolans övertagande av Mansängsförskolans lokaler nm1 

9. Kommunstyrelsen föreslås besluta att överföra 300 tkr från 
kommunstyrelsens plan- och utvecklingsavdelning till 
kommunstyrelsens kommunikationsavdelning för satsning på e-tjänster. 

l O. Kommunstyrelsen uppmanar nänmderna att åtgärda/minimera 
redovisade underskott i prognosen för helår 

11. Åtgärderna ska redovisas till kommunstyrelsen i samband med 
delårsbokslut per augusti 2014 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBES1YRKNING Nr2014.1748 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

Socialnämnden 

Datum 
2014-05-06 

HAi:::O KOMMUN 
KmMJNSTYRElSENS FORVN.TNIHG 

INKOM 
SN§ 50 SN 2014/3 

20!4 -05- 1 3 
KSDtr Reg:< 

Delårsuppföljning per 31 mars 2014 
_______ _l2(H4. t 1-0·1 

Sammanfattning 
Socialnämndens delårsuppföljning per mars 2014 visar ett prognostisera! 
underskott vid årets slut om 5 595 tia. Underskotten finns inom verksam
heterna: 

• Institutionsplaceringar av b am och unga 
• Institutionsplaceringar av vnxna 
• Försörjningsstöd . 
e Öppnande av en tredje avdelning på Solängen 

I tjänsteskrivelse daterad 2014-04-30 :5.-amgår dels kommentarer och dels 
bedömning laing varje punkt/verksamhet. 

Socialnämnden beslutade 2014-02-26 § 19om ett antal sparåtgärder för att 
få budget i balans. Det falll!s också ett antal sparf'årslag som nälll!1den valde 
att inte genomföra. Det handlade om: 

• Besparingar inom socialpsykiatrin 
• - Flytta start av demensteam till år 2015 
• Minska bema1111ingen på våra äldreboende med San1!1lanlagt fem års-

arbetare 
• Lägga ner dagverksaniliet som riktar sig till äldre utan demenssjukdom 

Överföring 

ÖVe1jöring av medel till kommunstyrelsenför ijänst som kommunikatör 
I samråd med ko=unstyrelsens förvaltning har socialfö1Valtningen 
beslutat att anställa en kommunikatör. Personen är nu anställd och har sin 
anställning hos kommunstyrelsen men arbetar halvtid mot socialfdrvalt
ningen. För att finansiera tjänsten behöver 185 tkr övelföras från social
nänmdens budget till kommunstyrelsens budget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslaivelse, daterad 2014-04-30, m SN 2014.1180. 

- Delårsuppfoljning mars 2014, m SN 2014.1181. 

Notering till protokollet 

gällande öppnandet av en tredje avdelning på sotängens äldreboende 

Nämnden kände inte till, vid tidpunkten får beslut 2014-02-26 § 19 om att 
senarelägga öppnandet och vid tidspnnlcten för beslut 2014-04-01 § 31 om 
att tidigarelägga öppnandet, att det redan vid tidpunkten 2014-02-26 fanns 
flera personer med gy1mande biståndsbeslut som väntade på att få sitt beslut 
verkställt om särskilt boende. 

ZZ. 
JUSTEBARE J 

7 7 l ·D l/t) 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN §50 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2014-05-06 

SN 2014/3 

l. Socialnänmden beslutar att godkänna förvaltningens delårsuppföljning 
per mars 2014 och överlämna dem1a till kommunstyrelsen. 

2. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta om att 
överföra 185 tkr från socialnämndens budget till kommunstyrelsens 
budget för fmansiering av 0,5 årsarbetare som kommunikatör. 

Beslut expedieras till: 
Kommtmstyrelsen 
Kommunfullnläktige 

·····.·.··•· .. ·.·~·· 
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HÅBO 
SAilnMANTRi-icDESPROTOI\OLL 

I(OMMUf\J 

Miljö- ocil tekniknämnden 

Datum 

2014-05-05 
hr.Gv f~\),l'lt>'1Ui~ 

KOM\{UNSTYRELS8~S FORYfi TN\NG 
Il~ KOlA 

2014 -05- 1 5 
MTN §42 

Delårsuppföljning 2014 

Sammanfattning 

MTN 2013/48 l~sr.mr 

F ömtsättningarna för delårsuppföljning per sista mars är att en prognos för 
helår ska lämnas och att eventuella avvikelser mot budgeten ska 
kmmnenteras av fcirvaltniuga:rna. 

Miljö- och telmikförvaltningen har upprättat delårsuppföljning per 31mars 
2014 enligt anvisningar från konnnunstyrelsen. Miljö- och tekniknänu1den 
väntas hålla budget i balans och lämnar hänned fciljande rapport per 
verksamhet. 

Konuumuullmäktige beslutade 2013-06-10, § 43 om nänmdemas 
driftramar, övergripande mål och skattesats för år 2014 och plan för åren 
2015-2016. Investeringsbudgeten beslutades av konunmuullmälctige 
2013-09-23, § 68. Budgetramen for rniljö- och tekniknänmden (exkl. VA & 
Avfall) var totalt 98 696 tkr. 

På gnmd av organisatoriska förändringar och förändring vad gäller 
omräkning av internhyror i och med det låga ränteläget och utfördelning av 
kapitalkostnader till nänmderna så beslutade kommunfulhnälctige om en 
justering av allanämnders bndgetranm·, 2013-12-16, § 99. 
Konununfullmälctige beslutade att miljö- och telmila1änmdens budgetram 
minskas med l 572 tkr til190 087. Minsimingen beror på omrälming av 
intemhyran beroende på minskade lcapitaltjänstkostnader, vilket påverkar 
intemh:Yrah positivt. I samband med detta beslutade lconm1unstyre!sen att 
utöka ramen för miljö- och te]cnilmämnden avseende nya lokaler i 
Landstingshusetmed 1550 th. Efter kommunstyrelsens beslut, 2013-11-25 
§ 200 är den nya budgeten91 63 7 tlcr. 

Administrativa avdelningen flyttades tillkonununstyrelsen och nya bygg
och miljöförvaltningen den1 januari 2014. Detta innebär att budgeten för 
admiriistrativa avdelningen minskas i sir1 helhet men även 
nfumrdverksa.mheten mir1skar med 121 tkr och MTF-ledning med 121 th. 
Detta for att nänmdens selaeterare nu ingår i den centrala admhiistrationen 
för konununstyrelsen. 

Verksamhetema fick följande resultat per 31mars 2014. Samtliga 
verksaml1etet prognostiserar att hålla budget. Total budget efter 
omfördelning som härmed föreslås till konmmnstyrelsenmed -2 600 tkr blir 
totalt -89 037 th. Nämndenprognostiseraratt budgeten kanuner hållas . 

. , . - . ' .. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 42 

Utfall-59, budget -267 Nä:nmdverlcsa:mhet 

SAMMANTRÄDESPROTO!,(Qll 

Datum 

2014-05-05 

MTN 2013/48 

(71y budget efter omföring till kommunstyrelsen -121 J 
-2 358 Administrativa avdelningen har J1yttas över i sin helhet till 
kommunstyrelsen 
-386 tkr utfall, budget -1 460 tkr budget MTP-Ledning 
(11y budget efter omföring till kommunstyrelsen med -121 tio) 

- -7 165 tkr utfall, -27 613 tkr budget Gator, park och belysning 
- -741 tlcr utfall, -2 000 tia- budget Gårdsanläggningar 

-3 032 tkr utfall, -12 670 tkr budget Idrottsanläggningar 
-107 tkr utfall, -655 tlcr budget Buss, bil och spårbunden trafik 

- -6 742 tkr utfall, -28 324 tia- budget Kostavdelningen 
761 tlcr utfall, -4 537 tkr budget Fastighetsavdelningen 
-2 999 tkr utfall, -11 511 th budget, Lokalvårdsavdelningen 
-20 470 tlcr utfall, -89 037 tkr budget Sunmmmiljö- och 
telmikfårvaltuingen (exkl. VA & Avfall) efter överfåringav -2 600 tkr 
till kommunstyrelsen. 

Investeringsbudgeten fastställdes till63 947 tlcr för miljö- och 
telcnilmänmden20 14. Inför lconununfullmälctige 2014-04-28 föreslår miljö
och teknilrnäm.nden alt lconnnunfullmäktige överför det överskott som 
nämnden har avseende investeringar från2013 på totalt 6 832 th. Närru:rden 
fdmtsätter att kommunfullmäktige överför medel till 2014 och den totalt 
investeringsbudgeten blir då totalt 70 779 th. 

Utfall för investeringar är -17 062 !ler och prognosen är att projektet 
Junibackens fåtskola karmner få en avvilcelse. Uri.derskottet i projektet 
kommer av att man investerade mer under 2013 fur vad man hade i budget. 
Infår budgetarbetet2015 konm1er nä1ru:rden föreslå utökade medel fåt att 
täcka underskottet i projektet som sträcker sig över flera år. Junibackens 
fårskola beräknas stå klart fdr inflyttning den l januari 2015. 

V A-avdelningens verlcsa!nhet är helt laxefinansierad och redovisas därför' 
sepa!·at. Pro gnoslisering av årets resultat blir O th. 

Investeringsbudgeten beslutade lconmmnfullmälctige att uppgå till Il 020 
tlcr. Avseende utökad investeringsbudget se separat ärende 2014/38. En 

. utökning av investeringsramen avseende oplanerade exploateringar inom 
tätmien i verksamlretsområdet. V A äskar ytterligare 3 rnlcr för exploatering 
tätort. 

Avfallsavdelningen är en laxefinansierad verksanUret som får sina intäl(tet 
via avfallstax an. Avdelningen prognosliserar ett underskott på 2 n1h villcio:t 
avser inköp av kärl för projektet matavfallsinsamling. Detta underskott 
kanuner att finansieras av fonden som avfaj,!;wvd~lningen har i konnnunen. 

:2'"1 : 
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HÅBO 
SAMflilANTRÄDESPROTOI{OLl 

Datum 

l<OMMUN 2014-05-05 

Miljö- och tel<niknärnnden 

MTN §42 MTN 2043/48 

AJ! t enligt beslut i kommunfullmäktige 2012-06-04. 

Beslutsunderlag 

Delårsuppföljning mars 2014- Miljö- och telmilmänmden 

Delå:rsuppfdljning mars 2014- VA-avdelningen 

Delårsuppföljning mars 2014- Avfallsavdelningen 

Tjänstesla~velse, 2014-04-16 

Beslut 

l. Miljö- och telmilmänmden fareslår att överfora -2 600 tia- av 
budgetramen till kmm1mnstyrelsen. 

2. Miljö-och telmilmän.mden godkäru1er :redovisningen av 
delårsnppfdljning för mars 2014 och överlänmar den till 
kommm1styrelsen. 

3. Paragrafenjusteras omedelbart. 

BeslutseJcpediering 
Kommunstyrelse 
Ekonomichef 
Förvaltningschef 
F ö:rvaltni.ngsekonom 

EXPEDIEPJ1D S l G h' A l UR lJ 1 DRAGSSt:.ST\'Rf<Jlli~G 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2014-05-06 

Bildningsnämnd HABO KOt-iHUN 
KOhrAtJNS1YR8.SENS FÖRVALTNING 

INKOM 

BLN § 24 BLN 2014/31 2014 -05- l9 

Delårsuppföljning mars 2014 Bildningsnämnden 

Sammanfattning 
Bildningsnämndens prognos visar på ett litet överskott på 93 000 kr för 
2014. Fridegårdsgymnasiets ekonomi visar på ett underskott på 418 000 Ja·. 
Det råder dock stor osäkerhet vad gäller e!evvolymema, fi:mnforallt på 
idrottsidass och W-språk vilket gör att resultatet Jean förändras mycket. 

Ett fmtsatt arbete med att marlenadsföra Fridegårdsgymnasiet och Håbo 
vuxenutbildning lco=er att ske under 2014 för att på det sättet ölca m1talet 
elever som väljer att läsa sin gymnasieutbildning där. Vuxenutbildaingen 
forväntas gå med ett underskott på 293 000 Ja- vilket främst kan förklaras 
med ökade personallcostnader. Musiksleolan forväntas hålla budget. 

Bildningsnänllldens budget för 2014 fustställdes till !lO 436 t!cr i december 
av fulhnäktige. Från och med forstajanuari har en organisationsförändring 
gjorts vilket inneburit att samtliga kommunikatörer i kommunen har slagits 
S81l11llan och tillhör nnrner KS. För att underlättajämförelse med utfall ingår 
deJrna budgetförändring för 2014 som fullmäktige väntas godlcänna i juni, i 
kolumnen budget 2014 samt i kolumnen bokslut 2013. Bildoingsnämndens 
budget är därfor minskad med l 08 000 la-. Bildningsnämndens nya budget 
för 2014 är 110 328 tkr. 

I samband med delårsuppföljningen har även en genomgång gjo1is av 
lokalerna i BCJF. Genomgången visar att gymnasieskolanhar en for hög 
hyreskostnad i sin budget j än1fd1i med vad kostnaden är för de lokaler de 
faletiskt använder till gymnasieverksmnhet, 970 000 kr. Därfor föreslås att 
budgetrmn och kostnader fdr dessa lokalytor flyttas från gymnasieskolml till 
verksamheten "BCJF Övrigt" inom bildningsnämnden. Anledningen till 
budge1justerlngen är att de ekonomiska fcimtsättningama för den 
slcolpengfinm1sierade gymnasieskolan rättas till för budgetåret 2014. 

Under nånmeJsammanträdet kompletterade förvaltningsekonomen 
tjänsteskrivelsen om delårsuppföljningen med en redogörelse över vilka 
forvaltrungar som disponerar olika ytor i byggnaden BCJF. Bland annat 
redovisades en procentuell fördelning av lokalytan enligt följande: 

-:vii'o'R 81!351 ~, - ---.-- --, 
=-- -- _i_ -~ ' 

- '"~ - - J- - - ' ::.. 

Bjld!11ngs 1iämnd 

KS/Kultur 

.. ···'·· 
,..•-,' 

...... 
... 54f;l5 46% 

5 504 46% 

$58 7% 

80 1% 

ly1ii)Ö & Telmik 

skolnämnd 

TÖT AL BCJF ... 11 906. .100% ez'7. . . f 
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HÅBO 
!<OM MUN 

Bildningsnämnd 

BLN §24 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 
Datum 
2014-05-06 

BLN 2014/31 

En jämförelse mellan den lokalyta som disponeras av bildningsnämndens 
verksambeter respektive andra förvaltningars verksambeter i B CJF
byggnaden, indilcerar alltså att den interna hyresfordelningen mellan olika 
verksamheter och förvaltningar behöver justeras. Som det lir nu så betalar 
bildningsnämnden internhyra för ytor som i verkligheten disponeras av 
am1an verksaniliet, eller är gemensannna ytor som entreområdet Den största 
hyresgästen i BCJF-byggnaden utöver bildningsfårvallningen är Knltnr- och 
livsmiljö- som bland annat driver biblioteket och teatem. 

Den totala intetnhyran för hela byggnaden BCJF är 11,3 miljoner kr per år. 
Bildningsnämndens verksamheter disponerar 46% av ytan, men betalar 9,5 
miljoner kr i hyra villcet motsvarar 84% av hela inteniliyran. Kultnr- och 
livsmiljö disponerar också 46% av ytan, men betalar !,?miljoner h i hyra 
vilket motsvarar 15% av hela inteniliyran. Eftersom Kultur- och livsmiljö 
sedart våren 2013 inte längre höt• till bildningsnänmdens verksan1heter bör 
en mer rättvis fördelning av intetnhyran eftersträvas. 

Ett fårsta steg för omfdrdelning av hyreskostnaderna är att flytta 970 000 kr 
av gynmasiets hyreskostnader tillkostnadsstället "BCJF Övrigt". Övriga 
forändringar kan vi avvalcta med till budgetåret 2015, då övriga 
verksambeter är rarafinansierade och en ändring av hyran inte påverkar 
resultatet för verksaml1eten. Ändmr vi hyran får dessa verlcsaml1eter så 
ändras även ramenmed motsvarande belopp. 

Bi!dningsnätrmden instämde i förvaltningsekonomens redogörelse, och 
budget och utfall fdr de 970 000 kr som ligger fel och som rör 
gyl11llasieskolan flyttas till verksaniliet "BCJF Övrigt" under 2014, 
Beslutspunlcterna fastställdes också i den ordning de är nedskrina i detta 
protokoll. 

Beslutsunde1·lag 

- Delårsrapport mars 2014 Bildningsnämnden Dur 2014/31 Hid2014.729 
Tjänstesla:ivelse till delårsrapp01ien, Hid 2014.729 
Föredragning av förvaltningsekonomen Annelie Högsund med 
powerpoint-presentationer av Delårsuppföljningen 2014 och 
lemiläggning av lokalytor på BCJF. 

EXPEDIERAD . SIGNATUR UTORAGSBESTYRI(NII~G Nr2014.5i2 

. . ! l 
-------------------------------------1 



HÅBO 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 24 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2014-05-06 

BLN 2014/31 

l. Bildningsnämnden godkänner fårslaget att flytta budget och utfall 
avseende hyreskostnad från gymnasieskola till BCJF 6vrigt, 970 000 la
får året 2014 

2. Bildningsnämnden godkärnler delårsrapporten och överlämnar den till 
kommunstyrelsen 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichefen 
Förvaltningschefen 
Rektormua in!dusive biträdande rektorer 
Förvaltningsekonomen 

EXPEDIEP.AD SIGI~ATUR UTORAGSBESll'RI<N!NG Nr201~.812 
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rr4 HÅBO 
~KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2014-05-05 

Skolnämnden HABO KOMMUN 
KOI>MJNSTYRELSENS FORWJ. TNING 

INKOM 

JUSTERARE 

SKN § 35 SKN 2014/7 2014 -05- 1 9 
KSD« RegN 

Delårsuppföljning mars 2014, Skolnämnden ,;wi't/go l Joi'1.t't1'1 ---- -------

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar delårsuppfdljning per mars 
2014, där driftredovisningens helårsprognos visar ett underskott om 7 158 
tkr. 

Vid skoln1Unndens behandling av ärendet redogör förvaltningschefen får 
pågående process gällande övertalighet inom barn- och utbildningsforvalt
ningen. Istället får uppsägningar planeras at-t infår hösttemrinen inrätta en 
vikariepool for öve1taliga barnskötare och elevassistenter. 
Förvaltningschefen informerar också om att åtgärder som kan leda till 
ytterligare personalneddra,crningar ko=er att bli nödvändiga för att under 
2015 nå en budget i balans. 

Arbetet fortgår med Handlingsplan avseende furskola och skola 2013-2015 
for att nå budget i balans. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Bifaller fårvattningens förslag till delårsuppföljning per mars 
2014 med tilläggsförslag. Skolnämden ser allvarligt på det prognosliserad e 
budgetm1derskottet. Föreslås att fårvaltningen får i uppdrag atttill varje 
kommande n1imnd, utifrån skolnämodens Handlingsplan avseende fårskola 
och skola 2013-2015, rapportera om de alctiviteter som vidtas for att år 2015 
nå en budget i balans. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 6, 2014-04-23, SKN2014/7 m 2014.1456 
Tjänstes1a'ivelse, 2014-04-14, SKN201417 m 2014.1281 
Delårsuppföljning mars 2014, Skolnämnden 

Beslut 

I. Slcoln1imnden godkänner förslag till Delårsuppföljning mars 2014, 
Skoln1Unnden och överlämoar redovisningen till konununstyrelsen. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att till vmje kommande nämnd, utifrån 
skolnänmdens Handlingsplan avseende furskola och skola 2013"2015, 
rapportera om de aktiviteter som vidtas för att år 2015 nå en budget i 
balans. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Skolnämnden 

SKN § 35 

Forts. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2014-05-05 

SKN 2014/7 

Delårsuppföljning mars 2014, skolnämnden 

Beslutsexpediering 
Kommuns1yrelsen 
Förveltningschefen 
Ledningsgruppen 
Biträdande rektorer 
Ekonomerna 

i/'lc~tfl 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 71 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-19 

KS 2014/16 

Ekonomiska ramar avseende drift- och investeringsbudget 2015 
och plan 2016-2017 

Sammanfattning 

Driftbudget 
Förslag till ekonomiska ramar för driftbudgeten utgår bl. a. ifrån analys av 
förändringar i befolkningens sammansättning och behov samt förändringar i 
lagar och förordningar. Budgeterat resultat för år 2015 uppgår till22,8 mkr 
eller 2,3 procent av skattenettot Nämndemas budgetrarnar har utökats med 
38,6 mkr eller med 4,27 procent i jämförelsen med budget 2014. 
Budgeterade resultat för åren 2016 och 2017 uppgår till ca 30,0 mkr eller 
2,9 procent år 2016 respektive ca 38,0 mkr eller 3,5 procent år 2017. 

Kommunövergripande mål 
Med hänsyn till att det är kommunalval den 14 september 2014 genomförs 
inget omfattande arbete med de kollllllunövergripande målen under våren. 
Liksom övriga år krävs dock att kollllllunfullmäktige och nänmdema 
fastställer sina mål. Dessa mål kan kolllllla att revideras under hösten. 

Investeringsbudget 
Förslag till investeringsbudgeten uppgår till ca 13 8,0 mla för 
skattefinansierade verksamheter och tilll8,8 mkr för taxefmansierade 
verksamheter. Med föreliggande investeringsförslag uppgår 
upplåningsbehov för år 2015 till ca 47,4 mkr. 

Beslutsunderlag 
Ekonomiska ran1ar avseende drift- och investeringsbudget 2015 och 
plan 2016-2017. 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-05-12. 

Arbetsutskottets förslagtill beslut 2014-05-06, §55. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 
Kommunstyrelsens ordförande infonnerar om att den politiska majoriteten 
står bakom tjänstemärmens förslag till ekonomiska ramar avseende drift
och investeringsbudget 2015 och plan20 16-20 17. 

Ärendet föredras av ekonomichefen. 

Yrkanden 
Carina Lund (M), Björn Allskog (M), Håkan Welin (FP), Fred Rydberg 
(KD) och Göran Eriksson (C) yrkar bifall till tjänstemärmens förslag till 
driftbudget för 2015. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 71 

Yrkanden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

2014-05-19 

KS 2014/16 

Carina Lund (M), Björn Allskog (M), Håkan Welin (FP), Fred Rydberg 
(KD) och Göran Eriksson (C) yrkar på att låneskulden skall amorteras med 
målsättniog 20 miljoner/år samt att ingen nyupplåning som ökar 
kommunens skuld genomförs och att investeringsbudgetenjusteras för att 
möjliggöra detta. 

Carina Lund (M), Björn Allskog (M), Håkan Welin (FP), Fred Rydberg 
(KD) och Göran Eriksson (C) yrkar således avslag tillföljande punkter i 
förslaget: 

o Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till 
investeringsramen totalt för investeringsbudget år 2015 om l 56 780 
tkr. 

• Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2015 
har rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under år 2015, 
med totalt 47,4 mkr. 

e Kommunstyrelsen beslutar att, ekonomichefen har rätt att, för 
kommunstyrelsens räkniog under år 2015 nyupplåna, dvs öka 
kommunens skulder under år 2015, med totalt 47,4 mkr. 

Beslutsgång 
Efter avslutad debatt konstaterar ordföranden att dels föreligger majoritetens 
förslag till beslut och dels Carina Lunds (M) m.fl. yrkanden. Ordföranden 
prövar därefter majoritetens förslag och dels Carina Lunds (M) m.fl. 
yrkanden, var för sig. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med majoritetens förslag till beslut. 

Reservationer 
Emot beslutet reserverar sig Carina Lund (M), Björn Allskog (M), Håkan 
Welin (FP), Fred Rydberg (KD) och Göran Eriksson (C). 

Tilläggsyrkanden 
Carina Lund (M), Björn Allskog (M), Håkan Welin (FP), Fred Rydberg 
(KD) och Göran Eriksson (C) yrkar på: 

• Att nämnderna skall anpassa sin verksamhet till nivå med 
standardkostnaderna för riket. 

• Ett resultat med målsättning minst 2 %. 

Beslutsgång 
Efter avslutad debatt konstaterar ordföranden att dels föreligger forslag om 
att bifalla Carina Lunds (M) m.fl. tilläggsyrkanden och dels föreligger 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 71 

Datum 

2014-05-19 

KS 2014/16 

förslag om att avslå Carina Lunds (M) m.fl. tilläggsyrkanden. Ordföranden 
prövar därefter Carina Lunds (M) m.fl. tilläggsyrkanden och förslag om att 
avslå Carina Lunds (M) m.fl. tilläggsyrkanden. Ordföranden finner att 
kommnnstyrelsen avslår C8lina Lunds (M) m.fl. tilläggsyrkanden. 

Reservationer 
Emot beslutet reserverar sig Carina Lund (M), Björn Allskog (M), Hålcan 
Welin (FP), Fred Rydberg (KD) och Göran Eriksson (C). 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige fastställer kommunalskatten för år 2015 till21 :34 kr. 

2. Fullmäktige fastställer mål på fulhnäktigenivå för styrelser och 
nämnder. 

3. Fulhnäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till 
nettokostnadsramar tkr, totalt för driftbudgeten år 2015, enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige 

Stöd till politiska partier 

Valnamnd 
Revision 
Överfötmyndare 

Konununstyrelse 

Räddningstjänst 

Bildningsnämnd 

skolnämnd 

Socialnämnd 
Miljö- och tekniknämnd 

Tillståndsnämnden 

4. Räddningstjänstens anslag om 18 050 tkr beslutas under 
förutsättning att Enköpings kommun fattar ett likalydan.de beslut om 
utökningen av sin andel för år 2015. 

5. Kommunfullmäktige fastställer budgetstyrprinciper för styrelsen och 
nfunnder. 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-05-19 

Kommunstyrelsen 

KS § 71 KS 2014/16 

6. Kornmunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till 
investeringsramen totalt för investeringsbudget år 2015 om 156 780 
tkr, enligt nedan. 

skattefinansierade verksamheter 

Miljö- och tekniknämnden 129 838 tkr 

skolnämnden 2 045 tkr 

Bildningsnämnden 1311tkr 

Socialnämnden 250 tkr 

Kornmunstyrelsen 4 536 tkr 

Taxefmansierade verksamheter 

Va-verksamhet 18 300 tlcr 

Avfallsverket 500 tkr 

7. Kornmunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2015 
har rätt att nyupplåna, d.v.s öka kommunens skulder under år 2015, 
med totalt 47,4 mkr. 

8. Kornmunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2015 
har rätt att omsätta lån, d. v. s låna upp motsvarande belopp på de lån 
som förfaller till betalning under år 2015 och vid 
omförhandling/omplacering av kornmunens befmtliga lån mellan 
olika kreditinstitutioner. 

9. Konununfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen 
för Håbohus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om l 040 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

l O. Kommunfullmäktige beslutar att ta ut en borgensavgift av Håbohus 
AB enligt lagstiftningen om allmännyttan. 

11. Kornmunfullmäktige godkänner att kornmunstyrelsen beslutar om 
vad som anses som marknadsmässigt borgensavgift. 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-05-19 

Kommunstyrelsen 

KS § 71 KS 2014/16 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Kommunstyrelsen beslutar, att ekonomichefen har rätt, att fcir 
kommunstyrelsens räkning under år 2015 nyupplåna, d. v.s öka kommunens 
skulder under år 2015, med totalt 47,4 mkr. 

2. Kommunstyrelsen beslutar, att ekonomichefen har rätt, att fcir 
kommunstyrelsens räkning under år 2015 omsätta lån, d.v.s låna upp 
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2015 och 
vid omförhandling/omplacering av kommunens befmtliga lån mellan olika 
kreditinstitutioner. 

3. Kommunstyrelsen beslutar, att skuldebrev och borgensåtaganden, som är 
beslutade med stöd av delegering, skall undertecknas två i fårening enligt 
kommunstyrelsens beslut om firmateckning. 

Beslutsexpediering 
Ekonomichefen 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 87 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

20i4-05-i9 

KS 20i3/i48 

Beredning av politisk organisation inför kommande 
mandatperiod 

Sammanfattning 
Av kornmunfullmäktiges beslut 2013-04-22 § 27 framgår att: Ett förslag till 
forändrad politisk organinsation, att gälla från och med 2015-01-0 l har 
arbetats fram i kontinuerlig dialog med konununstyrelsen samt partiemas 
gruppledare i konununfullmäktige. Detta fdregicks av konununstyrelsens 
beslut om följande målsättning for utredningen: 

Håbo konunun ska ha en politisk organisation ... 

. . . som underlättar måluppfyllelse 

... som stärker forutsättningarna fdr god ekonomisk hushållning 

... som är attraktiv for nya politiker 

... som stärker Håbo kmnmun som attraktiv arbetsgivare 

... som ger goda möjligheter till medborgardialog 

... som ger snabb ärendehantering 

Fullmäktiges beslut 2013-04-22, § 27 innebär att miljö- och tekniknämnden 
och bildningsnälm1den läggs ned. Dess ansvarsonn·åden överfors till 
kommunstyrelsen respektive skolnänmden. Tillståndsnälnnden får en egen 
fdrvaltning. Socialnänmden delas eventuellt i två närnnder. Tillfälliga 
beredningar med direkt uppdrag från kmnmun:fullmälctige infdrs. 

Huvuddelen av organisationsforändringen börjar gälla 2015-01-01 men 
fdrvaltningsorganisationens anpassning till den forändrade politika 
organisationen, påbörjas under år 2013. 

Fullmäktige tillsatte vid sma tillfälle en tillfällig beredning bestående av 
gruppledarna från vaJ.je politiskt paJ.ii, med uppdrag att närmaJ.·e utreda: 

Organisation av "myndighetsutövning mot enskild" inom social 
verksaniliet i fom1 av utskott inom socialnänmden eller egen 
närm1d. 
Antalledamöter i nänmder och styrelser 
Infarande av oppositionsråd 
Arvoden till fOrtroendevalda 
Eventuellt infarande av "politiska lärlingar". 

1 
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r'Q HÅBO 
~KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-19 

Kommunstyrelsen 

KS § 87 KS 2013/148 

Av beredningens beslut 2014-03-25, § 35 framgår följande: 

l. Beredningen föreslår att den del av socialnämndens verksamhet som för 
närvarande hanteras inom nämndens familje- och individutskott 
överförs i en nämnd- individ- och familjeomsorgsnämnden. 

2. Beredningen fureslår ful j ande antalledamöter i nämnder och 
kommunstyrelse: 

Kommunstyrelse med, 13 ledamöter, 7 ersättare 
Valnämnd med 5 ledarnöter och 4 ersättare. I nämndens kommande 
reglemente kan en formulering övervägas om att samtliga partier ska 
ingå i nämnden 
Socialnämnd med 7 ledamöter och 5 ersättare 
Individ- och familjeomsorgsnämnd med 3 ledamöter och 2 ersättare 
Tillståndsnämnd med 5 ledamöter och 3 ersättare 
Utbildningsnämnd med 11 ledamöter och 5 ersättare 
Överförmyndarnämnd 3 ledamöter och 2 ersättare. 

3. Beredningen konst(lterar att beredningen inte uppnått enighet fur ett 
förslag för arvodering av kommunens förtroendevald(]. för den 
kommande mandatperioden. 

4. Beredningen konstaterar att frågan om nämndemas utskott berörts men 
inte resulterat i något förslag till beslut. 

5. Beredningen konstaterar att beredningen inte uppnått enighet för ett 
förslag om" Införande av oppositionsråd". Under beredningen har två 
förslag behandlats. 

6. Beredningen föreslår att möjligheten till "politiska lärlingar" införs i 
enlighet med den ordning som gäller för detta inom Lekebergs 
kommun. Förslaget behandlas i detalj i samband med redovisningen av 
en motion om införandet av politiska lärlingar. 

7. Beredningen föreslår att föreslagna föränderingar gällande nämnder och 
möjlighet till politiska lärlingar, införs från och med 2015-01-01. 

8. Beredningen avslutar därmed sin verksaniliet genom att redovisa 
ovanstående till konnnunfullmäktige 

Förvaltningens beredning 
Kommunstyrelsens förvaltning tillstyrker beredningens förslag och 
konstaterar att beslut om arvodering, införande av oppositionsråd och 
närm1demas utskott hanteras via enskilda beslut. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att kmmnunstyrelsen föreslår 
kommunfulhnäktige att besluta enligt beredningens förslag. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 87 

Beslutsunderlag 

Beredningens beslut 2013-03-25, § 35. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

2014-05-19 

KS 2013/148 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-23, hi d KS 2014.14 3 O . 

. Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-05-06, § 73. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att den del av sociah1ämndens verksaml:J.et som för 
närvarande hanteras inom nänmdens biståndsutskott överfors i en nänmd 
- individ- och familjeomsorgsnänmden. 

2. Fullmäktige beslutar att den politiska organisationen ska bestå av 
följande antalledamöter i nänmder och kommunstyrelse: 

- Kommunstyrelse med, 13 ledamöter och 7 ersättare 

- V ah1änmd med 5 ledamöter och 4 ersättare. 

- Socialnänmd med 7 ledamöter och 5 ersättare 

- Individ- och fan1iljeomsorgsnämnd med 3 ledamöter och 2 ersättare 

- Tillståndsnämnd med 5 ledamöter och 3 ersättare 

- Utbildningsnämnd med 11ledamöter och 5 ersättare 

- Överformyndarnämnd 3 ledamöter och 2 ersättare. 

3. Fullmäktige beslutar att politiska lärlingar ska införas i Håbo kommun 
och uppdrar till kommunstyrelsen att redovisa ett detaljerat forslag i 
samband med redovisningen av motion av införande av politiska 
lärlingar. 

4. Fullmäktige beslutar att ovanstående beslut infors från och med 

2015-01-01 

31 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOkOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-03-25 

Kommunfullmäktiges beredning - politisk organisation 
2015 

JUSTERARE 

KBP014 § 35 

Sammanfattning av beredningens förslag och konstateranden 

Sammanfattning 
Av kommunfullmäktiges beslut 2013-04-22 § 27 framgår att: Ett förslag till 
förändrad politisk organinsation, att gälla från och med 2015-01-0 l har 
arbetats fram i kontinuerlig dialog med kommunstyrelsen samt pmtiernas 
gruppledm·e i kommunfullmäktige. Detta föregicks av kommunstyrelsens 
beslut om följande målsättning får utredningen: 

Håbo konunun ska ha en politisk orgmusation ... 

. . . som underlättar måluppfYllelse 

... som stärker fåmtsättningmna får god ekonomisk hushållning 

... som är attraktiv för nya politiker 

... som stärker Håbo kommun som attraktiv arbetsgivare 

... som ger goda möjligheter till medborgm·dialo g 

... som gersnabb ärendehantering 

Fullmäktiges beslut 2013-04-22, § 27 innebär att miljö- och tekniknänmden 
och bildningsnämndenläggs ned. Dess ansvarsmmåden öve1förs till 
kommunstyrelsen respektive skomämnden. Tillståndsnämnden får en egen 
forvalhung. SociahJ.ämnden delas i två nämnder. Tillfålliga beredningar med 
direkt uppdrag från konmmnfullmäktige införs. 

Huvuddelen av organisationsförändringen börjar gälla 2015-01-0lmen 
fdrvalmingsorganisationens anpass11ing till den fårändrade politika 
organisationen, påhöljas m1der år 2013. 

Fullmäktige tillsatte vid sannna tillfålle en tillfållig beredning bestående av 
gruppledarna från varje politiskt pa1ti, med uppdrag att nännare utreda: 

Orgmusation av "myi1dighetsutövnlng mot enskild" inom social 
verksamhet i fon11 a~ utskott inöm socialnämnden eller egen 
nämnd; 
Antalledmnöter i nfuimder och styrelser • 
Införande av oppositionsråd 
Arvoden till föltroendevalda 
Eventuellt infårm1de av "politiska lärlingar". 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-03-25 

Kommunfullmäktiges beredning- politisk organisation 
2015 

JUSTERARE 

KBP014 § 35 

Beredning har sanunaträtt vid sex protokollförda tillfallen. 
Ko1mnm1styrelsens förvaltning har bistått med utrednings- och 
sekreterarskap. 

Beredningen har på eget initiativ behandlat vissa frågor gällande valstugor 
och visa för partierna överenskomna ordningsfrågor i samband med de två 
allmänna val som genomförs under år 2014. 

Beredningen har behandlat samtliga delar av fullmäktiges 
bered1ungsguppdrag. 

Beredningen redovisar förslag gällande antalledamöter i nämnder och 
kommunstyrelse samt organisation av "myndighetsutövning mot enskild" 
inom den sociala verksamheten: Det senare im1ebärande att verksaraheten 
föreslås organiseras i en nämnd- individ- och familjeomsorgsnälm1den. 

Bered1ungen har inte enats om att redovisa ett förslag gälla11de deluppdraget 
om " Införande av oppositionsråd". Under bered1lingen har två förslag 
beha11dlats. 

Beredningen har inte enats om att redovisa ett förslag gällande deluppdraget 
om " AJ:voden till fö1iroendevalda". Utgångspunkten för berednigen är 
förvaltningens förslag (ks hid nr 2014.1008). Under bered1lingenhar 
varianter av förslaget redovisats. 

Berednh1gen har enats om ett förslag om organisation av "myndighets
utövlung mot enskild" inom social verksanlhet: Bered1ungen föreslår att 
verksanmeten från och med 2015-01-01 organiseras i en individ- och 
filmilj eomsorgsnälm1d. 

Bered1ungen har enats om ett förslag gällande "politiska lärlingar". 
Beremungen föreslår att denna möjlighet införs i enlighet med gälla11de 
ordning för detta i Lekebergs kOllllllUll. 

Beslutsunderlag 

Kmm1mnfullmäktiges beslut 2013-04-22 ,§ 27 

Förvalt1lingens förslag till81Yodering, 2013-03-07 

Alternativa förslag till 81Yodering från Lars-Göran Bromander (S), 
Göran Eriksson (C), Owe Fröjd (Båp) och från Håkan Welin.(FP). 
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_,KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOL.L 
Datum 

2014-03-25 

Kommunfullmäktiges beredning - politisk organisation 
. 2015 . 

KBP014 § 35 

Beredningens beslut 

l. Beredningen föreslår att den del av socialniilm1dens verksamhet som för 
niil-varande hanteras inom niilm1dens familje- och individutskott 
överfors i en niilmld- individ- och familjeomsorgsnämnden. 

2. Beredningen fareslår följande antalledamöter i nä11mder och 
k01mnunstyrelse: 

KDlllillUllStyrelse med, 13 ledamöter, 7 ersättare 
Vamiilmld med 5 ledamöter och 4 ersättare. I niil1mdens konm1ande 
reglemente kan en formulering övervägas om att san1tliga paliier ska 
ingå i nänmden 
Socialniil1md med 7 ledamöter och 5 ersättare 
Individ- och falniljeomsorgsnä11md med 3 ledamöter och 2 ersättare 
Tillståndsnänmd med 5 ledamöter och 3 ersättare 
Utbildningsniilm1d med l l ledamöter och 5 ersättare 
Överfcirmyndamiilmld 3 ledamöter och 2 ersättare. 

3. Beredningen konstaterar att beredningen inte uppnått enighet för ett 
forslag fcir al-vodering av k01mnunens fOrtroendevalda för den 
konm1ande malldatperioden. · · 

4. Beredningen konstaterar att fi:ågall om nänmdernas utskott berö1is men 
inte resulterat i något forslag till beslut. 

5. Beredningen konstaterar att beredningen inte uppnått enighet fcir ett 
fOrslag om" Infarande av oppositionsråd". Under beredningen hal· två 
forslag behal1dlats. 

6. Beredningen fareslår att möjligheten till "politiska läJ.·lingal·" infcirs i 
enlighet med den ordning som gäller fcir detta inom Lekebergs 
kommun. Förslaget behandlas i detalj i samband med redovisningen av 
en motion om infciralldet av politiska läJ.·lingar. 

7. Beredningen fareslår att föreslagna förii11deringar gällande nämnder och 
möjlighet till politiska lärlingar, införs från och med 20i5-0l-Ol. 

· 8. Beredningen avslutar dillmed sin verksalnhet genom att redovisa. 
&vanstående till kommunfullmäktige. 

'j 

BestLitsexpediering 
Kordmun:fullinäktige 
.. "l 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 79 

/ 

Datum 

2014-05-19 

A:teYJ de / l D 
KS 2013/127 

Reglementen för miljö- och tekniknämnden samt 
tillståndsnämnden -revidering 

Sammanfattning 
Reglementen för miljö- och tekniknänmden och tillståndsnämnden 
reviderades och antogs i samband med verksamhetsövergång till ny bygg
och miljöförvaltning vid årsskiftet 2013/2014. 

För att Håbo kommuns verksamheter i möjligaste mån endast ska arbeta mot 
en nämnd behöver reglementet för tillståndsnämnden revideras genom att 
nedanstående punkter flyttas från tillståndsnämndens reglemente till miljö
och tekniknämndens reglemente: 

att ansvara för trafikliggaren 

handläggning och utHirdande av parkeringstillstånd för 
funktionsnedsatta 

På så sätt får miljö- och tekniknämnden ett helhetsansvar för kommunens 
trafik- och gatnfrågor. 

Förändringen av reglementena föranleder inte något behov av 
budgetjusteringar mellan nämnderna. 

Beslutsunderlag 

Reglemente för miljö- och tekniknämnden, daterat 2014-03-31. 
Reglemente för tillståndsnämnden, daterat 2014-03-31. 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-03-31, hi d KS 2014.1102. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-05-06, § 68. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fulhnäktige beslutar att anta redovisat förslag till reviderade 
reglementen för Miljö- och tekniknämnden och Tillståndsnämnden 

2. Fullmäktige beslutar att de nu antagna reglementena ersätter tidigare 
beslutade reglementen. Beslutet gäller tillsvidare. 

' EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBES!f'(RKNING Nr 2014.1766 



HÅBO J ö 
KOMMUN 

REGLEMENTE 

Reglemente för miljö- och tekniknämnden 



REGLEMENTE 2 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2014-03-31 

Vår beteckning 

KS2013/127 nr 2014.1100 

Reglemente för miljö- och tekniknämnden 

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991·.900) och i det 
alhnätma nänmdreglementet gäller för miljö- och telmiknänmden 
följande bestämmelser. 

§ l Nämndens uppgifter 

Miljö- och tekniknämnden har till uppgift att svara för: 

• Projektering, upphandling, antagande av anbud samt genomförande av 
ny-, om- och tillbyggnad av kol1llnunala byggnader, V A-anläggningar, 
gator och vägar. Detta inbegriper nyprojektering inom nänmdens 
ansvarsområden samt att vara delaktig i den exploatering som bedrivs 
inom kotmnunstyrelsens a11svarsol1ll·åde. 

• Drift och underhåll av vatten- och avloppsverk (VA-verk) och 
fullgörandet av de uppgifter som åligger huvndtnan enligt lagen om 
allmätma vattentjänster (2006:412). Detta inbegriper att inom ramen 
för anvisade medel svm·a för fortlöpande utbyggnad av vatten- och 
avloppsanläggningama. 

• Drift och underhåll av kotmnunens fastigheter, gator och vägar, 
idrotts- och friluftsanläggningar, park- och gatumliäggningar och 
gatubelysning. Salllt att verka för ett effektivt lokalutnyttjande. 

• Lokalvård. 

• Drift och tmderhåll av skogsmm·k och m1dra alltnäm1a platser med 
därtill hörm1de byggnader, anläggningar och imättningar samt 
kvartersmark med ändmnålen parkering, skyddsotmåde, natur etc. 

" Drift och underhåll av väderskydd, tenninaler och vändplatser för 
kollektivtrafiken. 

• Bidragsgivning till enskild väghållning. 

• Parkeringsövervakning enligt lag om kotmnunal 
parkeringsövervakning (1987:24) och ärenden avseende förseelser mot 
gällande föreskrifter för stmmande och parkering av fordon samt 
bortforsling av felparkerade fordon. 

• Främjande av trafiksäkerheten genom att genomföra förbättringm· i den 
fysiska trafikmiljön samt att verka för allmän infom1ations-, 
utbildnings- och kampanjverksamhet inom mmådet. 

f (j 
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REGLEMENTE 3 r"Jl _, HÅBO 

KOMMUN 
Datum 

2014-03-31 
Vår beteckning 

KS2013/127 nr2014.1100 

• Ansvam för trafikliggaren. 

• Handläggning och utfårdande av parkeringstillstånd för 
funktionsnedsatta. 

• Avfallsplaneringen samt utarbeta förslag och bereda ärenden vad 
gäller renhållningsordning och annan reglering av avfallshanteringen. 

• Transport, återvinning och bortskaffande av avfall som regleras i 
Miljö balken. 

• Kostverksaml1et inom barnomsorgs-, skol- och 
gynmasieverksamhetema samt äldreomsorgen. 

§ 2 Undertecknade av handlingar 

Avtal och andra från nänmden utgående handlingar skall undertecknas 
av ordföranden efter medundertecknande av förvaltningschefen. 
Handlingar som rör delegerade ärenden skall unde1ieclmas av 
delegaten. 



HÅBO !O 
KOMMUN 

REGLEMENTE 

Reglemente för tillståndsnämnden 



REGLEMENTE 2 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2014-03-31 

Vår beteckning 
KS2013/127 nr 2014.1101 

Reglemente för tillståndsnämnden 

Utöver vad som föreskrivs i konmmnallagen (1991 :900) och i allmänna 
nämndreglementet gäller för tillståndsnfum1den följande bestä!nmelser. 

§ l Nänmdens uppgifter 

Tillståndsnällliden har till uppgift att svara for: 

o att fullgöra kommnnens 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. 

e att fullgöra km1mmnens myndighetsutövande uppgifter inom miljö
och hälsoskyddsmmådet som regleras i miljöbalken (1998:808) och 
strålskyddslagen (1988:220) samt följdförfattningar till nä11mda lagar. 

o att fullgöra kmmnunens myndighetsutövande uppgifter inom 
livsmedelsområdet samt de övriga uppgifter som ska bem·ivas inom 
offentlig livsmedelskontroll enligt Europapmlamentets och Rådets 
förordningm (EG), livsmedelslagen (2006:804) och smittskyddslagen 
(2004: 168) samt följdforfattningar till nfu1mda lagar. 

o att ansvma for de kart- och mättekniska uppgifterna i kmmnunen samt 
för geografiska infmmationssystem. 

o att ansvara för konunm1ens åtaganden enligt lagen om 
lägenlletsregister (2006:378). 

• handläggning och utbetalning av bostadsanpassnings bidrag. 

§ 2 Unde1iecknande av handlingar 

Avtal och andra från nfulmden utgående handlingar skall unde1iecknas 
av ordforanden efter medunderteclmande av fcirvaltt1ingschefen. 
Handlingar som rör delegerade fu·enden skall undertecknas av 
delegaten. 

tO 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-05-19 

Kommunstyrelsen 

KS § 67 KS 20131107 

Motion om redovisning av utbetalning av föreningsbidrag och 
föreningars kostnader för nyttjande av kommunens 
anläggningar samt kommunens subventioner för uthyrningen, 
motionär: Björn Fredriksson (M) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-23, § 78 att överlämna en motion 
inlämnad 2013-09-16 till kommunstyrelsen får beredning. 

Av motionen framgår bland annat följande: 

"Vilken kostnad har Håbo kommun för vårat lokala fcireningsliv? Speciellt 
får de föreningar som engagerar våra barn? 

En1igt kommunens hemsida finns drygt 200 föreningar. Av dessa är 65 
idrottsföreningar, 11 barn och ungdomsorganisationer. Ytterligare ett antal 
engagerar också ungdomar. Totalt således cirka 70 föreningar. 

Detta tycker vi är viktigt och bra och syftet med derma motion är inte 
minska det stöd man får idag. Menman hör, kanske inte dagligen men 
väldigt ofta, att vissa föreningar får mer än andra. Andra påstår att 
tjej sporten, som t.ex. ridning missgynnas. Men är det så? 

Vårat yrkande är således: 

För 2012 och 2013 göra en smanställning/fcirening över vilka bidrag som 
betalts ut, föreningamas kostnad för att använda kommunens an1äggning 
samt vad kostnaden utan subventioner har varit för dessa" 

Förvaltningens beredning 
Konnnunstyrelsens förvaltning har sammanställt Håbo kommuns kostnader 
för föreningslivet under 2012 och 2013 i en rappmt. Av rapporten framgår 
att föreningslivet i Håbo kommun totalt har kostat cirka 21,6milj 2012 och 
21,1milj 2013 inklusive investeringar och exklusive lönekostnader. 

Förvaltningen kan även konstatera att kommunens kostnader får lokaler, 
anläggningar och bidrag är idag är spridda på flera förvaltningar i 
kommunen. Sedan 2012 har organisationen förändrats flera gånger och 
ansvaret för föreningar och lokaler har flyttats mellan förvaltningar och 
verksamheter. 

Dock kan förvaltningen konstatera att Håbo konnnuns totala hantering av 
föreningsverksaniliet behöver förnyas och anpassas till dagens fårhållanden 
och resurser. Kommunstyrelsens förvaltning kommer därför under 2014 och 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2D14.1740 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

KOMMUN 2014-05-19 

Kommunstyrelsen 

KS § 67 KS 2013/107 

2015 att arbeta fram förslag på reviderade bidragsregler, taxor och avgifter. 
Därutöver kommer även avtal i vissa fall omförhandlas. 

Förvaltningen föreslår mot bakgrund av ovanstående att fullmäktige beslutar 
att bifalla motionen. 

Beslutsunderlag 

Sanunanställning av kostnader för föreningslivet i Håbo kommun
daterat 20 14-04c 16. 

Fullmäktiges beslut 2013-09-23, § 78. 

Motion daterad 2013-09-16. 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-16, hid KS 2014.1374. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-05-06, §58. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens hantering av ärendet: 

Avdelningschefför kultur- och livsmiljö svarar på frågor kring den 
sanrmanställning som gjorts av kostnader för föreningslivet 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.1740 



Kommunstyrelsens förvaltning 

Kultur och livsmiljö 

Hanna h Rydstedt, Kulturchef 

0171-538 42 

hanna h.rydtsedt@ habo.se 

Datum 2014-04-16 

Redovisning av kostnader för föreningslivet 2012 och 2013 

Aktivitetsbidrag 2 012 

Aktiv Ungdom 34 082 
Björksäterkyrkan l 139 
Bålsta bordtennisklubb 13 852 
Bålsta boxningsklubb lO 018 
Bålsta Do jo 39 655 
Bålsta gymnastikklubb 83 812 
Bålsta Hockey club 118 352 
Bålsta IF 27 673 
Bålsta IK o 
Bålsta Judo klubb 20 389 
Bålsta Simklubb 34 595 
Bålsta Tennisklubb 85 470 
CISVHåbo 6 880 
Fortuna spelforening o 
Friluftsfrämjandet 4 455 
PUBB basket 4 801 
Håbo atletklubb 12 351 
Håbo FF 205 504 
Håbo ridklubb 60 744 
Håbo scoutkår 15 259 
Håbogymnasterna 57 711 
Play how! club Bålsta l 901 
Träningshus l 77126 
Valhall IBK 86 866 
VangenFBC 20 452 
Västerängen skol IF l 037 
Totalt 1 024124 

Lokal - och driftsbidrag 2 012 
Bålsta Alpina klubb 124 245 
Bålsta cykelklubb 5 000 
Bålsta Folkdansgille l 100 
Bålsta Frisbee klubb lO 000 
Bålsta gymnastikklubb 4 440 
Bålsta skidklubb 30 000 
Bålsta square dancers 3 789 
Bålsta tennisklubb 150 000 
Damkören sångsugna 740 

Fl 

Vår beteckning 

Diarienr. 2013/107 Hid.nr 

2 013 
30 611 

l 681 
15 703 
8 972 

o 
93 765 

119 409 
58 648 
23 570 
26 332 
34 950 
73 867 
6 928 

o 
lO 444 
lO 744 

o 
202 778 

59 345 
17 725 
37 395 

462 
64 811 

o 
47 586 

o 
945 726 

2 013 
80 000 
5 000 
1225 

lO 000 
17 114 

o 
5 323 

150 000 
790 

)l 



Kommunstyrelsens förvaltning 

Kultur och livsmiljö 

Hannah Rydstedt, Kulturchef 

0171-538 42 

hannah. rydtsedt@ habo.se 

FC Knanbacken 
FC Knanbacken 
GK Spiken 
Gårdsrådet Skeppet 
Håbo gymnasterna 
Håbo kultur & hembygdforening 
Lilla Hagalunds vänner 
Reumatikerforbundet 
Skokloster bygdegårdsforening 
Skokloster Gille 
skokloster sportklubb 
Träningshus l 
Övergrans bygdegårdsfor 
Totalt 

Datum 2014-04-16 

De kostnader som är markerade med rött är reglerade i avtal. 

Bidrag till kulturföreningar 
Bibliotekets väJmer 
Biskops arnö kulturforening 
Damkören sångsugna 
Föreningen Norden 
Föreningen Nordens Biskops Amö 
Hantverk Kreativa händer 
H åbo internationella K vinnors forening 
Håbo kultur & hembygds 
Håbo näJTadio for. 
Häggeby skol & bygdemuseum 
Klosterlikören 
Kulturhuset Bålsta 
Lilla Hagalunds vänner 
Skokloster bygdegårdsforeningen 
skokloster Gille 
skokloster kulturforening 
skokloster slotts vänner 
SommmteaterBiskopsArnö 
Totalt 

Bidrag till pensionärs- och handikappsorg. 
Astam & allergiforeningen 
Attention 
Bålsta Finska fOrening 
Bålsta parkinsonf6rening 
DiabetesfOreningen 
HSO 

l 035 
l 035 

735 
5 647 

74 100 
7 000 
7 000 

20 
7 000 
7 000 

15 000 
150 000 

7 000 
611 886 

2 012 
16 000 

o 
4 000 

15 000 
29 000 

o 
o 

16 000 
o 

7 000 
5 000 

lO 000 
lO 000 
lO 000 
20 000 
12 000 

o 
o 

154 000 

2 012 
l 960 
4124 
5 145 
l 127 
l 577 

539 

Vår beteckning 

Diarienr. 2013/107 Hid.nr 

o 
o 
o 
o 
o 

7 000 
7 000 

o 
7 000 
2 000 

o 
150 000 

7 000 
449 452 

2 013 
o 

20 000 
4 900 
4 900 

o 
7 600 
l 700 

14 000 
lO 700 
4 000 
4 900 

lO 000 
9 000 
9 000 
9 000 
9 000 

18 000 
15 000 

151 700 

2 013 
3 786 
4 650 
5 250 
l 300 
3 [50 

o 

Il 



Kommunstyrelsens förvaltning 

Kultur och livsmiljö 

Hanna h Rydstedt, Kulturchef 

0171-538 42 

hanna h.rydtsedt@ habo.se 

PRO Håbo 
Reumatikerföreningen 
SPF Håbo 
SRF Håbo 
Strokeföreningen 
Totalt 

Datum 2014-04-16 

Bidrag inom finskt förvaltningsområde 
B~lsta finska förening 
B~lsta pingstkyrka finska gruppen 

Totalt 

Bidrag utbetalda av socialförvaltningen 
Enköping-Håbo Brottsoffetjour 
SPF Håbo Trygghetsringning 
Anhörigföreningen i Håbo kommun 
Stroke föreningen i Håbo 
Håbo Rödakorskrets 
HSO, Handikappföreningars samarbetsorgan 
RSMHiHåbo 
Pomonas Intresseförening 
K vim1ojouren O livia 
BRIS region Mitt (l kr per barn) 
Vangen FBC, Innebandylaget Bjömama 

Totalt 

Totalt utbetalda bidrag 

Kommunens kostnad för följande lokaler 
Bildningscentrum Fridegård- teater, idrottshall mm 
Ishallen 
Simhallen 
Konstgräset 
Ink/ bygglov for konstgräset 

IP Gallerian 
Talltorp 
Uteanläggningar tex naturgräs- och grusplaner 
Knarrbacken 
Medborgarhuset- Borgen 
Lundby gård 
Övriga hallar, förråd och föreninganläggningar 
Totalt 

59 539 
17 101 
48 118 

3 577 
2 107 

144 914 

2012 

57 318 

65 774 

123 092 

2 012 

30 000 
4 000 

30 000 
o 

60 000 
o 

20 000 
30 000 

130 000 
5000 

10000 
319 000 

2 012 
2 377 016 

2 012 
1144201 
l 917.400 
2 350 600 

37 700 

l 567 701 

669 264 

838 000 
359 808 
555 168 
678 228 

4 869 020 
14 987 089 

Vår beteckning 

Diarienr. 2013/107 Hid.nr 

52 450 
3 550 

51 100 
3 850 
2 300 

131 386 

2013 

18 685 
o 

18 685 

2 013 

41 000 
4 000 

25 000 
5000 

o 
5000 

20 000 
45 000 

130 000 
5000 

20000 
300 000 

2 013 
1996 949 

2 013 
l 154 156 
l 567 000 
2 004 300 

166 700 
896 500 
1567701 

675 087 

758 200 
362 938 
559 998 
684 129 

4911383 
15 308 092 

!/ 



Kommunstyrelsens förvaltning 

Kultur och livsmiljö 

Hannah Rydstedt, Kulturchef 

0171-538 42 

hanna h. rydtsedt@ ha bo. se 

Datum 2014-04-16 

Till det kommer i vissa fall driftskostnader och inga 

lönekostnader är redovisade. Kan också finnas en liten 

avvikelse för 2012 då Kultur och livsmiljös verksamheter 

tillhörde bildningsförvaltningen. 

Investeringar 
Lundby ridanläggning 
Konstgräsplan 
Kommunala bad bryggor 
Totalt 

Vår beteckning 

Diarienr. 2013/107 Hid.nr 

2012 2013 
l 285 624 2 103 644 
2 956 760 l 343 155 

o 399 424 
4 242 384 3 846 223 

J! 



20.13 -09- 4 6 
KS llf< R!!il.rt 

Motion. 'J.ot3/iolr "201iU..S'i2 
Vilken kostnad har H åbo kommun för vårat lokala föreningsliv? Speciellt för de föreningar 
som engagerar våra barn. 

Enligt kommunens hemsida finns drygt 200 föreningar. Av dessa är 65 idrottsföreningaT, Il 
barn och ungdomsorganisationer. Ytterligare ett antal engagerar också ungdomar. Totalt 
således cirka 70 föreningar. 

Detta tycker vi är viktigt och bra och syftet med demm motion äT INTE minska det stöd man 
får idag. Men man hör, kanske inte dagligen men väldigt ofta, att vissa föreningar får mer än 
andra. Andra påstår att tjejspmien, som t. ex. ridning missgytmas. 

Men är det så? 
Vad som är lika för alla är aktivitetsbidmget men vilka andra kostnader har kommunen? 
Vad kostar det utnyttja kommunens anläggningar och vad betalar man egentligen? 
V erksamhetema bör oftast och till en del vara subventionerade av samhället men hur mycket? 
De avgörande intäktema står föreningama för själva i f01111 av medlemsavgifter, arrangemang, 
lotterier liksom stöd av enskilda och företag. Beroende på anläggningamas kostnad och 
nyttjandegradmåste man se till att subventionema varken är för liten eller för stor. 

Det blir en senare fi·åga men det är viktigt att vi politiker liksom föreningama och 
allmänheten får en helhetsbild så att man kan föddara varför det ser ut som det gör. 
Kunskapen kommer förhoppningsvis att eliminera felaktiga påstående samt kmma ligga som 
underlag för kommande beslut. 

Vårat yrkande är således: 
För 2012 och 2013 göra en sammanställning l förening villca bidrag som betalts ut, 
föreningarnas kostnad för att använda kommunens anläggning samt vad kostnaden utan 
subventioner har varit för dessa. 

Bålsta 14 sept 2013 

B j öm F redriksson 
Moderatema 

If 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 80 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-19 

KS 2013/75 

Motion om egen bärbar dator/läsplatta (EN till EN) från 1:a klass 
i skolan, motionärer: Göran Eriksson {C), Usbeth Bolin (C) och 
Nihad Hodzic (C) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-10, §55 att överlämnamotion 
daterad 2013-05-29 till skolnämnden för beredning. 

I motionen konstateras att kommunen verkar för att "förbättra resultatet av 
skolans arbete. I Håbo kommun har gymnasiets elever egen dator. Nu är det 
dags att gå vidare med övriga elever". 

I motionen yrkar motionärerna "att utbildningsförvaltningen får i uppdrag 
att tillsammans med IT arbeta fram en plan för hur man inför EN till EN i 
Håbo kommun". 

Av skolnäm.IJ.dens beslut 2014-04-07, § 28 framgår bland annat att barn- och 
utbildningsförvaltningen idag arbetar med Håbo kommuns !T-avdelning för 
att under 2014 ta fram en IT -plan för utvecklingen av förskolors- och 
skolors nya teknik i undervisningen. I denna plan kommer ett flerårigt 
successivt införande av EN till EN att föreslås. B am- och 
utbildningsförvaltningen ska återkomma till nämnden med ett kostnadssatt 
förslag under hösten 2014. 

Skolnämnden föreslår med hänvisning till detta att fullmäktige beslutar att 
motionen ska anses besvarad. 

Förvaltningens beredning 
Kommunstyrelsens förvaltning tillstyrker skolnämndens beslut och 
konstaterar att nämndens kostnader för införande av EN till EN hanteras i 
budgetprocessen för 2016. 

Beslutsunderlag 

skolnämndens beslut 2013-11-04, § 79. 
Tjänsteskrivelse daterad 2013-1 0-21. 

Kommunstyrelsens beslut 2013-11-25, § 198. 

skolnämndens beslut 2014-03-03, § 17. 

Tjänsteskrivelse dateras 2014-02-14. 

Skolnämndens beslut 2014-04-07, § 28. 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-22, hid KS 2014.1423. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-05-06, §56. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag. 

EXPED!ERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2D14.1767 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 80 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-19 

KS 2013/75 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad. 

EXPEDiERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1767 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-04-07 
-,~Iso KoMM-uN-~--

skolnämnden 

KOMMUNSTYRElSENs FÖRVALTNING 
INKOM 

JUSTERARE 

2014 -04-1 6 
KSD/ll" Re;.tr 

SKN § 28 SKN 2013/150 JYi!.ÖCl J.o14· 1:,0{;, 

Svar på motion om egen bärbar dator/läsplatta (EN till EN) från 
1 :a klass i skolan, motionärer: Göran Eriksson (C), Usbeth 
Bohlin (C) och Nihad Hodzic (C) 

Kommunfullmäktige beslutar den lO jlllli 2013 (§51) att överlämna 
motionen om egen bärbar dator/läsplatta (EN till EN) till skolnämnden för 
beredning. 

I samband med skolnämndens behandling av nämndens ytil·ande över 
motionen den 4 november 2013 (§ 79) beslutar nänmden dels att redovisa 
ett yttrande till fullmäktige och dels att uppdra till skolförvaltningen att 
genomföra en kompletterande beredning av fi:ågeställningar som framkom 
vid detta tillfälle, Vid kommllllstyrelsens behandling av skolnämndens 
yttrande över motionen den 9 december 2013 (§ 198) beslutas att 
återremittera ärendet till skolnämnden för att nämndens hela beredning 
föreligger innan ärendet föreläggs fullmäktige. 

Vid skolnämndens sammanträde den3 mars 2014 (§ 17) godkämwr 
skoh1ämnden den kompletterande beredningen till tidigare godlcänt ytil·lmde 
över motion om egen bärbar dator/läsplatta (EN till EN) från l :a klass i 
skolan. 

Vid dagens sannnanträde föreslår fårvallningen att skolnärmlden godkärnler 
ett förtydligande i samband med nämndens yttrande över motionen: 

"Förvaltningen arbetar tillsm1m1ans med kommunens IT -avdelning för att 
under 2014 ta frrun en !T-plan för utvecldingen av förskolors och skolors 
nya teknik i undervisningen. I de1ma plan kommer att föreslås ett flerårigt 
successivt införande av EN till EN (1-1). Förvaltningen återkmmner till 
nämnden med ett kostnadssatt förslag till !T-plan i början av hösten2014." 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: skolnämnden överlänmar yttrandet med förtydligandet ovm1 
samt den kompletterande beredning som gjorts i ärendet som svar på 
motionen. Sko1nämnden föreslår att motionen ska anses besvarad. ' 

Beslutsunderlag ~ 1 1<;/
4 

\ 
- FöredragffiRgs!ista ärende 12, 201 ~ 03 28, SKN 201 q/58 m· 20J+.l{)}6- U 16 't 

Tjänsteslcrivelse;-2614-03-17, SKN2014/58 m 2014.1030 ZoiY-O'H1.,'KN 'LOI3{1>o nv- lq,lo'}'j 
~t4-B3 17, SKN2014/58m 2014.822 
Protokoll från skolnämnden § I 7, 2014-03-03 
Kompletterande beredning, SKN 2013/150 nr 2014.393, 2014-02-04 
Protokoll från konnnunstyrelsen, KS §'198, 2013-12-09 
Protokoll från skolnämnden, SKN § 79, 2013-11-04 
Föredragningslista, ärende 13,2013-10-25, SKN nr 2013.4245 
Tjänsteskrivelse, 2013-10-21, SKN nr 2013-4132 

EXPEDIERAD (if;;' ' SIGNATUR UTDRAGSBESTYRI(NING Nr2D14.1149 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2014-04-07 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 28 SKN 2013/150 

Forts. 

Svar på motion om egen bärbar datorfläsplatta (EN till EN) från 
1:a klass i skolan, motionärer: Göt·an Eriksson (C), Lisbeth 
Bohlin (C) och Nihad Hodzic (C} 

Yttrande, 2013-10-15, SKN2013/150 nr 2013.4131 
- Protokoll från kommunfullmäktige§ 51,2013-06-10 

Tjäosteskrivelse, 2013-05-29, KS2013/75 hidnr 2013.1768 
Motion från Centerpartiet: Göran Eriksson (C), Lisbeth Bohlin (C) och 
Nihad Hodzic (C), 2013-05-15 

Beslut 
1. Skolnämnden överlänmar yttrandet med ilirtydligandet ö van samt den 

kompletterande beredning som gjorts i ärendet som svar på motionen. 

2. Skolnämnden föreslår att motionen ska allBes besvarad. 

Beslutsexpediering 
Kommmlfullmälctige 

EXPEDIERAD SlGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

/Z 

Nr 2014,1149 



HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
Datum 

2013-11-04 

skolnämnden 

HAbU k.Oi'1~1UN 
l(mMJNSTYRaSENS FÖRYALTN!HG 

INKOM 

JUSTERARE 

2013 -11- 1 j 
SKN § 79 SI<N 20131150 

Svar på motion egen bärbar datorlläsplatta {EN till EN) Mm 1 :a 
!dass i skolan, motionärer: Göran Eriksson (C), Lisbeth. Bohlin 
(C) och Nihad Hodzic (C) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den J O juni 2013 (§ 51) att överlämna 
motionen om egen bärbm- dator/läsplalia (EN till EN) till skolnämnelen för 
beredning. 

Skolförvaltningen har i dialog med IT -avdelningen berett ärendet om 
införande av en dator till vm:je elev (en till en) i grundskolan. 

Skolförvallningen överlänmar förslag på svar på motionen om bärbar 
dator/läsplatta (EN till EN) i sitt yttrande. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Sofie Bergengren (MP): Ge förvaltningen i uppdrag att komplettera 
yttrandet med svar på kompletterande frågeställningar, enligt bilaga. 

Ordföranden: Skolnänmclen godkänner ytiranclet som svar på motionen och 
skickar det vidare till kommunf1.1llmäktige med nytillkomna 
fi·ågeställningar, enligt bilaga. Vidare får förvaltningen i uppdrag att besvara 
nytillkomna frågeställningar enligt bilaga och återrapparlem till 
skolnämnd eJ\. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista, ärende 13, 2013- I 0-25, SKN nr 20 I 3.4245 
Tjänsteskrivelse, 2013-10-2 I, SKN nr 20I3 .4132 
Yttrande, 2013-10-15, SKN2013/150 m 2013.413 I 
Protokoll från kommunfullmäktige § 51, 2013-06- J O 
Tjänsteskrivelse, 20 I 3-05-29, KS 2013/75 hiclnr 20 I 3. I 768 
Motion i!·ån Centerpartiet: Göran Eriksson (C), Lisbeth Bohlin (C) och 
Nihad Hodzic (C), 2013-05-IS 

Beslut 
I. Skolnämnclen godkänner yttrandet som svar på motionen och skickar 

det vidare till kommuni~!llmäktige med nytillkomna frågeställningar, 
enligt bilaga. 

2. Vidare får förvaltningen i uppdrag att besvara nytillkomna 
t!-ågeställningar enligt bilaga och återmpporteras till skolnämnclen. 

EXPEDIERAD SIGI~ATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.4439 

12-, 



SAI\!iMANTRÄDESPROTOKOLL · 
HÅBO Datum 

I<OMMUN 2013-11-04 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 79 SI<N 20131150 

Fmts. 

Svar på motion egen bärbar dator/läsplatta (EN till EN) från i :a 
klass i skolan, motionärer: Göran Eriksson (C), Usbeth Boh!in 
(C) och Nihad Hodzic (C) 

Beslutsexpediering 
Kommunfttllmäktige, för kännedom 

6/ 
EXPEDIERAD SIGI>lATLIR UTDRAGSBESTYRIG~ING 

Il-

Hr 2013.4439 



YTTRANDE 1(3) 
HÅBO 
I<OMMUN 

Datum 

2013-10-15 
Vår beteckning 

SKN2013/150 nr 2013.4131 

Skolförvaltningen 
Skolkontoret 
Stefan Petrusson, Kval itetscontrollerlutveckl ingsledare 
0171-525 71 
siefan. petrusson @bildning. h ab o. se 

Svar på motion om egen bärbar datorl!äsplaita (EN till EN) från 
1 :a ~dass i skolan, motionärer: Göran Eriksson (C), Lisbeth Boh
lin (C) och Nihad 1-!odzic (C) 

1-1 =en dator till varje elev 
Införande av 1 -l i grundskolan i H åbo bör bestå av JDijande tre delar. Längst 
ner i pyramielen fitms processlöd och fortbildning. Mittendelen består av pe
dagogiska stödsystem och toppen av pyramiden handlar om dator och pro
gram. Alla delarna är lika viktiga och tillsammans bildar de en modell som 
passar en modern skolmiljö. Målsättningen är att datorn ska bli så transpa
rent sommöjligt och bli i första hand ett medel och inte ett mål. 

Datorer 
och program 

Pedagogiska 
stödsystem 

Processtöd och fortbildning 

Processtöd och utbildning 
Utbildningen syftar till att ge kommunens skolor som arbetar med bra verk
tyg, förntsättningar att utveckla nya arbetsmetoder. Utbildningarna för skol
ledare och pedagoger har den gemensamma målstittningen: uppnå en omcle
±inicring. Begreppet omclefinicring är hämtat fi·ån Ruben Puenteduras mo
dd! SAMR'· (se nedan) som identifierar vilken typ av teknikanvändning 
som ger störst eiTekt på elevers prestationer. 

!Z 



YTTRANDE 2(3) 

HÅBO 
I<OMMUN 

Datum 

20i3-i0-i5 
Vår bete-clm.in·g 

SKN20i 3/i 50 nr 2013.4 i3i 

Pedagogiska stödsystem 
TU!gänglighel. r:msvar och samverkan 

l. Tillgång till trådlösa nätverk 

2. Lärare och elever administrerar sin egen surfjJlattaldator i så stor ut
sträelming som möjligt 

3. Tillgång till dator 24 timmar 7 dagar veckan 

4. Kommunikation sker via interne! och infonnationsdelning sker via 
webbaseracle system som uppfYller aktuell lagstiftning/är godkända av 
Datainspektionen. 

Service och support 
l. Service koordineras via en lokal resursperson (deltid) på respektive 

skola 

2. Telefonsuppmt från leverantör (garanti frågor) 

3. Utvalda elever stöttar och hjälper vid behov 

4. Kommunens !T-avdelning 

Dator och program 
Bärbara datorer utformade för skolan. För de tidigare åldrarna (åk F-5) iir 
datorn en surilJlatta. I skolans senare årskmser (6-9) en bärbar dator som på 
enkelt sätt klarar import/export av dokl1ment, filmer, bilder och musik. Detta 
krävs för att unelerlätta arbetet med det utvidgade textbegreppet i pedagogis
ka sammanhang. En satsning på l till l i skolornas senare årskurser bör gå i 
riktning mot surfplattor, Chromebooks eller andra ultralätta, bärbara laptops. 

Beräknad kostnad att införa 1-1 i Håbo kommuns skolor 
Processlöd och utbildning 

900 000 kr (300 =kommunens samtliga lärare x 3 000 kr) 

Pedagogiska stödsystem 

300 000 kr (trådlösa nätverk mm.) 

Datorer och pragrom 

7 l 05 000 kr år F-5, datorer/surtjJlattor eller motsvarande 
(l 434 elever x 5 000 kr) 

l 00 000 kr Utvecklingen går mot webbaserade programvaror. Några av 
skolornas licensierade programvaror är redan av clem1a typ. I 
övrigt går utvecklingen 11101 )'appar'~. 

!t 



YTTRANDE 3(3) 
HÅBO 
I<OMMUI\1 

Datum 

2013-10-15 
Vår beteckning 

SI<N2013/150 nr 2013.4131 

Genomförande 
Idag har år F-år 2 en datmiäthet motsvarande l dator/5 elever, år 3-5 en da
tor/3 elever. Genomförandet av 1-1 i årskurs F-5 kommer att ske genom att 
vmje elev får en surfplatta och att befintliga tunna klienter flyttas till årskurs 
6-9. Genomförandeprogrammet startar i kommunens samtliga skolor vid 
samma tidpunkt. För år 6-9, där det idag redan finns en datmiiithet på l da
tor per elev, kanuner det dock att behövas investeringsmedel för komplette
ring och förnyelse/återinvestering. 

*Puenteduras SAI\JIR-modell 
SAMR står för Substitution, (ersättning) Augumentation (förbättring), Mo
dification (modifiering) och Recleiinition (omdefiniering). Puentedura me
nar att undervisningen förändras i dessa fyra steg när en skola inför ny tek
nik i undervisningen. 

Substitution och modification representerar grundnivån då endast en teknisk 
funktionell förbättring sker. Eleverna kanske använder datorn som skrivma
skin istället för att skriva för hand eller så kanske undervisningen effektivi
seras genom stavningsfunktionen i ordbehandlingsprogrammet eller liknan
de. 

l de två översta nivåerna förändras undervisningen och dess innehåll påtag
ligt. Texter, bilder och andra produktioner kan delas med andra, bearbetas 
och utvecklas vidare. På allra sista nivån gör man uppgifter som man inte 
skulle kunna göra utan hjälp av !T. 

/Z 



Utskrivet av; Helena Johansson (skol kontoret) 
Namn: Till protol<ollet(ärende 13) skn 11 nov 2013: Håbo lcom ... 

Från: 

Ärende: 

Till: 

Kopia: 

Hej Helena! 

Till protokollet (ärende 13) skn11nov 2013 

fill Helena Johansson (sl,olkontoret) 

Tillägg till protokollet, ärende 13. 

den 11 november 2013 08:59:55 
Sidan 1 av 2 

-Komplettera beräknad kostnad att införa 1-1 i Hå bo kommuns skolor med kostnad för service 
och support, d v s kostnaden för en lokal resursperson (deltid) på respektive skola samt- om det 
är relevant- kostnad för att utöka kommunens !T-avdelnings kapacitet, kostnaderför 
licenser och försäkringar. l<ommer supporten verkligen att räcka? 

-Yttrandet bör kompletteras med information om: 

*vad som händer när barnen tappar bort l råkar ha sönder sina läsplattor l datorer. Sl<olan ska 
vara gratis för alla, vilket borde innebära att kommunen ska ersätta trasiga datorer med nya. 

*en plan för hur IT effektiviserar undervisningen och lärarnas syn på att elever använder 
läsplattor/datorer hela tiden. Är det förenligt med deras pedagogik? 

*hur lärarnas arbetsbelastning påverkas 

*vilka nuvarande traditionella läromedel vill man ersätta med datorbaserade läromedel? Finns 
de och vad är kostnaden? 

* att barns kroppar ej växt färdigt. Redan nu märks skador på axlar och nacke och gamnacke hos 
elever som har egna datorer (gymnasister). Yttrandet bör klargöra vem som bär 
kostnadsansvaret för uppkomna skador. 

*Hur tekniska problem, sorn kommunen länge haft problem med, förebyggs och avhjälps. Innan 
vi skaffar datorer till alla bör tekniken fungera tillfredsställande. 

-Bifoga kommunens !T-strategi med yttrandet. 

Vänliga hälsningar, 

Sofie Bergengren, 
MP 

Skickat från Windows E-post 

l~ 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-06-10 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF§ 51 KS 2013/75 

Motion om egen bärbar dator/läsplatta (EN till EN) från 1 :a klass 
i skolan, motionärer: Göran Eriksson (C), Lisbeth Bolin (C) och 
Nihad Hodzic (C) 

Sammanfattning 
I motionen konstateras att kommunen verkar får att "förbättra resultatet av 
skolans arbete. I Håbo kommun har gymnasiets elever egen dator. Nu är det 
dags att gå vidare med övriga elever." 

Föreslås att skolförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med kommu
nens i t -avdelning, arbeta fram en plan för hur man inför EN till EN i Hå bo 
konnnun. 

Beslutsunderlag 

Motion 2013-05-15 
- Tjänsteskrivelse 2013-05-29. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Yrkande 
I till ärendet hörande tjänsteskrivelse föreslås att förslag till beslut ska redo
visas till fullmäktige senast under februari månad 2014. 

Lisbeth Bolin (C) yrkar att förslag till beslut ska redovisas till fullmäktige 
få re decembers månads utgång 2013. 

Omröstning 
Ordfåranden konstaterar att två fårslag till beshit föreligger. Fullmäktige in
stfunmer i detta. Ordföranden prövar de båda fårslagen mot varandra och 
konstaterar att fullmäktig beslutar i enlighet med Bolins (C) yrkande. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fulhnäktige beslutar att överlfulllla motionen till skolnfullllden för be
redning. Nfu1mdens beredning ska redovisas till fullmäktige, få re 
decembers månads utgång 2013. 

Beslutsexpediering 
Skolnätllllden 
It-chef- får kfumedom 

EXPEDIERAD Il SIGNATUR 
UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1891 



CENTEK?ARTIET C2f~TE R?ARTI ET CENTERP,\RTIET 

Motion: Egen bärbar dator jlärplatta (EN till EN) från l:a klass i skolan 

1 H åbo kommun arbetar vi med att förbättra resultatet av skolans arbete. l Hå bo har gymnasiets 

elever egen dator. Nu är det dags att gå vidare med övriga elever. 

En likvärdig och demokratisk skola är tänkt att kompensera för elevers olika förutsättningar, både 

kognitivt och socioekonomiskt. Vi har inte råd att slarva bort en enda talang. 

Beskedet var tydligt när Anna- Karin Hatt 201llanserade "lt i människans tjänst- en digital agenda 

för Sverige" . Där stod att läsa "Elever ska och lärare bör ha tillgång till moderna lärverktyg som 

behövs för en tidsenlig utbildning". Centerpartiet vill nu satsa i storleksordningen 500 miljoner 

kronor på ett digitalt lärarlyft 

Ett bra exempel finns i Ale kommun, som genomfört att alla förstaklassare from 2009 får en egen 

dator/lärplatta. År 2013 när Ale har en fullt utbyggd En-till En, dvs varje elev i grundskolan har en 

egen dator/lärplatta, beräknas kapitalkostnaden till l- 2% av skolbudgeten. Det är extra gynnsamt att 

börja i de lägre åldrarna då man ser tydliga effekter på en snabbare läs- och skrivinlärning. Goda 

tidiga kunskaper i läsning och skrivning är nyckeln till att kunna tillgodogöra sig kunskaper i alla 

ämnen. youtube http:ljwww.youtube.com/watch?v=9pJjDz-8XwU&feature=related 

l en studie gjord av Örebro Universitet på ?-åringar i Sollentuna kom ni u n som fått använda dator 

eller surfplattor blev resultat snabbare inlärning beträffande läsning och skrivning. Barnen klarade att 

skriva längre texter med bättre språk och struktur jämfört med dem som använt penna. Även barn 

med särskilda behov får anpassade program. http://www.dn.se/nyheter/sverige/elever-med-

s u rfp l att o r -la r -s i g-s n a b b a re-att-s k riva? r m= p r i n t 

Eleverna får också bättre kunskaper om säkerhet på nätet och kritisk granskning av information. 

Genom att använda sig av moderna digitala lärverktyg blir också tillgången till aktuellt 

utbildningsmaterial bättre och man riskerar inte att använda sig av inaktuellt material. 

skolan har enligt skollagen ett kompensatoriskt och inkluderande uppdrag. När varje elev har en 

egen dator/lärplatta med möjlighet att använda program som är anpassade för varje unik elevs 

förutsättningar får alla barn och elever tillgång till modern teknik och inkluderingen ökar. 

Vi yrkar: 
Att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med /T arbeta fram en plan för hur man 

inför EN till EN i Håbo kommun 

2013-05-15 
Centerpartiet i H åbo 

Göran Eriksson Lisbeth Bolin 61 Nihad Hodzic 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-05-19 

Kommunstyrelsen fivvnde l:J 
KS § 86 KS 2014/58 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS 
och 4 kap. 1 § SoL, 2014 

Sammanfattning 
Socialnämnderna i Sverige är skyldiga att anmäla till IVO, Inspektionen för 
vård och omsorg, om beviljade insatser, dels enligt Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) och dels enligt Socialtjänstlagen 
(SoL ), som inte har verkställts senast tre månader efter beslnt. Nänmden ska 
också på motsvarande sätt rapportera om en insats har avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader från avbrottet. 

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

läge i Håbo kommun per 2013-09-30 och 2013-12-31 
Håbo kornmun har totalt ett (l) beslut, äldre än tre månader, som inte har 
verkställts. Varken den 30:e september eller per den 3l:a december 2013. 
Beslutet är överklagat. Vilket också är rapporterat till IVO den 2014-02-18. 

Socialförvaltningens kommentar 
Sammanfattningsvis kan förvaltningen konstatera att det finns ett (l) gylm
ande beslut enligt LS S som inte är verkställd. Alla beslut enligt SoL är 
verkställda inom tre (3) månader. En positiv utveckling som öppnandet av 
20 platser på solängens äldreboende har bidragit till under år 2013. 

Beslutsunderlag 

Socialnämnde~s beslut 2014-02-26, § 21. 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-28, hid KS 2014.1467. 

- Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-05-06, § 67. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att notera redovisningen som delgiven. 

EXPEDIERP.D SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.1777 
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SN § 21 

Datum 

2014-02-26 

SN 2013/8 
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KOM1 .. 1UNS1YRE.lSENS FORVALTI~I!·-18 

INKOM 

2014 -03- l j 
KSDir 

=L.i_)\'~[j(l·7r f, -ä\·~1 .. ?..:11). 

Ej verkställda gynr~am:le beslut erJiigt 9 § LSS och 4 !<ap. 1 § Sol 

Sammanfattning 
Socialnänmderna i Sverige är skyldiga att anmäla till IVO, Inspektionen för 
vård och omsorg, om beviljade insatser, dels enligt Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) och dels enligt Socialtjänstlagen 
(SoL), som inte har verkställts senast tre månader efter beslnt. Nämnden ska 
också på motsvarande sätt rapportera om en insats har avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader från avbrottet. 

Om kommunen inte verkställer gymmnde biståndsbeslut inom tre månader 
kan IVO välja att hos forvallningsrätten föreslå att kommunen tilldöms ett 
vite från tio tusen kronor och upp till maximalt en milj on honor. 

Läge i Håbo kommun per 2013-09-30 och 2013•12-31 
Hå bo kommun har totalt ett (I) beslut, äldre än tre månader, som inte har 
verkställts. Varken den 30:e september eller per den 31 :a december 2013. 
Beslutet är överklagat. Vilket också är rappmierat till IVO den 2014-02-18. 

Socialförvaltningens kommentar 
Sanunan:futtningsvis kan f<irvaltningen konstatera att det fitms ett (l) gynn
ande beslut enligt LSS som inte är verkställd. Alla beslut enligtSoLär 
verkställda inom tre (3) månader. En positiv utveclding som öppnandet av 
20 platser på solängens äldreboende har bidragit till under år 2013. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteshivelse, daterad 2014-02-18, nr SN 2014.445. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rapport angående 
ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 1 § SoL till 
konunmliullmäktige och leonummens revisorer. 

Beslut mcpedieras till: 
·J Kmmmmfullmäkti ge 
·~ Kommunfullmäktiges revisorer 

J:] 
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