
KALLELSE 

Datum 

2018-09-21 

Kommunfullmäktige 

Ledamöter Ersättare 

Ulf Winberg (M), Ordförande 

Owe Fröjd (Båp), 1:e vice ordförande 

Gunilla Gustavsson (S), 2:e vice ordförande 

Roger von Walden (M) 

Bo Johnson (M) 

Liselotte Grahn Elg (M) 

Rasmus Kraftelid (M) 

Carl-Johan Torstenson (M) 

Nils-Åke Mårheden (M) 

Cecilia Lidén (M) 

Björn Hedö (M) 

Tommy Rosenkvist (M) 

Göran Eriksson (C) 

Leif Zetterberg (C) 

Sara Ahlström (C) 

Gunilla Alm (L) 

Anders Cyrillus (L) 

Christian Nordberg (MP) 

Marie Nordberg (MP) 

Fred Rydberg (KD) 

Agneta Hägglund (S) 

Werner Schubert (S) 

Lars-Göran Bromander (S) 

Helene Cranser (S) 

Fredrik Anderstedt (S) 

Nina Manninen (S) 

Kurt Hedman (S) 

Akasya Randhav (S) 

Sven Erkert (S) 

Eva Staake (S) 

Sven-Olov Dväring (S) 

Hillevi Anderstedt (S) 

Marcus Carson (S) 

Inger Wallin (S) 

Michael Rubbestad (SD) 

Bengt Björkman (SD) 

Kristian Leinonen (SD) 

Linnea Bjuhr (SD) 

Robert Kohlström (SD) 

Peter Björkman (Båp) 

Leif Lindqvist (V) 

Katarina Niss (M) 

Birgit Eriksson (V) 

Björn Fredriksson (M) 

Bertil Brifors (M) 

Staffan Wohrne (M) 

Peter Kilger (M) 

Lisbeth Bolin (C) 

Mari Lindros (C) 

Hatam  Manberi (L) 

Anders Nilfjord (L) 

Sabine Noresson (MP) 

Mats Bergengren (MP) 

Helén Embretsén (KD) 

Arvo Väisänen (KD) 

Sixten Nylin (S) 

Maria Annell (S) 

Ariel Pardo (S) 

Hariette Nordström (S) 

Antonio Lopez (S) 

Joakim Ringvall (S) 

Ulla Hedman  (S) 

Jan Barrefors (S) 

Pirjo Thonfors (-) 

Linnéa Leinonen (SD) 

Maria Andersson (SD) 

Farid Chibout (Båp) 

Sjunne Green (Båp) 

Osman Yilmaz (V) 

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 

Tid Måndagen den 1 oktober 2018, kl. 19:00 

Förmöten från kl. 18.00 



KALLELSE 

Datum 

2018-09-21 

Kommunfullmäktige 

Plats Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

Justeringssammanträde: Torsdagen den 4 oktober kl. 16.00, kommunhuset Bålsta 

Ärenden 

1. 
Mötets öppnande 

- Upprop 

- Val av justerare 

- Fastställande av dagordningen samt prövning av att kallelse skett i laga ordning 

2. 
Anmälan av nytt medborgarförslag: Förändring av regler för reseersättning för 

gymnasieelever som studerar i Västerås 

Förslagsställare: Leif Lervik 

Dnr 2018/00565  

3. 
Anmälan av nytt medborgarförslag: Gatubelysning i Söderskogen 

Förslagsställare: Patrik Westerling 

Dnr 2018/00575  

4. 
Svar på medborgarförslag: Bygg ut skateparken mellan Fridegård och ishallen 

Förslagsställare: Jimmy Andersson 

Dnr 2017/00623  

5. 
Svar på medborgarförslag: Förslag om nytt trafikljus över Stockholmsvägen 

Förslagsställare: Freja Engelkes, Catharina Engelkes 

Dnr 2018/00097  

6. 
Svar på medborgarförslag: Bevilja busskort för asylsökande som fyllt 18 och går 

i skolan  

Förslagsställare: Helena Rastas, Anna Larsson, Shiva Samadi 

Dnr 2017/00669  

7. 
Svar på motion: Miljövecka 

Motionär: Fredrik Anderstedt (S) 

Dnr 2017/00584  

8. 
Svar på motion: Subventionerade resor för våra pensionärer 

Motionär: Agneta Hägglund (S) 

Dnr 2017/00578  

9. 
Bullerutredning Kraftleden - återrapportering uppdrag 

Dnr 2016/00629  

10. 
Förslag och plan för energieffektivisering 

Dnr 2018/00442  



KALLELSE 

Datum 

2018-09-21 

Kommunfullmäktige 

11. 
Nya bestämmelser för föreningsbidrag 

Dnr 2016/00281  

12. 
Taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämnden 

Dnr 2018/00586  

13. 
Förlängd mandatperiod för samordningsförbundet 

Dnr 2018/00669  

14. 
Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt ledamot i 

barn- och utbildningsnämnden samt fyllnadsval och hemställan om ny samman-

räkning 

Dnr 2018/00598  

15. 
Fyllnadsval av nämndeman till Uppsala tingsrätt 

Dnr 2018/00572  

16. 
Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om container för brännbart avfall 

på återvinningscentralen 

Dnr 2018/00483  

17. 
Eventuellt tillkommande ärenden: Nya medborgarförslag och motioner, interpel-

lationer, frågor och valärenden 

Ulf Winberg 

Ordförande 

Sara Widströmer 

Sekreterare 



POSTADRESS 

746 52 Bålsta 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON VÄXEL 

0171-525 00 

TELEFAX 

0171-500 00 

ORG.NR 

212000-0241 

HEMSIDA 

www.habo.se 
E-POST 

kommunstyrelsen@ha
bo.se 

ANVISNING 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2016-03-16 KS  nr 328 

Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Kommunsekreterare 
0171 525 02 
johan.utter@habo.se 

Mötets öppnande KF 

1. Upprop förrättas av sekreteraren

2. Val av justerare

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige utser N.N. och N.N. till justerare av dagens protokoll.

3. Fastställande av dagordning samt prövning att kungörelse skett i laga ordning

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige fastställer föreliggande dagordning utan ändringar samt konstaterar
att kungörelse har skett i laga ordning.

Ärende 1



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2018-09-19 KS 2018/00565 nr 84843 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

Medborgarförslag: Förändring av regler för reseersättning för 
gymnasieelever som studerar i Västerås 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till

kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att reglerna 

för reseersättning till gymnasieelever som studerar i Västerås ska förändras 

så att resekostnaderna för resa till och från Västerås täcks.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnader för beredning hanteras inom ram.  

Uppföljning 

Ärendet följs upp genom redovisning av ej färdigberedda motioner och 

medborgarförslag till fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli 

Ärende 2



Resersättning om man går på gymnasium i Västerås: 

Svårt att förstå hur Håbo Kommun tänker här. Man ska först åka UL-buss 3 sträckor(om man nu tex 

bor i Råbydal som min dotter): 

Hagviken-Bålsta(byte) 

Bålsta-Enköping (byte) 

Enköping-Västerås(byte) 

Sen förväntas man att antingen promenera 4,7 km(ca 1 h) eller cykla den samma sträckan från 

stationen till hennes gymnasium som heter Mälardalens ridgymnasium och som då ligger en bra bit 

från tågstationen. Och då denna resa 2x/dag. 

 Ska hon då ifall hon inte ska promenera 2 h/dag till och från skolan ha en cykel stående vid 

centralstation i Västerås under bägge terminer? Jag tror ingen vettig människa skulle göra det som 

det tyvärr ser ut i samhället. Eller ska hon på ngt sätt transportera en cykel på 3 bussar till/från 

Västerås dagligen? 

Dagens ersättningsnivå för studier till Västerås är gammaldags. Sedan förra hösten finns då ett 

resekort som heter Movingo som kostar 1200,- som inkluderar UL/SJ/VL på de sträckor hon reser 

dagligen och det är så hon reser till/från sitt gymnasium annars skulle hon inte kunna plugga här. Jag 

tycker att det minsta Håbo kommun kan ersätta med ytterligare är då kostnaden för ett VL-kort. Idag 

får hon ca 600,-/månad i ersättning enligt de regler som finns, vilket är alltför lågt.  

Så jag yrkar då på att nämnden omvärderar sina regler här och åtminstone inkluderar kostnaden av 

ett VL-kort till dagens ersättningsnivå. Det snyggaste vore givetvis om Håbo kommun kunde 

omvärdera ersättningen helt och hållet och förhålla sig till det Movingo-kort som finns idag, dvs 

betala ut merparten av den kostnaden istället för att som idag bekosta ca 50% av reskostnaden. För 

de få elever som pendlar till och från Västerås vore detta inte mer än rätt. 

Mvh Leif Lervik 

Personuppgifter skyddade enligt PUL



Ärende 3



Personuppgifter skyddade enligt PUL



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2018-09-19 KS 2018/00575 nr 84844 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

Medborgarförslag: Gatubelysning i Söderskogen 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till

kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår 

belysningen i Söderskogen i Skokloster ska utökas samt att 

ansvarsförhållandena avseende belysningen ska förändras då samfälligheten 

i området inte har möjlighet att hantera kostnaderna för en utökad belysning. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnader för beredning hanteras inom ram.  

Uppföljning 

Ärendet följs upp genom redovisning av ej färdigberedda motioner och 

medborgarförslag till fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-09-17 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 175 Dnr 2017/00623 

Medborgarförslag: Bygg ut skateparken mellan Fride-
gård och ishallen 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslagets förslag under förutsätt-

ning att finansieringen beviljas i budgetarbetet. 

Sammanfattning 

I medborgarförslaget som inkommit föreslås att skateparken mellan Fride-

gårdsgymnasiet och ishallen ska byggas ut. Skateparken framhålls som ett 

mycket lyckat projekt för barn och ungdomar och kan, enligt förslagsställa-

ren, utvecklas och utökas då den i dagsläget är trång.  

Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget bifalls. Diskussioner om att 

bygga ut skateparken har förts sedan en tid mellan kultur- och livsmiljöav-

delningen och tekniska avdelningen och bedömningen är att en utbyggnad 

skulle vara positiv. Detta då parken är en naturlig mötesplats för många 

unga. Dessutom har kickbikes, utöver skateboard, blivit populärt och skate-

parken skulle behöva anpassas till detta. Utöver en utbyggnad av skate-

parken skulle en allmän uppsnyggning av området också vara önskvärt, för 

att göra det till en levande mötesplats i centrum.  

En mycket grov kostnadsbedömning, som är också är beroende av vilken 

typ av utförande man väljer avseende skateparken och av hur mycket man 

vill satsa på området i övrigt, är att en utbyggnad av skateparken och en 

upprustning av området skulle kosta omkring 1,8 miljoner kronor. Dessa 

medel saknas i dagsläget. Därför föreslår förvaltningen också att utbyggand-

et av skateparken får finansieras i 2020 års budget. Detta skulle också med-

föra en rimlig tidplan för planering och projektering.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2018-09-04 § 150 

Tjänsteskrivelse 2018-08-03 

Medborgarförslag 2017-10-09 

Ärende 4



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-09-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 150 Dnr 2017/00623 

Medborgarförslag: Bygg ut skateparken mellan Fride-
gård och ishallen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslagets förslag under förutsätt-

ning att finansieringen beviljas i budgetarbetet.   

Sammanfattning 

I medborgarförslaget som inkommit föreslås att skateparken mellan Fride-

gårdsgymnasiet och ishallen ska byggas ut. Skateparken framhålls som ett 

mycket lyckat projekt för barn och ungdomar och kan, enligt förslagsställa-

ren, utvecklas och utökas då den i dagsläget är trång.  

Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget bifalls. Diskussioner om att 

bygga ut skateparken har förts sedan en tid mellan kultur- och livsmiljöav-

delningen och tekniska avdelningen och bedömningen är att en utbyggnad 

skulle vara positiv. Detta då parken är en naturlig mötesplats för många 

unga. Dessutom har kickbikes, utöver skateboard, blivit populärt och skate-

parken skulle behöva anpassas till detta. Utöver en utbyggnad av skate-

parken skulle en allmän uppsnyggning av området också vara önskvärt, för 

att göra det till en levande mötesplats i centrum.  

En mycket grov kostnadsbedömning, som är också är beroende av vilken 

typ av utförande man väljer avseende skateparken och av hur mycket man 

vill satsa på området i övrigt, är att en utbyggnad av skateparken och en 

upprustning av området skulle kosta omkring 1,8 miljoner kronor. Dessa 

medel saknas i dagsläget. Därför föreslår förvaltningen också att utbyggand-

et av skateparken får finansieras i 2020 års budget. Detta skulle också med-

föra en rimlig tidplan för planering och projektering.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-08-03 

Medborgarförslag 2017-10-09  



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2018-08-03 KS 2017/00623 nr 79029 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

Medborgarförslag: Bygg ut skateparken mellan Fridegård och 
ishallen 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslagets förslag under

förutsättning att finansieringen beviljas i budgetarbetet.

Sammanfattning 

I medborgarförslaget som inkommit föreslås att skateparken mellan 

Fridegårdsgymnasiet och ishallen ska byggas ut. Skateparken framhålls som 

ett mycket lyckat projekt för barn och ungdomar och kan, enligt 

förslagsställaren, utvecklas och utökas då den i dagsläget är trång.  

Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget bifalls. Diskussioner om att 

bygga ut skateparken har förts sedan en tid mellan kultur- och 

livsmiljöavdelningen och tekniska avdelningen och bedömningen är att en 

utbyggnad skulle vara positiv. Detta då parken är en naturlig mötesplats för 

många unga. Dessutom har kickbikes, utöver skateboard, blivit populärt och 

skateparken skulle behöva anpassas till detta. Utöver en utbyggnad av 

skateparken skulle en allmän uppsnyggning av området också vara önskvärt, 

för att göra det till en levande mötesplats i centrum.  

En mycket grov kostnadsbedömning, som är också är beroende av vilken 

typ av utförande man väljer avseende skateparken och av hur mycket man 

vill satsa på området i övrigt, är att en utbyggnad av skateparken och en 

upprustning av området skulle kosta omkring 1,8 miljoner kronor. Dessa 

medel saknas i dagsläget. Därför föreslår förvaltningen också att 

utbyggandet av skateparken får finansieras i 2020 års budget. Detta skulle 

också medföra en rimlig tidplan för planering och projektering.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Medel saknas för närvarande för att bygga ut skateparken i enlighet med 

förslaget. Frågan om finansiering får därmed hanteras i budgetarbetet.  

Uppföljning 

Beslutet följs upp genom den årliga uppföljningen av verkställighet av 

kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag 2017-10-09

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren, för kännedom 

Gatu- och parkenheten, för åtgärd 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2018-08-03 KS 2017/00623 nr 79029 

Kultur- och livsmiljöavdelningen, för åtgärd 

Kansliet – för uppföljning och till hemsidan  



Håbo kommun
Motion2.0

Namn, adressuppgifter mm
Personnummer
Förnamn Jimmy
Efternamn Andersson
Folkbokföringsadress
Postnummer
Ort
Telefon
Mobiltelefon
E-postadress
Folkbokförd i Håbo Ja
Fler förslagsställare Nej

Förslag
Formulera förslaget

Bygg ut skateparken mellan Fridegård och ishallen. Skateparken är nog det mest lyckade
projekt för barn och ungdomsaktivitet kommunen har gjort. Det är en mycket god stämning
bland barn, ungdomar och vuxna vilket leder till god sämja, respekt för andra och nya
bekantskaper. Skateparken kan utvecklas och utökas då det är ganska trångt och med detta
kommer olycksrisker och osämja. Det är även ett så pass populärt inslag i Bålsta att t.o.m barn
och ungdomar från andra kommuner kommer dit för att åka och ha kul, vilket är jättebra men
som sagt, kan bli trångt ibland. MEN, huvudanledningen till att bygga ut den är att parken är
otroligt uppskattad och ger så otroligt mycket tillbaka i form av glada barn och ungdomar som
lär sig interagera med varandra på ett mycket bra sätt.

Certifikat
Certifikatutgivare Mobilt BankID

1 (1)

Personuppgifter skyddade enligt PUL

Personuppgifter skyddade enligt PUL

Personuppgifter skyddade enligt PUL

Personuppgifter skyddade enligt PUL

Personuppgifter skyddade enligt PUL

Personuppgifter skyddade enligt PUL

Personuppgifter skyddade enligt PUL



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-09-17 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 176 Dnr 2018/00097 

Medborgarförslag: Förslag om nytt trafikljus över 
Stockholmsvägen 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med anledning av de tra-

fiksäkerhetsåtgärder som planeras att göras på platsen under hösten 2018. 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om att kommunen instal-

lerar ett nytt trafikljus för passage över Stockholmsvägen vid övergångsstäl-

let mellan Sibylla och Hemköp.  

Tekniska avdelningen har tidigare identifierat platsen som viktig att åtgärda. 

Det planeras att under hösten 2018 bygga en smalare passage med refug i 

mitten av vägen, det planeras också att sätta upp blinkande övergångsstäl-

lesskyltar (FIVÖ-skyltar).  

Det finns anledningar till varför tekniska avdelningen inte har föreslagit en 

trafiksignal. Kostnaden kan uppgå till 600tkr – 1000tkr, det tillkommer även 

en kostnad för drift- och underhåll samt eventuella trafikskador som kan 

uppkomma. Ett nytt el-abonnemang med el-dragning måste till. En annan 

anledning är att det är ganska trångt på ena sidan av gångbanan och det 

skulle troligtvis krävas en breddning av gångbanan. En enskild trafiksignal 

bör som oftast integreras med en trafiksignalerad vägkorsning. Om det finns 

en politisk vilja att föreslå trafiksignal behövs möjligheter och kostnader ut-

redas ytterligare.  

Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås med anledning av de 

trafiksäkerhetsåtgärderna som planeras att göras under hösten 2018.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag tekniska 2018-09-03 § 61 

Tjänsteskrivelse 2018-06-05 

Medborgarförslag 2018-02-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lars-Göran Bromander (S) yrkar bifall till medborgarförslaget. 

Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag. 

Bengt Björkman (SD) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag. 

Ärende 5



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-17 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets 

förslag eller enligt Lars-Göran Bromanders (S) yrkande. Ordförande finner 

att kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag.  

Protokollsanteckning 

Agneta Hägglund (S), Lars-Göran Bromander (S), Eva Staake (S), Fredrik 

Anderstedt (S), Werner Schubert (S) och Owe Fröjd (Båp) reserverar sig 

mot beslutet till förmån för Lars-Göran Bromanders (S) yrkande.  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-09-03 

Tekniska utskottet 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 61 Dnr 2018/00097 

Medborgarförslag: Förslag om nytt trafikljus över 
Stockholmsvägen 

Tekniska utskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med anledning av de tra-

fiksäkerhetsåtgärder som planeras att göras på platsen under hösten 2018.    

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om att kommunen instal-

lerar ett nytt trafikljus för passage över Stockholmsvägen vid övergångsstäl-

let mellan Sibylla och Hemköp.  

Tekniska avdelningen har tidigare identifierat platsen som viktig att åtgärda. 

Det planeras att under hösten 2018 bygga en smalare passage med refug i 

mitten av vägen, det planeras också att sätta upp blinkande övergångsstäl-

lesskyltar (FIVÖ-skyltar).  

Det finns anledningar till varför tekniska avdelningen inte har föreslagit en 

trafiksignal. Kostnaden kan uppgå till 600tkr – 1000tkr, det tillkommer även 

en kostnad för drift- och underhåll samt eventuella trafikskador som kan 

uppkomma. Ett nytt el-abonnemang med el-dragning måste till. En annan 

anledning är att det är ganska trångt på ena sidan av gångbanan och det 

skulle troligtvis krävas en breddning av gångbanan. En enskild trafiksignal 

bör som oftast integreras med en trafiksignalerad vägkorsning. Om det finns 

en politisk vilja att föreslå trafiksignal behövs möjligheter och kostnader ut-

redas ytterligare.  

Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås med anledning av de 

trafiksäkerhetsåtgärderna som planeras att göras under hösten 2018.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-06-05 

Medborgarförslag 2018-02-13  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lars-Göran Bromander (S) yrkar bifall till motionen. 

Bengt Björkman (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Leif Zetterberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-03 

Tekniska utskottet 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om tekniska utskottet beslutar enligt förvaltningens för-

slag eller enligt Lars-Göran Bromanders (S) yrkande. Ordförande finner att 

tekniska utskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.    

Protokollsanteckning 

Helene Cranser (S) och Lars-Göran Bromander (S) reserverar sig mot beslu-

tet till förmån för sitt eget förslag.  



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2018-06-05 KS 2018/00097 nr 81961 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Clara Thorgren, Kommunsekreterare 
0171-52892 
clara.thorgren@habo.se 

Medborgarförslag: Förslag om nytt trafikljus över 
Stockholmsvägen 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med anledning av de

trafiksäkerhetsåtgärder som planeras att göras på platsen under hösten

2018.  

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om att kommunen 

installerar ett nytt trafikljus för passage över Stockholmsvägen vid 

övergångsstället mellan Sibylla och Hemköp.  

Tekniska avdelningen har tidigare identifierat platsen som viktig att åtgärda. 

Det planeras att under hösten 2018 bygga en smalare passage med refug i 

mitten av vägen, det planeras också att sätta upp blinkande 

övergångsställesskyltar (FIVÖ-skyltar).  

Det finns anledningar till varför tekniska avdelningen inte har föreslagit en 

trafiksignal. Kostnaden kan uppgå till 600tkr – 1000tkr, det tillkommer även 

en kostnad för drift- och underhåll samt eventuella trafikskador som kan 

uppkomma. Ett nytt el-abonnemang med el-dragning måste till. En annan 

anledning är att det är ganska trångt på ena sidan av gångbanan och det 

skulle troligtvis krävas en breddning av gångbanan. En enskild trafiksignal 

bör som oftast integreras med en trafiksignalerad vägkorsning. Om det finns 

en politisk vilja att föreslå trafiksignal behövs möjligheter och kostnader 

utredas ytterligare.  

Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås med anledning av de 

trafiksäkerhetsåtgärderna som planeras att göras under hösten 2018.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

- 

Uppföljning 

- 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag 2018-02-13

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren   



Bålsta 2018-02-13 

Medborgarförslag om nytt trafikljus över Stockholmsvägen 

Vi önskar att kommunen installerar ett nytt trafikljus för passage över Stockholmsvägen vid 

övergångsstället mellan Sibylla och Hemköp. 

Motivering: 

 Det är en vältrafikerad bilväg kombinerat med att många fotgängare, både barn och

vuxna, passerar övergångsstället för att bland annat komma till skolor och Hemköp.

 Många bilar kör för fort och många skyndar sig för att hinna före dem som vill gå

över, för att inte behöva stanna.

 När bilar kommer från viadukten upp mot övergångsstället har bilföraren inte så lång

sikt fram till övergångsstället. Dessutom skymmer även bussar som stannat vid

hållplatsen sikten så att bilföraren inte ser passerande förrän de kommit ut på

vägbanan.

 Många skolbarn i mellanstadie- och högstadieåldern passerar övergångsstället för att

kunna ta sig till skolan samt att många skolbarn behöver passera där för att ta sig till

bussen ut till bland annat Skokloster och bostadsområden vid till exempel Övergran,

Krägga och Brunnsta.

 Det finns inget närliggande bevakat övergångsställe att passera på.

 Jag känner mig rädd och osäker när jag ska gå till skolan och måste gå över

Stockholmsvägen.

Vänliga hälsningar Freja Engelkes, 

Samt mamma: 

Catharina Engelkes 

Personuppgifter skyddade enligt PUL

Personuppgifter skyddade enligt PUL



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-09-17 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 182 Dnr 2017/00669 

Medborgarförslag: Bevilja busskort för asylsökande 
som fyllt 18 och går i skolan  

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslagets förslag med hänvisning

till att kommunen enligt lag inte får genomföra förslaget. 

Sammanfattning 

Förslagsställarna föreslår i sitt medborgarförslag att asylsökande skolelever 

med mer än sex kilometers resväg till skolan ska beviljas reseersättning. 

Förvaltningen föreslog tidigare, med hänvisning till barn- och utbildnings-

nämndens avgivna yttrande, att medborgarförslaget skulle avslås. Kommun-

styrelsen återremitterade dock ärendet för ytterligare underlag inför beslut. 

Genom kontakter med barn- och utbildningsförvaltningen har ytterligare 

underlag tagits fram. (Se mer detaljerad beskrivning under rubriken Ärendet 

nedan.) 

Av den vidare utredningen framkommer att varje busskort kostar kommu-

nen 5500 kronor. Föregående år omfattades 5 asylsökande elever av regler-

na och hittills i år har endast en asylsökande elev ansökt om reseersättning. 

Rent ekonomiskt skulle kommunen således kunna bevilja asylsökande ele-

ver reseersättning.  

Dock förhindras kommunen av lagstiftningen att göra så. Kommunen får 

inte lov att ge understöd/ersättning till enskilda individer om inte lagen sä-

ger så att understöd/ersättning ska beviljas. Lagstiftningen när det gäller re-

seersättning baseras på att personer som har rätt till studiehjälp enligt studie-

stödslagen också har rätt till reseersättning. Eftersom de flesta asylsökande 

inte har laglig rätt till studiehjälp får kommunen inte lov att generellt bevilja 

reseersättning till asylsökande som har mer än sex kilometers resväg till 

skolan.  

Förvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget avslås med hänvisning 

till lagstiftningens utformning.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2018-09-04 § 149 

Tjänsteskrivelse 2018-08-03 

Medborgarförslag  

Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-20 

Kommunstyrelsen 2018-04-23 § 110 

Beslut, barn- och utbildningsnämnden 2018-02-28 § 

Ärende 6



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-17 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till medborgarförslaget. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets för-

slag eller enligt Christian Nordbergs (MP) yrkande. Ordförande finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  

Protokollsanteckning 

Christian Nordberg (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 

yrkande.  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-09-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 149 Dnr 2017/00669 

Medborgarförslag: Bevilja busskort för asylsökande 
som fyllt 18 och går i skolan  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslagets förslag med hänvisning

till att kommunen enligt lag inte får genomföra förslaget.    

Sammanfattning 

Förslagsställarna föreslår i sitt medborgarförslag att asylsökande skolelever 

med mer än sex kilometers resväg till skolan ska beviljas reseersättning. 

Förvaltningen föreslog tidigare, med hänvisning till barn- och utbildnings-

nämndens avgivna yttrande, att medborgarförslaget skulle avslås. Kommun-

styrelsen återremitterade dock ärendet för ytterligare underlag inför beslut. 

Genom kontakter med barn- och utbildningsförvaltningen har ytterligare 

underlag tagits fram. (Se mer detaljerad beskrivning under rubriken Ärendet 

nedan.) 

Av den vidare utredningen framkommer att varje busskort kostar kommu-

nen 5500 kronor. Föregående år omfattades 5 asylsökande elever av regler-

na och hittills i år har endast en asylsökande elev ansökt om reseersättning. 

Rent ekonomiskt skulle kommunen således kunna bevilja asylsökande ele-

ver reseersättning.  

Dock förhindras kommunen av lagstiftningen att göra så. Kommunen får 

inte lov att ge understöd/ersättning till enskilda individer om inte lagen sä-

ger så att understöd/ersättning ska beviljas. Lagstiftningen när det gäller re-

seersättning baseras på att personer som har rätt till studiehjälp enligt studie-

stödslagen också har rätt till reseersättning. Eftersom de flesta asylsökande 

inte har laglig rätt till studiehjälp får kommunen inte lov att generellt bevilja 

reseersättning till asylsökande som har mer än sex kilometers resväg till 

skolan.  

Förvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget avslås med hänvisning 

till lagstiftningens utformning.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-08-03 

Medborgarförslag  

Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-20 

Kommunstyrelsen 2018-04-23 § 110 

Beslut, barn- och utbildningsnämnden 2018-02-28 §   



TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Datum Vår beteckning 

2018-08-03 KS 2017/00669 nr 84004 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

Medborgarförslag: Bevilja busskort för asylsökande som fyllt 18 
och går i skolan, tjänsteskrivelse efter återremiss 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslagets förslag med hänvisning

till att kommunen enligt lag inte får genomföra förslaget.

Sammanfattning 

Förslagsställarna föreslår i sitt medborgarförslag att asylsökande skolelever 

med mer än sex kilometers resväg till skolan ska beviljas reseersättning. 

Förvaltningen föreslog tidigare, med hänvisning till barn- och 

utbildningsnämndens avgivna yttrande, att medborgarförslaget skulle avslås. 

Kommunstyrelsen återremitterade dock ärendet för ytterligare underlag 

inför beslut. Genom kontakter med barn- och utbildningsförvaltningen har 

ytterligare underlag tagits fram. (Se mer detaljerad beskrivning under 

rubriken Ärendet nedan.) 

Av den vidare utredningen framkommer att varje busskort kostar 

kommunen 5500 kronor. Föregående år omfattades 5 asylsökande elever av 

reglerna och hittills i år har endast en asylsökande elev ansökt om 

reseersättning. Rent ekonomiskt skulle kommunen således kunna bevilja 

asylsökande elever reseersättning.  

Dock förhindras kommunen av lagstiftningen att göra så. Kommunen får 

inte lov att ge understöd/ersättning till enskilda individer om inte lagen 

säger så att understöd/ersättning ska beviljas. Lagstiftningen när det gäller 

reseersättning baseras på att personer som har rätt till studiehjälp enligt 

studiestödslagen också har rätt till reseersättning. Eftersom de flesta 

asylsökande inte har laglig rätt till studiehjälp får kommunen inte lov att 

generellt bevilja reseersättning till asylsökande som har mer än sex 

kilometers resväg till skolan.  

Förvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget avslås med hänvisning 

till lagstiftningens utformning.     

Ärendet 

Bakgrund 
I medborgarförslaget föreslås att de asylsökande skolelever som bor längre 

än sex kilometer från skolan ska beviljas busskort (reseersättning). Detta 

med hänvisning till att barn- och bildningsnämnden beslutat att asylsökande 

ungdomar som är bosatta i kommunen och har mer än sex kilometers resväg 

till skolan inte ska beviljas ersättning för detta automatiskt. Ärendet 

remitterades till barn- och utbildningsnämnden för yttrande och baserat på 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 

Datum Vår beteckning 

2018-08-03 KS 2017/00669 nr 84004 

nämndens yttrande föreslog kommunstyrelsens förvaltning att 

medborgarförslaget skulle avslås (se tjänsteskrivelse i bilaga). 

I den ursprungliga utredningen framkom att kommunen är skyldig att svara 

för resa till skolan för elever som har längre färdväg än sex kilometer och 

som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen. Detta enligt lagen om 

kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor. Studiehjälp enligt 

studiestödslagen får i huvudsak ges till svenska medborgare om inte 

särskilda skäl finns.  

Kommunen får därutöver, enligt kommunallagen, inte ge understöd till 

enskilda individer om det inte framgår av annan lag att understöd ska 

lämnas. Studiestödslagen medger inte att studiehjälp ges generellt till 

asylsökande och asylsökande får därför heller inte generellt beviljas 

reseersättning. Därför föreslog förvaltningen avslag.  

Medborgarförslaget behandlades i kommunstyrelsen 2018-04-23 § 110. 

Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till förvaltningen för 

ytterligare underlag inför beslut. Därefter har kommunstyrelsens förvaltning 

haft kontakt med barn- och utbildningsförvaltningen för att bringa 

ytterligare klarhet i frågan.  

Vidare utredning 
En elev har, enligt lag, rätt till reseersättning om den också har rätt till 

studiehjälp. Och rätten till studiehjälp baseras på i första hand 

medborgarskap och i andra hand på uppehållstillstånd. Asylsökande har 

varken uppehållstillstånd eller medborgarskap. För sådana personer kan 

studiehjälp beviljas om det finns särskilda skäl för detta. Detta framgår av 

studiestödslagens 2 kap. 4 §.  

Asylsökande kan, mot bakgrund av ovanstående, således gå i skolan utan att 

ha rätt till studiehjälp. Så är troligen fallet för de flesta asylsökande (om det 

inte föreligger särskilda skäl enligt studiestödslagen).  

Under föregående år, när barn- och utbildningsnämnden fattade beslut om 

att inte längre bevilja asylsökande reseersättning, berörde förändringen fem 

elever i Håbo kommun. Under 2018 har endast en asylsökande elev ansökt 

om reseersättning. Denna elev fick beslut om avslag.  

Kostnaden för att bevilja en elev busskort/reseersättning är 5500 kronor per 

elev och läsår, så det är inga stora kostnader det handlar om, i synnerhet 

med tanke på det låga antalet asylsökande elever som ansökt om ersättning. 

Rent ekonomiskt hade kommunen alltså kunnat fortsätta att bevilja 

asylsökande reseersättning. Dock förbjuds kommunen från detta med 

anledning av hur lagen är utformad.  

Tilläggas kan i sammanhanget att utbildningsdepartementet för närvarande 

utreder reglerna om reseersättning och studiehjälp. Huruvida resultatet av 



TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 

Datum Vår beteckning 

2018-08-03 KS 2017/00669 nr 84004 

denna utredning kommer att påverka asylsökande elevers möjlighet till 

studiehjälp och reseersättning i framtiden är dock ännu oklart.  

Oavsett de låga kostnaderna för reseersättning får kommunen enligt lag inte 

lov att bevilja asylsökande reseersättning om dessa inte har rätt till 

studiehjälp. Och kommunen får heller inte, enligt kommunallagen, ge 

understöd till enskilda om understödet inte beviljas genom annan 

lagstiftning. Därför kan heller inte medborgarförslagets förslag beviljas. 

Förvaltningen föreslår alltså att medborgarförslaget avslås med hänvisning 

till barn- och utbildningsnämndens ursprungliga yttrande, samt främst med 

hänvisning till befintlig lagstiftning.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt, då kommunen för närvarande inte beviljar reseersättning till 

asylsökande. I annat fall är kostnaden för UL-kort 5500 kr per elev och år. 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag

– Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-20

– Kommunstyrelsen 2018-04-23 § 110

– Beslut, barn- och utbildningsnämnden 2018-02-28 §

– Tjänsteskrivelse, barn- och utbildningsförvaltningen

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-04-23 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 110 Dnr 2017/00669 

Medborgarförslag: Bevilja busskort för asylsökande 
som fyllt 18 och går i skolan  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget återremitteras till för-

valtningen för ytterligare underlag inför beslut.  

Sammanfattning 

Förslagsställarna föreslår i sitt medborgarförslag att asylsökande skolelever 

med mer än sex kilometers resväg till skolan ska beviljas reseersättning. 

Barn- och utbildningsnämnden har fått yttra sig över förslaget och bedömer 

att kommunen enbart får bevilja reseersättning till de asylsökande som har 

rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen. De asylsökande som är berätti-

gade till studiehjälp kan alltså också beviljas reseersättning. Dock går det 

inte att generellt bevilja reseersättning till alla asylsökande skolelever med 

längre resväg än sex kilometer. Detta då kommunen inte får lov att lämna 

understöd till enskilda individer utan stöd av lagen.  

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra i ärendet utan 

föreslår mot bakgrund av barn- och utbildningsnämndens och barn- och ut-

bildningsförvaltningens bedömning att kommunfullmäktige avslår medbor-

garförslaget.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2018-04-10 § 96 

Tjänsteskrivelse 2018-03-20 

Medborgarförslag 2017-10-26 

Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen 2018-01-30 

Beslut, barn- och utbildningsnämnden 2018-02-28 § 20 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till medborgarförslaget. 

Anders Cyrillus (L) yrkar bifall till medborgarförslaget. 

Björn Erling (M) yrkar avslag till medborgarförslaget. 

Bengt Björkman (SD) yrkar avslag till medborgarförslaget.  

Lars-Göran Bromander (S) yrkar att medborgarförslaget återremitteras till 

förvaltningen för ytterligare underlag inför beslut.   

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till Lars-Göran Bromanders (S) yrkande. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-23 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen ska avgöra ärendet idag eller om 

ärendet ska återremitteras. Ordförande finner att kommunstyrelsen återre-

mitterar medborgarförslaget.  

Votering begärs och ska genomföras. 

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för att återre-

mittera ärendet, nej-röst för avgöra ärendet idag.  

Ja-röst: Jan Sundling (M), Björn Erling (M), Leif Zetterberg (C), Agneta 

Hägglund (S), Werner Schubert (S), Lars-Göran Bromander (S), Fredrik 

Anderstedt (S), Helene Cranser (S), Owe Fröjd (Båp) 

Nej-röst: Anders Cyrillus (L), Christian Nordberg (MP), 

Avstår: Fred Rydberg (KD), Bengt Björkman (SD) 

Med 9 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att ärendet åter-

remitteras.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansli 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2018-03-20 KS 2017/00669 nr 80984 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

Medborgarförslag: Bevilja busskort för asylsökande som fyllt 18 
och går i skolan  

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslagets förslag med hänvisning

till barn- och utbildningsnämndens bedömning.

Sammanfattning 

Förslagsställarna föreslår i sitt medborgarförslag att asylsökande skolelever 

med mer än sex kilometers resväg till skolan ska beviljas reseersättning. 

Barn- och utbildningsnämnden har fått yttra sig över förslaget och bedömer 

att kommunen enbart får bevilja reseersättning till de asylsökande som har 

rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen. De asylsökande som är 

berättigade till studiehjälp kan alltså också beviljas reseersättning. Dock går 

det inte att generellt bevilja reseersättning till alla asylsökande skolelever 

med längre resväg än sex kilometer. Detta då kommunen inte får lov att 

lämna understöd till enskilda individer utan stöd av lagen.  

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra i ärendet utan 

föreslår mot bakgrund av barn- och utbildningsnämndens och barn- och 

utbildningsförvaltningens bedömning att kommunfullmäktige avslår 

medborgarförslaget.   

Ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att de asylsökande skolelever som bor längre 

än sex kilometer från skolan ska beviljas busskort (reseersättning). Detta 

med anledning av att barn- och utbildningsnämnden tidigare beslutat att 

asylsökande ungdomar som är bosatta i kommunen och har resväg på mer 

än sex kilometer till skolan inte längre automatiskt ska beviljas 

reseersättning. 

Ärendet har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 

Nämnden beslutade, då det av barn- och utbildningsförvaltningen föreslagna 

yttrandet behandlades, att inte ompröva sitt tidigare beslut med hänvisning 

till förvaltningens bedömning.  

Barn- och utbildningsförvaltningen anför i huvudsak följande i sin 

bedömning (för utförlig bedömning, se tjänsteskrivelse samt nämndens 

beslut, vilket bifogas som underlag):  

Kommunen är skyldig att svara för resa till skolan för elever som har längre 

färdväg än sex kilometer till skolan och som har rätt till studiehjälp enligt 

studiestödslagen. Studiehjälp får i huvudsak lämnas till elever som är 

svenska medborgare. Endast under vissa särskilda förhållanden kan 
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Datum Vår beteckning 

2018-03-20 KS 2017/00669 nr 80984 

studiehjälp ges till asylsökande. Om så sker har den asylsökande eleven 

också rätt till reseersättning. I fall där den asylsökande inte har rätt till 

studiehjälp har den asylsökande alltså inte heller rätt till reseersättning.  

Kommunens utrymme för agerande i övrigt regleras bland annat av den 

kommunala kompetensen, vilken i praktiken medför att en kommun inte får 

lov att lämna understöd till enskilda individer. Detta under förutsättning att 

det inte framgår av lag att understödet ska lämnas. Eftersom 

studiestödslagen inte medger att reseersättning utbetalas till elever som inte 

har rätt till studiehjälp har kommunen heller inte rätt att lämna sådan 

ersättning till de asylsökande som inte har rätt till studiehjälp.  

Mot ovanstående bakgrund fattade barn- och utbildningsnämnden det 

ursprungliga beslut som förslagsställarna invänder mot. Barn- och 

utbildningsnämndens beslut har också prövats av förvaltningsrätten i 

Uppsala som bedömt att beslutet är korrekt.  

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillägga i ärendet, 

utan föreslår mot bakgrund av barn- och utbildningsnämndens bedömning 

att medborgarförslaget avslås.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förslaget till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Förslaget föranleder inget behov av uppföljning. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag 2017-10-26

– Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen 2018-01-30

– Beslut, barn- och utbildningsnämnden 2018-02-28 § 20

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställarna 

Barn- och utbildningsnämnden, för kännedom 

Kommunstyrelsens kansli, till hemsidan  
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Barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn- och utbildningskontoret 
Malte Sjö-Jerling, Handläggare 
0171-527 67 
malte.sjo-jerling@habo.se 

Yttrande över remiss: Medborgarförslag gällande att ompröva 
beslut om indraget busskort för flyktingar som fyllt 18 och inte 
fått asyl 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning 

Som barn- och utbildningsförvaltningen tolkar medborgarförslaget syftar det 

på de busskort som delas ut som reseersättning för gymnasieelever. 

Barn- och utbildningsförvaltningen anser att förslaget bör avslås av följande 

skäl. 

 En kommun får inte införa egna regler om reseersättning eller andra

bidrag till enskilda personer, som inte har stöd i lag. Håbo kommun

beviljar reseersättning om förutsättningarna enligt lagstiftningen är

uppfyllda.

 Asylsökande gymnasieelever har rätt till reseersättning under samma

förutsättningar som andra gymnasieelever om den asylsökande

gymnasieeleven beviljas studiehjälp från CSN.

 Håbo kommuns beslut har prövats av förvaltningsrätten i Uppsala

(mål 3945-17 E) som bedömde att kommunen har tolkat lagen

korrekt vad gäller asylsökandes rätt till reseersättning.

Kommunens beslut under 2017 om att sluta ge reseersättning till 

asylsökande elever utan att pröva deras rätt till ersättningen (se ärende BOU 

2017/00908) är inte otillåten diskriminering.  

Ärendet 

Lagstiftningen 

Enligt lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa 

elevresor ska hemkommunen, för en elev som har rätt till studiehjälp enligt 

studiestödslagen, ansvara för elevens kostnader för dagliga resor mellan 

bostaden och skolan. Ansvaret gäller för sådana resor där färdvägen är minst 

sex kilometer. Stödet ska ges kontant eller på annat lämpligt sätt enligt 

kommunens bestämmande. 

Studiehjälp enligt studiestödslagen beslutas av Centrala studiestödsnämnden 

(CSN). Studiehjälp består av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra 

tillägg. 
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Studiehjälp får som huvudregel lämnas till studerande som är svenska 

medborgare men kan under vissa förutsättningar lämnas till studerande som 

inte är det. Studiehjälp får till exempel enligt studiestödslagen 2 kap. 4 § 

lämnas om den studerande har bosatt sig i Sverige huvudsakligen i annat 

syfte än att genomgå utbildning här och det finns särskilda skäl för att lämna 

studiehjälp även om den studerande saknar uppehållstillstånd.  

Asylsökande elever skulle därför möjligen kunna ha sådana särskilda skäl 

att CSN beviljade dem studiehjälp. I så fall har eleven rätt till reseersättning. 

Håbo kommuns hantering 

Håbo kommun beviljade tidigare reseersättning för samtliga asylsökande 

elever med minst sex kilometer till skolan oavsett om dessa hade rätt till 

studiehjälp. Inför läsåret 2017/2018 beslutade barn- och 

utbildningsnämnden att kommunen inte längre skulle göra detta eftersom 

det saknade lagstöd. Reseersättning beviljas numera för elever med rätt till 

studiehjälp som har minst sex kilometer till skolan. 

Reseersättning togs upp i utredningen SOU 2013:52 som fokuserar på 

studiestödet. Utredningen resulterade enligt uppgifter från 

utbildningsdepartementet bland annat i förslag från utredaren om att ändra 

regler om reseersättningen. Ärendet är under beredning.  Håbo kommun 

framförde i slutet av sommaren 2017 ett förslag till 

utbildningsdepartementet om att ändra reglerna så att yngre gymnasieelever 

ska ha rätt till reseersättning trots att de inte har rätt till studiehjälp.  

Kommunens möjligheter att anta egna regler om reseersättning för 
asylsökande 

De asylsökande eleverna är ungdomar i kommunen i Skollagens mening. De 

har inte uppehållstillstånd, är inte folkbokförda och inte 

kommunmedlemmar.  

Frågan är om kommunen på egen hand kan bevilja dessa elever ersättning 

för resekostnader motsvarande reseersättningen som andra gymnasieelever 

har rätt till.  

Kommunens befogenheter regleras genom lag 

Föreskrifter ska enligt Regeringsformen 8 kap. 2 § meddelas genom lag om 

de avser grunderna för kommunernas organisation och verksamhetsformer 

och för den kommunala beskattningen samt kommunernas befogenheter i 

övrigt och deras åligganden. Reseersättning för gymnasieelever hör här till 

kommunernas befogenheter och åligganden i övrigt. 

Regeringsrätten gjorde följande bedömning i fallet RÅ 2010 ref. 26: 

”En allmänt vedertagen grundsats när det gäller den kommunala 

kompetensen är att en kommun inte utan stöd i lag eller författning får 

lämna understöd eller annan vederlagsfri ersättning till enskilda personer (se 

t.ex. RÅ 1991 ref. 19 och 64).”
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Fallet gällde kommunens ansvar för resor mellan en elevs dagliga resor 

mellan inackorderingsbostaden och skolan. Regeringsrätten fann att någon 

sådan skyldighet inte går att utläsa av vare sig skollagen eller lagen om 

kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor och fastställde 

kommunens beslut att inte bevilja ersättning för dessa. 

Konstitutionsutskottet tog upp denna regel och RÅ 1991 ref. 64 i 

betänkandet 2010/11:KU24, som dock inte rörde skolans område. Utskottet 

konstaterade att en kommun inte får dela ut vederlagsfri ersättning till 

enskilda utan lagstöd. 

I SOU 2013:52 tolkade utredaren domstolens uttalanden om kommunal 

kompetens på följande sätt.  

”Eftersom Högsta förvaltningsdomstolen hänvisar till att en allmänt 

vedertagen grundsats när det gäller den kommunala kompetensen är att en 

kommun inte utan stöd i lag eller författning får lämna understöd eller annan 

vederlagsfri ersättning till enskilda personer, bör innebörden av domen vara 

att en kommun inte får utge reseersättning i ett sådant fall.” 

Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer mot den här bakgrunden att 

kommunen utan lagstöd inte får ge reseersättning till gymnasieelever utan 

rätt till studiehjälp. Något sådant lagstöd finns inte. 

Kommunens ansvar att erbjuda gymnasieutbildning 

Varje kommun ansvarar enligt Skollagen 15 kap. 30 § för att ungdomarna i 

kommunen erbjuds gymnasieutbildning av god kvalitet. Kommunen kan 

erbjuda utbildning som den själv anordnar eller utbildning som anordnas av 

en annan kommun eller ett landsting enligt samverkansavtal med 

kommunen eller landstinget.  

Frågan är då om ”gymnasieutbildning av god kvalitet” i sig kräver att 

kommunen ersätter elevens kostnader för resor till skolan? 

Skollagen innehåller i och för sig ingen formulering som uttryckligen 

motsäger det. Det faktum att lagen om reseersättning existerar talar dock 

starkt för att man inte kan grunda ett sådant ansvar för kommunen på 

Skollagen. I lagen om reseersättning är ansvaret också begränsat till en viss 

kostnad vilket talar för att fullständig ersättning för resekostnaderna inte har 

ansetts som en nödvändig förutsättning för att en tillfredsställande 

gymnasieutbildning ska ha erbjudits.  

I propositionen 1990/91:85 sida 176 diskuterades överföringen av 

ersättningsansvaret på kommunen och att ansvaret borde regleras i en 

särskild lag och inte i Skollagen. I samband med detta nämndes inget om att 

ett sådant ansvar skulle kunna utläsas ur Skollagens regler om 

gymnasieskolan i sig. 
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I RÅ 2010 ref. 26 berörde Regeringsrätten inte frågan om detta krav i sig 

kunde medföra skyldigheter att utge reseersättning, vilket tyder på att det 

inte ansågs som något som skulle kunna bli aktuellt. 

Regeringen tog i proposition 2012/13:58 om utbildning för barn som vistas i 

landet utan tillstånd upp frågan om dessas rätt till reseersättning. 

Propositionen är av visst intresse eftersom den rör elever i en 

utbildningsrättsligt liknande position som asylsökande. Regeringen valde 

där att inte låta eleverna som vistas i landet utan tillstånd omfattas av rätten 

till reseersättning. Frågan om en gymnasieskola av god kvalitet krävde detta 

berördes inte i propositionen. 

Likabehandlingsprincipen i Kommunallagen 

En kommun ska enligt Kommunallagen 2 kap. 2 § behandla sina 

medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Eftersom 

asylsökande inte är kommunmedlemmar omfattas de inte av den regeln. 

I vilket fall krävs stöd i lag eller annan författning för att någon form av 

ersättning ska kunna delas ut. Först om så är fallet kan 

likabehandlingsprincipen bli aktuell. 

Diskrimineringslagen 

Den som bedriver verksamhet som avses i skollagen (2010:800) eller annan 

utbildningsverksamhet (utbildningsanordnare) får enligt 

diskrimineringslagen 2 kap. 5 § inte diskriminera något barn eller någon 

elev, student eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten. 

Reseersättning regleras dock utanför skollagen och är alltså inte verksamhet 

som avses i skollagen. Reseersättningen är inte heller 

utbildningsverksamhet.  

Utöver det ska det också påpekas att särbehandling på grund av kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder 

omfattas av diskrimineringslagen. Särbehandling på grund av innehav eller 

avsaknad av medborgarskap eller uppehållstillstånd omfattas inte av lagen. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnaderna för ett UL-kort för en elev under ett läsår uppgår till 5500 

kronor. När kommunen utredde frågan under våren fanns fem kända 

asylsökande elever som berördes av regeländringarna i kommunen. Utöver 

det kan det tillkomma asylsökande elever som bor i Håbo men studerar på 

gymnasieskolor utanför Håbo kommun. Sett utifrån de asylsökande som då 

bodde i kommunen handlar det om ett fåtal varav de flesta sannolikt endast 

skulle behöva ett SL-kort, till en kostnad av omkring 1500 kronor per läsår 

för en elev. 

Det är en begränsad summa detta rör sig om men den saken gör det inte mer 

tillåtet för kommunen att införa regler om reseersättningen som saknar 

lagstöd. 
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Beslutsunderlag 

– Protokoll kommunfullmäktige, § 132, 2017-10-30

– Delegationsbeslut KS, 2017-11-06

– Medborgarförslag

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen  







Håbo kommun
Motion2.0

Namn, adressuppgifter mm
Personnummer
Förnamn Helena
Efternamn Rastas
Folkbokföringsadress
Postnummer
Ort
Folkbokförd i Håbo Ja
Fler förslagsställare Ja

Förslag
Formulera förslaget

Detta medborgarförslag väcks med anledning av beslutet om indraget busskort för flyktingar
som fyllt 18 och inte fått asyl.
Det finns ett antal flyktingar som går kvar i skolan men inte har boende i Bålsta tätort som
alltså inte längre erhåller busskort. Vi menar att dessa elever är i lika stort behov av busskort
som övriga elever boende längre än 6 km från skolan. Konsekvenserna av Barn- och
utbildningsnämndens beslut är att eleverna får ta av sitt knappa bidrag för uppehälle för
att bekosta resor till och från skolan. Vi anser att detta är diskriminerande, omänskligt och
ovärdigt en kommun i Sverige. En risk är vidare att dessa elever inte kommer kunna fortsätta
att ta sig till skolan då den knappa dagersättningen ska räcka till mat, kläder och annat basalt
. Detta leder till ett utanförskap samt minskade möjligheter till utbildning och, i förlängningen,
jobb.
Vi vill ha svar på hur mycket nämnden bedömer att kommunen sparar på detta beslut. Enligt
våra uppskattningar är det en i sammanhanget otroligt liten summa och det sätter en så redan
utsatt grupp i en ännu mer prekär ekonomisk situation.
Vi yrkar på att kommunfullmäktige tar upp frågan för beredning och omprövar nämndens
beslut.

Medborgarförslag från Anna Larsson, Shiva Samadi och Helena Rastas
Fler Förslagsställare

Folkbokförd i Håbo kommun Ja
Förnamn Helena
Efternamn Rastas
Folkbokföringsadress
Postnummer
Ort
Folkbokförd i Håbo kommun Ja
Förnamn Shiva
Efternamn Samadi
Folkbokföringsadress
Postnummer

1 (2)

Personuppgifter skyddade enligt PUL

Personuppgifter skyddade enligt PUL

Personuppgifter skyddade enligt PUL

Personuppgifter skyddade enligt PUL

Personuppgifter skyddade enligt PUL

Personuppgifter skyddade enligt PUL

Personuppgifter skyddade enligt PUL

Personuppgifter skyddade enligt PUL

Personuppgifter skyddade enligt PUL



Håbo kommun
Motion2.0

Ort
Folkbokförd i Håbo kommun Ja
Förnamn Anna
Efternamn Larsson
Folkbokföringsadress
Postnummer
Ort
Jag försäkrar att ovan angivna medförslagsställare
är mantalsskrivna i Håbo kommun, att de tagit del av
medborgarsförslaget och ställer sig bakom det

Ja

Certifikat
Certifikatutgivare Mobilt BankID

2 (2)

Personuppgifter skyddade enligt PUL

Personuppgifter skyddade enligt PUL

Personuppgifter skyddade enligt PUL

Personuppgifter skyddade enligt PUL



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-09-17 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 174 Dnr 2017/00584 

Motion: Miljövecka 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige bifaller delvis motionen och uppdrar till kommun-

styrelsen att genomföra en miljövecka år 2019, under förutsättning att finan-

sieringen beviljas i 2019 års budgetarbete.  

Sammanfattning 

Fredrik Anderstedt, socialdemokraterna har inkommit med en motion, där 

det föreslås att miljöveckan åter skall genomföras med start 2018.  

En miljövecka har tidigare genomförts i samband med Earth Hour. Veckan 

växte fram och flera av kommunens verksamheter var engagerade. Det som 

gjorde att veckan sedan försvann var dels att få tjänstemän drev projektet 

utan tydlig förankring samt att det inte fanns egen budget för miljöveckan. 

Hållbarhets- eller miljövecka förekommer hos flera kommuner. Veckan är 

oftast ett samarbete mellan flera organisationer och syftar till att skapa akti-

viteter, mötesplatser, tankar och diskussioner kring hållbarhet. Kommuner 

anordnar också en del av aktiviteterna, samt bidrar till att marknadsföra 

dessa i ett gemensamt program. Att låta organisationer och föreningar bidra 

kan ge kostnadsbesparingar, ökat utbud av aktiviteter och framförallt intres-

sera fler människor.  

Förvaltningen föreslår att miljöveckan genomförs med start 2019 och finan-

sieringen hanteras i budgetprocessen.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2018-09-04 § 148 

Tjänsteskrivelse 2018-03-14 

Motion 2017-09-24 

Ärende 7



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-09-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 148 Dnr 2017/00584 

Motion: Miljövecka 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige bifaller delvis motionen och uppdrar till kommun-

styrelsen att genomföra en miljövecka år 2019, under förutsättning att finan-

sieringen beviljas i 2019 års budgetarbete.   

Sammanfattning 

Fredrik Anderstedt, socialdemokraterna har inkommit med en motion, där 

det föreslås att miljöveckan åter skall genomföras med start 2018.  

En miljövecka har tidigare genomförts i samband med Earth Hour. Veckan 

växte fram och flera av kommunens verksamheter var engagerade. Det som 

gjorde att veckan sedan försvann var dels att få tjänstemän drev projektet 

utan tydlig förankring samt att det inte fanns egen budget för miljöveckan. 

Hållbarhets- eller miljövecka förekommer hos flera kommuner. Veckan är 

oftast ett samarbete mellan flera organisationer och syftar till att skapa akti-

viteter, mötesplatser, tankar och diskussioner kring hållbarhet. Kommuner 

anordnar också en del av aktiviteterna, samt bidrar till att marknadsföra 

dessa i ett gemensamt program. Att låta organisationer och föreningar bidra 

kan ge kostnadsbesparingar, ökat utbud av aktiviteter och framförallt intres-

sera fler människor.  

Förvaltningen föreslår att miljöveckan genomförs med start 2019 och finan-

sieringen hanteras i budgetprocessen.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-03-14 

Motion 2017-09-24   
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Datum Vår beteckning 

2018-03-14 KS 2017/00584 nr 80887 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Clara Thorgren, Kommunsekreterare 
0171-52892 
clara.thorgren@habo.se 

Motion: Miljövecka 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige bifaller delvis motionen och uppdrar till

kommunstyrelsen att genomföra en miljövecka år 2019, under förutsättning 

att finansieringen beviljas i 2019 års budgetarbete.   

Sammanfattning 

Fredrik Anderstedt, socialdemokraterna har inkommit med en motion, där 

det föreslås att miljöveckan åter skall genomföras med start 2018.  

En miljövecka har tidigare genomförts i samband med Earth Hour. Veckan 

växte fram och flera av kommunens verksamheter var engagerade. Det som 

gjorde att veckan sedan försvann var dels att få tjänstemän drev projektet 

utan tydlig förankring samt att det inte fanns egen budget för miljöveckan. 

Hållbarhets- eller miljövecka förekommer hos flera kommuner. Veckan är 

oftast ett samarbete mellan flera organisationer och syftar till att skapa 

aktiviteter, mötesplatser, tankar och diskussioner kring hållbarhet. 

Kommuner anordnar också en del av aktiviteterna, samt bidrar till att 

marknadsföra dessa i ett gemensamt program. Att låta organisationer och 

föreningar bidra kan ge kostnadsbesparingar, ökat utbud av aktiviteter och 

framförallt intressera fler människor.  

Förvaltningen föreslår att miljöveckan genomförs med start 2019 och 

finansieringen hanteras i budgetprocessen.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnaden beror på vilken typ av upplägg och aktiviteter som väljs. För att 

få ihop en miljövecka krävs också tid och planering, utöver det är en grov 

kostnadsuppskattning för eventet 100 tkr. 

Uppföljning 

Miljöveckan år 2019 utvärderas efter genomförandet och återkopplas för 

beslut om fortsatt genomförande.  

Beslutsunderlag 

– Motion 2017-09-24

__________ 

Beslut skickas till 

Samtliga nämnder, kommundirektör, Plan- och exploatering, Kultur- och 

livsmiljö   



Motion Miljövecka 
Som ett led i arbetet för att nå målsättningen med en fossilbränslefri kommun till 2050 så 
hade kommunen tidigare en Miljövecka. Under olika teman, såsom Hållbar energi så 
genomfördes föreläsningar, seminarier, miljömässa och andra aktiviteter som inspirerar till 
ett mer hållbart sätt att leva för kommunens invånare. 
Tyvärr så har detta numera upphört.  
En ny miljövecka behöver inte se ut som det gjorde tidigare. Konceptet kan utvecklas. Men 
som det är nu så finns den inte alls. 

Med bakgrund av detta så föreslår vi därför att: 

1. Att Miljöveckan åter skall genomföras med start 2018

För socialdemokraterna i Håbo 

Fredrik Anderstedt 







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-09-17 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 177 Dnr 2017/00578 

Motion: Subventionerade resor för våra pensionärer 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till för-

valtningens bedömning. 

Sammanfattning 

I september 2017 inkom Socialdemokraterna med en motion där det föreslås 

att Håbo kommun ska tillhandahålla tätortskort för pensionärer till en själv-

kostnad av 100 kronor per månad. 

Som UL tidigare tillskrivit kommunen ryms inte rabatter till enskilda kund-

grupper inom tillköpsmöjligheten. Detta innebär att kommunen står för de 

ekonomiska konsekvenserna att tillhandahålla subventionerade busskort. 

Likställighetsprincipen är av stor betydelse när kommuner fattar beslut om 

kommunala avgifter. De kommunmedlemmar som befinner sig i samma si-

tuation ska som utgångspunkt betala samma avgifter. Det finns många ex-

empel där kommuner ger rabatter till barn och pensionärer när det gäller av-

gifter till kommunala anläggningar eller kommunala kommunikationer. Med 

dessa förutsättningar kan pensionärer ses som en grupp som generellt har 

sämre betalningsförmåga och utan att strida mot likställighetsprincipen få 

subventionerade bussresor. 

Motionens förslag att endast tillhandahålla ett subventionerat tätortskort för 

pensionärer kan ses som att kommunen i nuläget riktar mer insatser mot de 

pensionärer som bor i Bålsta tätort. Kommunens pensionärer på andra orter 

gynnas sannolikt inte av subventioneringen på samma sätt. 

Motionen och förvaltningens utredning lämnades för yttrande till vård- och 

omsorgsnämnden och till pensionärsrådet som båda föreslår att motionen 

avslås med anledning av det ovan förda. Förvaltningen föreslår att motionen 

avslås.  

En subventionering av busskort oavsett omfattning skulle innebära kost-

nadsökningar för kommunen. Kostnaderna för kommunal subventionering 

till pensionärskollektivet kan variera beroende på hur många som utnyttjar 

denna möjlighet. Det måste göras en politisk avvägning om hur kostnaderna 

ska finansieras om man önskar genomföra detta.  

Ärende 8



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-17 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2018-09-04 § 147 

Tjänsteskrivelse 2018-07-03 

Motion 2017-09-20 

Utredning 2018-03-12 

Vård och omsorgsnämndens beslut § 29/2018 

Håboalliansens yttrande 2018-05-08 

Yttrande pensionärsrådet § 31/2018 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-09-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 147 Dnr 2017/00578 

Motion: Subventionerade resor för våra pensionärer 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till för-

valtningens bedömning.  

Sammanfattning 

I september 2017 inkom Socialdemokraterna med en motion där det föreslås 

att Håbo kommun ska tillhandahålla tätortskort för pensionärer till en själv-

kostnad av 100 kronor per månad. 

Som UL tidigare tillskrivit kommunen ryms inte rabatter till enskilda kund-

grupper inom tillköpsmöjligheten. Detta innebär att kommunen står för de 

ekonomiska konsekvenserna att tillhandahålla subventionerade busskort. 

Likställighetsprincipen är av stor betydelse när kommuner fattar beslut om 

kommunala avgifter. De kommunmedlemmar som befinner sig i samma si-

tuation ska som utgångspunkt betala samma avgifter. Det finns många ex-

empel där kommuner ger rabatter till barn och pensionärer när det gäller av-

gifter till kommunala anläggningar eller kommunala kommunikationer. Med 

dessa förutsättningar kan pensionärer ses som en grupp som generellt har 

sämre betalningsförmåga och utan att strida mot likställighetsprincipen få 

subventionerade bussresor. 

Motionens förslag att endast tillhandahålla ett subventionerat tätortskort för 

pensionärer kan ses som att kommunen i nuläget riktar mer insatser mot de 

pensionärer som bor i Bålsta tätort. Kommunens pensionärer på andra orter 

gynnas sannolikt inte av subventioneringen på samma sätt. 

Motionen och förvaltningens utredning lämnades för yttrande till vård- och 

omsorgsnämnden och till pensionärsrådet som båda föreslår att motionen 

avslås med anledning av det ovan förda. Förvaltningen föreslår att motionen 

avslås.  

En subventionering av busskort oavsett omfattning skulle innebära kost-

nadsökningar för kommunen. Kostnaderna för kommunal subventionering 

till pensionärskollektivet kan variera beroende på hur många som utnyttjar 

denna möjlighet. Det måste göras en politisk avvägning om hur kostnaderna 

ska finansieras om man önskar genomföra detta.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-07-03 

Motion 2017-09-20 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-04 

Kommunstyrelsens ar-
betsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Utredning 2018-03-12 

Vård och omsorgsnämndens beslut § 29/2018 

Håboalliansens yttrande 2018-05-08 

Yttrande pensionärsrådet § 31/2018   



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2018-07-03 KS 2017/00578 nr 83704 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Clara Thorgren, Kommunsekreterare 
0171-52892 
clara.thorgren@habo.se 

Motion: Subventionerade resor för våra pensionärer 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till

förvaltningens bedömning.

Sammanfattning 

I september 2017 inkom Socialdemokraterna med en motion där det föreslås 

att Håbo kommun ska tillhandahålla tätortskort för pensionärer till en 

självkostnad av 100 kronor per månad. 

Som UL tidigare tillskrivit kommunen ryms inte rabatter till enskilda 

kundgrupper inom tillköpsmöjligheten. Detta innebär att kommunen står för 

de ekonomiska konsekvenserna att tillhandahålla subventionerade busskort. 

Likställighetsprincipen är av stor betydelse när kommuner fattar beslut om 

kommunala avgifter. De kommunmedlemmar som befinner sig i samma 

situation ska som utgångspunkt betala samma avgifter. Det finns många 

exempel där kommuner ger rabatter till barn och pensionärer när det gäller 

avgifter till kommunala anläggningar eller kommunala kommunikationer. 

Med dessa förutsättningar kan pensionärer ses som en grupp som generellt 

har sämre betalningsförmåga och utan att strida mot likställighetsprincipen 

få subventionerade bussresor. 

Motionens förslag att endast tillhandahålla ett subventionerat tätortskort för 

pensionärer kan ses som att kommunen i nuläget riktar mer insatser mot de 

pensionärer som bor i Bålsta tätort. Kommunens pensionärer på andra orter 

gynnas sannolikt inte av subventioneringen på samma sätt. 

Motionen och förvaltningens utredning lämnades för yttrande till vård- och 

omsorgsnämnden och till pensionärsrådet som båda föreslår att motionen 

avslås med anledning av det ovan förda. Förvaltningen föreslår att motionen 

avslås.  

En subventionering av busskort oavsett omfattning skulle innebära 

kostnadsökningar för kommunen. Kostnaderna för kommunal 

subventionering till pensionärskollektivet kan variera beroende på hur 

många som utnyttjar denna möjlighet. Det måste göras en politisk 

avvägning om hur kostnaderna ska finansieras om man önskar genomföra 

detta.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

- 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2018-07-03 KS 2017/00578 nr 83704 

Uppföljning 

- 

Beslutsunderlag 

– Motion 2017-09-20

– Utredning 2018-03-12

– Vård och omsorgsnämndens beslut § 29/2018

– Håboalliansens yttrande 2018-05-08

– Yttrande pensionärsrådet § 31/2018

__________ 

Beslut skickas till 

Vård- och omsorgsnämnden 

Pensionärsrådet  

Ekonomichef 

Kansli  



Håboalliansen 2018-05-08

Yttrande över motion: Subventionerade resor för våra pensionärer 

Allmänt 
KS förvaltning har förtjänstfullt genomfört en utredning avseende den rubricerade motionens effek-

ter. Håboalliansens ledamöter och nämndens politiskt obundne ledamot har yrkat på att utredningen 

ska kompletteras i vissa avseenden. Eftersom KS beslutat att yttrande från vård- och omsorgsnämn-

den (nämnden) ska vara KS tillhanda senast 10 maj 2018 och nämnden sammanträder dagens datum, 

den 8 maj, så medger inte tidsförhållandena att ärendet återremitteras till förvaltningen för komplet-

tering. Håboalliansen och den politiskt obundne har därför i nämnden yrkat att nedanstående syn-

punkter ska delges KS som eget dokument likvärdigt med förvaltningens utredning. 

Nämndens ansvarsområden 
Nämnden har att fullgöra kommunens lagstadgade uppgifter inom socialförvaltningens områden 

med undantag av vad som åligger socialnämnden. Nämndens verksamhet regleras främst av social-

tjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, lagarna 

om färdtjänst och riksfärdtjänst samt i övrigt enligt de mål och riktlinjer som KF bestämt. Nämndens 

verksamheter är i huvudsak biståndsbedömda. Övriga, ej biståndsbedömda, verksamheter inom 

nämnden har naturliga och nära kopplingar till vård- och omsorgsområdena. 

Motionen har direkt och nära koppling till kollektivtrafiken. Nämndens formella ansvar för kollektiv-

trafiksärenden torde vara obefintlig. Kopplingen mellan biståndsbedömd färdtjänst och kollektivtrafik 

är långsökt, inte minst då ett villkor för att bevilja färdtjänst är oförmåga att nyttja kollektiva färdme-

del.  

Motionens synes syfta till sänkta kostnader för en grupp med generellt lägre betalningsförmåga än 

förvärvsarbetande, vilket i sig är vällovligt. Ärenden avseende låg betalningsförmåga som inte har 

med vård och omsorg att göra bör hanteras av socialnämnden, inte av vård- och omsorgsnämnden. 

En, måhända något haltande, jämförelse är generellt försörjningsstöd som naturligen hör hemma i 

socialnämnden. 

Håboalliansen och den politiskt obundne har förståelse för att KS haft svårt att avgöra vilken nämnd 

som ska avge yttrande i ärendet och står bakom att nämnden avger sitt yttrande även om det kan 

ifrågasättas om nämnden är rätt instans i det specifika fallet. KS bör dock vara medvetet om att 

nämnden inte kan ses som facknämnd för kollektivtrafikfrågor, inte heller för generellt låg betal-

ningsförmåga relativt andra grupper och om möjligt än mindre för en kombination av dessa förhål-

landen. 

Kommunallagen 
Likställighetsprincipen i kommunallagen behandlas i KS-förvaltningens utredning. Dock framgår inte 

med full tydlighet att motionens begränsning till tätortskort kan strida mot lagen. Tätortskort utgör 

ett relativt sett större gynnande av de som bor i tätorten (Bålsta) än av de som bor utanför tätorten 

(exempelvis Skokloster, Krägga osv). Att ge alla, oberoende av bostadsort, tätortskort och därmed 

hävda att alla behandlats lika torde röna föga framgång vid en rättslig prövning. Dessutom vore det 

närmast att se som en oförskämdhet mot de boende utanför tätorten. 



Håboalliansens befarar att tätortskort strider mot kommunallagen varmed slutsatsen blir att det kort 

som ska subventioneras är länskort och att subventionen av länskortet måste gälla även de boende i 

tätorten. 

Under alla omständigheter bör KS innan beslut låta juridisk kompetens utreda de legala förhållan-

dena om KS avser att besluta om tätortskort i enlighet med vad som sägs i motionen. 

Kostnader 
Utredningen redovisar kommunens kostnad för subventionerade tätortskort till 6 Mkr/år om 50% av 

pensionärerna nyttjar subventionen, 2,4 Mkr/år om 20 % gör detta. Kostnaderna baseras på att pri-

set för tätortskort är 375 kr/mån.  

Slutsatsen av ovanstående blir att pensionären betalar 100 kr/mån och kommunen subventionerar 

med 275 kr/mån. 

Länskortet kostar 530 kr/mån. I utredningen sägs att ”Om kommunen tar samma kostnad för må-

nadskort i hela länet kostar kortet 255 kr.” Det är inte tydligt vad utredningen avser. För vem kostar 

det 255 kr, pensionären eller kommunen? Troligen avser utredningen att kostnaden för pensionären 

blir 255 kr om kommunen subventionerar med 175 kr i likhet med subventionen för tätortskortet. 

Motionen säger dock att det ska kosta 100 kr för pensionären, därav följer att det kostar 430 kr för 

kommunen. Kostnaden för kommunen blir då drygt 9,7 Mkr/år vid 50 % nyttjande av subventionen, 

respektive knappt 3,9 Mkr/år vid 20 % nyttjande. 

Kostnadsfördelning 
Av KS remiss framgår inte vilken verksamhet kostnaderna för subventionen ska belasta. För nämnden 

gäller att om lön och lönekostnader antas till ett snitt av 30 000 kr/mån för undersköterskor och 

sjukvårdsbiträden motsvarar 9,7 Mkr i resesubventioner kostnaden för 27 undersköterskor medan 

3,9 Mkr motsvarar 11 undersköterskor. 

Det är naturligtvis orimligt att lägga hela kostnaden på nämnden, men faktum är ändå att pengarna 

måste tas inom ramen för kommunens totala kostnader, varigenom verksamheter oundvikligen på-

verkas. Hur fördelningen av kostnaden mellan de olika nämnderna/motsvarande ska ske finns inte på 

något vis antytt, varken i motionen eller remisen från KS. Det är inte särdeles långsökt att tänka sig 

en kostnadsfördelning proportionell mot respektive nämnds/motsvarande budget. En sådan fördel-

ning skulle medföra att skolan och omsorgen blir de största betalarna av subventionen. 

Lisbeth Bolin (C) Helen Embretsen (KD) Per-Arne Öhman (M) 

Pirjo Thonfors (oberoende) 





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-08 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

VON § 29 Dnr 2018/00022 

Remiss - Yttrande över motion: Subventionerade resor för våra 
pensionärer 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens yttrande och

överlämnar yttrandet till kommunfullmäktige.

2. Vård- och omsorgsnämnden godkänner att Håbo alliansen bilägger sitt

yttrande som bilaga till förvaltningens yttrande till kommunfullmäktige.

Sammanfattning  
I september 2017 inkom socialdemokraterna med en motion om att Håbo 

kommun ska tillhandahålla tätortskort för bussresor för kommunens 

pensionärer till en självkostnad av 100 kronor per månad. Kommunstyrelsen 

kansli har genomfört en utredning kring vilka effekter ett subventionerat 

busskort kan få och har remitterat utredningen till vård- och omsorgsnämnden 

för yttrande. 

Synpunkter 
Utredningen från kommunstyrelsen kansli är väl genomförd och redovisar 

enligt förvaltningens mening de områden som är väsentliga för att kunna fatta 

ett beslut. Det konstateras att man mycket väl kan subventionera resor för en 

viss grupp, till exempel pensionärer, utan att bryta mot likställighetsprincipen i 

kommunallagen. Det framgår också att ett drygt 30-tal kommuner i Sverige 

subventionerar resor för pensionärer. En viktig slutsats i utredningen är enligt 

förvaltningens mening att subventionerade bussresor endast i begränsad 

omfattning kommer att minska kostnaderna för färdtjänst eftersom 

förutsättningen för färdtjänst är att man inte kan resa med kollektiva färdmedel. 

Man kan därför på goda grunder anta att subventionerade busskort för 

pensionärer skulle innebära kostnadsökningar för kommunen. I en tid där alla 

prognoser från Sveriges kommuner och landsting (SKL) och andra aktörer 

pekar mot att de 5-10 kommande åren kommer att bli ekonomisk tuffa för 

kommunerna är det enligt förvaltningens bedömning inte rimligt att åta sig en 

ny kostnad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-19, dok.nr 3084 

Remiss, motion, KS 2017/00578 

Ställningstagande 
Förvaltningen föreslår att motionen om subventionerade bussresor för 

pensionärer avslås.  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-08 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

VON § 29 Dnr 2018/00022 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Diskussion förs huruvida nämnden ska tolka kommunstyrelsens begäran om 

yttrande kring vilka effekter ett subventionerat busskort för pensionärer kan få. 

I diskussionen framkommer att Håbo alliansen anser att förvaltningens yttrande 

behöver kompletteras i vissa delar. Oppositionen anser däremot att 

förvaltningen har yttrat sig utifrån vad kommunstyrelsen har begärt och att 

beslut i ärendet ska tas i kommunstyrelsen. Eva Staake (S) anser därmed att 

nämnden bara har att ta ställning till och godkänna förvaltningens yttrande. 

Per-Arne Öhman (M) yrkar på att Håbo alliansen ska få komplettera sitt 

yttrande som bilaga till förvaltningens yttrande till kommunfullmäktige. 

Eva Staake (S) framhåller att oppositionen i nämnden inte ställer sig bakom 

Håbo alliansens yttrande, men har dock inget emot att den följer med som ett 

särskilt yttrande från Håbo alliansen, som bilaga till förvaltningens yttrande. 

Beslutsgång    
Ordförande Lisbeth Bolin (C) frågar om nämnden kan godkänna att Håbo 

alliansen bilägger sitt yttrande som bilaga till förvaltningens yttrande och 

finner att så sker. 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen     



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-09 

Kommunala 
pensionärsrådets 
arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 31 Dnr 2017/00578 

Motion för yttrande från kommunala pensionärsrådet 

Föreningarna i kommunala pensionärsrådet har beretts möjlighet att yttra sig 

över motionen ”Subventionerade resor för våra pensionärer” och den 

utredning som hittills gjorts i ärendet.  

Föreningsrepresentanterna i kommunala pensionärsrådets arbetsutskott 

konstaterar att om subventionerade bussresor för pensionärer ska införas, i 

enlighet med motionens förslag, måste detta inkludera pensionärer i övriga 

Håbo och inte enbart i Bålsta. Att göra på annat sätt skulle strida mot 

likställighetsprincipen.  

Därför föreslår representanterna att motionen avslås. 

______________ 



UTREDNING 1(3) 

Datum Vår beteckning 

2018-03-12 KS 2017/00578 nr 78649 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Clara Thorgren, Kommunsekreterare 
0171-52892 
clara.thorgren@habo.se 

Utredning subventionerade resor för våra äldre 

Bakgrund 
UL är sedan 1 januari 2012 en förvaltning, kollektivtrafikförvaltningen, inom Region Uppsala. 

Region Uppsala är en regional kollektivtrafikmyndighet med ansvar för utvecklingen av länets 

regionala kollektivtrafik. UL handlägger Region Uppsalas myndighetsuppgifter och svarar för den 

operativa administrationen av kollektivtrafiken i Uppsala län. Förvaltningens uppgifter är bland 

annat:  

- arbeta med strategiska lång- och kortsiktiga planer 

- utveckla resmöjligheter och systemen 

- upphandla trafiktjänster av fristående trafikföretag 

- utveckla och underhålla hållplatser och terminaler 

- samordna tidtabeller och priser 

- att utveckla försäljningskanaler och biljettutbud 

- att informera om och marknadsföra biljetterbjudanden och resmöjligheter  

Detta innebär att kommunen inte längre tar intäkter och kostnader för kollektivtrafiken i Håbo 

kommun. Innan huvudmannaskapet för kollektivtrafiken flyttades över hade Håbo kommun 

möjlighet att erbjuda särskilda grupper kollektivtrafik inom det befintliga utbudet. Kommunen vill 

fortsatt kunna erbjuda denna service och har sedan 2012 vid flera tillfällen tillskrivit UL.  

Håbo kommun tillskrev Kollektivtrafikförvaltningen UL i december 2013 med begäran om en offert 

på tilläggstrafik innebärande att skolklasser och pensionärer ska kunna åka gratis med tätortstrafiken 

inom Bålsta, vardagar mellan klockan 09.00 och 15.00.  

Kollektivtrafikförvaltningen UL svarade i maj 2014 med att offert inte kunde ges eftersom 

förvaltningen bedömer att rabatter till enskilda kundgrupper inte faller inom tillköpsmöjligheten och 

hänvisar till ”Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Uppsala län” och att tillköp endast 

bör förekomma i mycket begränsad omfattning och under begränsad tid.  

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2015 att tillskriva Kollektivtrafikförvaltningen igen. Håbo 

kommun efterfrågade en offert från Kollektivtrafikförvaltningen på tilläggstrafik i syfte att erbjuda 

gratis bussresor i lågtrafik till ålderspensionärer som fyllt 65 år samt förtidspensionärer. 

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2017 att skicka en skrivelse till UL med begäran om skriftligt 

svar på tidigare skickat brev om gratis bussresor för pensionärer.  

I september 2017 inkom Socialdemokraterna med en motion där det föreslås att Håbo kommun ska 

tillhandahålla tätortskort för pensionärer till en självkostnad av 100 kronor per månad. 

Utredning 
Som UL tidigare tillskrivit kommunen ryms inte rabatter till enskilda kundgrupper inom 

tillköpsmöjligheten. Detta innebär att kommunen står för de ekonomiska konsekvenserna att 

tillhandahålla subventionerade busskort.  



UTREDNING 2(3) 

Datum Vår beteckning 

2018-03-12 KS 2017/00578 nr 78649 

Likställighetsprincipen är av stor betydelse när kommuner fattar beslut om kommunala avgifter och 

när det gäller avgiftssättning får kommunerna inte föra någon godtycklig politik. De 

kommunmedlemmar som befinner sig i samma situation ska som utgångspunkt betala samma 

avgifter. En viktig fråga är under vilka förutsättningar som en kommun får ta ut olikformiga avgifter. 

Det är otillåtet att differentiera avgifter med hänsyn till personliga förhållanden, om inte annat är 

särskilt stadgat.  

Det finns många exempel där kommuner ger rabatter till barn och pensionärer när det gäller avgifter 

till kommunala anläggningar eller kommunala kommunikationer. Dessa grupper anses generellt sett 

ha en sämre betalningsförmåga. Med dessa förutsättningar kan pensionärer ses som en grupp som 

generellt har sämre betalningsförmåga och utan att strida mot likställighetsprincipen få 

subventionerade bussresor.  

Motionens förslag att tillhandahålla tätortskort för pensionärer kan däremot ses som att kommunen i 

nuläget riktar mer insatser mot de pensionärer som bor i Bålsta tätort, eftersom kommunens 

pensionärer på andra orter sannolikhet inte gynnas av subventioneringen på samma sätt.  

Det är flera kommuner i Sverige som erbjuder gratis eller subventionerade bussresor för pensionärer, 

utredningen har stött ca 30 kommuner. Att åka gratis eller att erbjuda subventionerade resor har i 

andra kommuner ökat kollektivtrafikåkandet betydligt och även i vissa kommuner minskat 

användningen av färdtjänst. Det kan också ses som en miljösatsning, då fler väljer bort bilen. 

Befolkningsstatistik 

BÅLSTA TÄTORT 

65 – w år 3110 personer 

Varav 65 – 79 år 2360 personer 

HELA KOMMUNEN 

65 – w år 3770 personer 

Varav 65 – 79 år 3150 personer 

Kostnader  

UL erbjuder idag subventionerade resor för pensionärer, ett månadskort för en pensionär som gäller 

för hela länet kostar 530 kr, det finns även 90 dagars- och årskort. Det finns ett tätortkort som gäller 

för resor inom Enköping, Bålsta, Knivsta/Alsike, Östhammar eller Skutskär som kostar 375 kr, 

biljettpriset är inte subventionerat för någon grupp. Eftersom tätortskortet inte är subventionerat för 

någon grupp saknas statistik på antal pensionärer som nyttjar kortet. Vad gäller det subventionerade 

länskortet, finns statistik på antal påstigningar som görs i Håbo kommun. År 2016 gjordes 3777 

påstigningar med länskortet, år 2017 gjordes 4530, vilket är mellan 12-13 påstigningar per dag.  

Om kommunen skulle erbjuda subventionerade bussresor för alla pensionärer i kommunen kan 

biljetterna ändå skilja i pris eftersom kommunen tar olika kostnader för olika busskort.   

Trots statistiken som finns att tillgå är det svårt att uppskatta hur många pensionärer som skulle nyttja 

subventionerade busskorten, framförallt tätortskoret.  

För att kunna erbjuda tätortskort för 100 kr tar kommunen en kostnad om 275 kr per kort. 
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Om kommunen tar samma kostnad för månadskortet för resor i hela länet kostar kortet 255 kr.  

I kommunen finns det 3770 personer mellan 65-w år, om hälften nyttjar subventioneringen tar 

kommunen en kostnad om ca 500 000 kr/månad. Om 20 % av alla pensionärer nyttjar 

subventioneringen tar kommunen en kostnad om ca 200 000 kr/månad. Eftersom det inte finns exakt 

statistik att tillgå är det svårt att i dagsläget göra en korrekt kostnadsbedömning. Även administrativa 

kostnader tillkommer för handläggning.  Man måste också ta ställning till om förtidspensionärer ska 

omfattas. 

Om färdtjänsten skulle minska med 3 % innebär det en besparing på ca 180 000 kr/år, men en 

invändning är att man bara är berättigad färdtjänst ifall man är förhindrad att åka kollektivtrafik. 

Biståndshandläggaren tar in läkarintyg på detta innan beslut om färdtjänst, så en minskningseffekt av 

färdtjänstresandet till följd av billigare busskort torde alltså bli ganska liten. Däremot kan det ju 

finnas andra, mjukare, värden i att genom lägre kostnader uppmuntra den äldre till ökat 

kollektivresande.  

Finansiering  

Som framgår av sammanställningen ovan så kan kostnaderna för kommunal subventionering till 

pensionärskollektivet variera beroende på hur många som utnyttjar denna möjlighet och i vilken 

utsträckning subventioneringen gäller. Det måste göras en politisk avvägning om kostnaderna ska 

finansieras inom kommunstyrelsens budget eller om medlen ska tas från andra nämnders budgetar. 

Som framgår av utredningen så bedömer förvaltningen att kostnaderna för färdtjänsten inte kan 

minskas eftersom färdtjänsten är biståndsbedömd.  



Motion 

Subventionerade resor för våra 

pensionärer 

Håbo kommun har tidigare vid ett flertal tillfällen tillskrivit UL om gratis bussresor inom Håbo 

kommun för våra pensionärer. Tyvärr så har vi fått negativa svar från kollektivtrafikförvaltningen. 

Vi Socialdemokrater föreslår därför att Håbo kommun tillhandahåller tätortskort för våra 

pensionärer till en självkostnad av 100 kronor per månad.  

Vi föreslår därför 

 Att Håbo kommun tillhandahåller tätortskort för våra pensionärer till en självkostnad av 100 kr. 

För Socialdemokraterna 

Agneta Hägglund (S) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-09-17 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 162 Dnr 2016/00629 

Bullerutredning Kraftleden - återrapportering uppdrag 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna återrapporteringen av uppdra-

get och anser därmed uppdraget avslutat.  

Sammanfattning 

Tekniska avdelningen har fått i uppdrag att genomföra en bullerutredning på 

särskilt utsatta platser på Kraftleden samt vid behov projektera bullerplank 

på dessa platser. Tekniska avdelningen finner att inga fastställda riktvärden 

överskrids och att därmed inga bullerplank behöver byggas i rådande trafik-

situation. En eventuell framtida ombyggnation av Kraftleden kommer att 

sänka hastigheten och få tung trafik att välja andra vägar vilket pekar på att 

bullernivåerna inte heller kommer att öka. Tekniska avdelningen anser där-

för att det inte finns behov av att projektera bullerplank utmed Kraftleden.    

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag tekniska 2018-06-18 § 46 

Tjänsteskrivelse 2018-05-25 

Beslut KF § 122, 2016-11-07 

Bullerutredning Sweco Environment AB, PM 01 – REV01, 2018-06-14  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christan Nordberg (MP) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag. 

Ärende 9



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-06-18 

Tekniska utskottet 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 46 Dnr 2016/00629 

Bullerutredning Kraftleden - återrapportering uppdrag 

Tekniska utskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna återrapporteringen av uppdra-

get och anser därmed uppdraget avslutat.  

Sammanfattning 

Tekniska avdelningen har fått i uppdrag att genomföra en bullerutredning på 

särskilt utsatta platser på Kraftleden samt vid behov projektera bullerplank 

på dessa platser. Tekniska avdelningen finner att inga fastställda riktvärden 

överskrids och att därmed inga bullerplank behöver byggas i rådande trafik-

situation. En eventuell framtida ombyggnation av Kraftleden kommer att 

sänka hastigheten och få tung trafik att välja andra vägar vilket pekar på att 

bullernivåerna inte heller kommer att öka. Tekniska avdelningen anser där-

för att det inte finns behov av att projektera bullerplank utmed Kraftleden.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-05-25 

Beslut KF § 122, 2016-11-07 

Bullerutredning Sweco Environment AB, PM 01 – REV01, 2018-06-14  



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2018-05-25 KS 2016/00629 nr 82739 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Gatu- och parkenheten 
Ulla Lindroth Andersson,  
0171-525 63 
ulla.lindroth@habo.se 

Bullerutredning Kraftleden – återrapportering uppdrag 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna återrapporteringen av

uppdraget och anser därmed uppdraget avslutat.

Sammanfattning 

Tekniska avdelningen har fått i uppdrag att genomföra en bullerutredning på 

särskilt utsatta platser på Kraftleden samt vid behov projektera bullerplank 

på dessa platser. Tekniska avdelningen finner att inga fastställda riktvärden 

överskrids och att därmed inga bullerplank behöver byggas i rådande 

trafiksituation. En eventuell framtida ombyggnation av Kraftleden kommer 

att sänka hastigheten och få tung trafik att välja andra vägar vilket pekar på 

att bullernivåerna inte heller kommer att öka. Tekniska avdelningen anser 

därför att det inte finns behov av att projektera bullerplank utmed 

Kraftleden.    

Ärendet 

Kommunfullmäktige uppdrog i november 2016 åt kommunstyrelsens 

förvaltning att genomföra en bullerutredning samt vid behov projektera 

bullerplank på utsatta platser längs Kraftleden, KF § 122, dnr 2015/00318. 

Bullerutredningen har utförts i samband med projektering av ombyggnation 

av Kraftleden som genomförts under 2017-2018. Utredningen har 

genomförts av Sweco Environment AB, se bilaga. 

En bullerutredning görs genom en teoretisk beräkning utifrån kända värden 

såsom aktuell hastighetsbegränsning och antal fordon. En utredning anses 

ge ett säkrare resultat än en mätning då mätningen kan påverkas av väder 

och vind och andra tillfälliga händelser.  

Aktuellt avsnitt för utredningen bestämdes till den del av Kraftleden som 

går utanför Travvägen, från infarten till Åkerby i söder till strax norr om 

Travvägens slut. Utmed detta avsnitt ligger bostäder som närmast 

Kraftleden. Tekniska avdelningen har genom åren även fått in många 

synpunkter och önskemål om bullerplank från boende i området. 

Projektering och bullerutredning presenterades som en översiktlig 

information för tekniska utskottet i maj 2018. 

Utredningen har gjorts för ekvivalenta ljudnivåer vid 50 km/h och vid 40 

km/h samt för maximala ljudnivåer vid samma hastigheter. 

För ekvivalenta ljudnivåer (Leq) uppvisas en tydlig skillnad mellan 

hastigheter på 50 respektive 40 km/h. Vid 50 km/h har ett antal fastigheter 

55-60 dBA intill fasad, vid en sänkning till 40 km/h ligger alla på 50-55 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2018-05-25 KS 2016/00629 nr 82739 

dBA intill fasad. Buller från väg ska enligt Naturvårdsverkets riktlinjer från 

2016 inte överskrida 55 dBA vid fasad och vara ungefär 55 dBA vid 

uteplats. För uteplats finns inga fastställda riktvärden men enligt 

trafikbullerförordningen bör 50 dBA underskridas vid nybyggnation av 

bostäder. 

För maximal ljudnivå (Lmax) skiljer sig inte ljudnivåerna mellan hastigheter 

på 50 respektive 40 km/h. Maximal ljudnivå ska enligt riktvärden inte 

överstiga 70 dBA. Här visar utredningen att ungefär samma fastigheter där 

bullret överskrider 55 dBA har värden över 70 dBA. 

Tekniska avdelningen finner att inga fastställda riktvärden överskrids och att 

därmed inga bullerplank behöver byggas i rådande trafiksituation. En 

planerad framtida ombyggnation av Kraftleden kommer att sänka 

hastigheten och få tung trafik att välja andra vägar vilket kommer att 

påverka bullernivåerna på ett positivt sätt. Tekniska avdelningen anser 

därför att det inte finns behov av att projektera bullerplank utmed 

Kraftleden. 

Begreppsförklaringar 

Ekvivalent ljudnivå (Leq) är ett mått på medelljudnivån under en bestämd 

tidsperiod, till exempel ett dygn. Måttet tar hänsyn till antalet fordon som 

passerar och tar större hänsyn till höga ljudnivåer jämfört med ett ”vanligt” 

medelvärde. 

Maximal ljudnivå (Lmax) är den högsta momentana ljudnivån under en viss 

tidsperiod, till exempel ett dygn. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning. 

Beslutsunderlag 

– Beslut KF § 122, 2016-11-07

– Bullerutredning Sweco Environment AB, PM 01 – REV01, 2018-06-14

__________ 

Beslut skickas till 

"[Ange vem eller vilka som beslutet ska skickas till]" 
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Sw e co 

Gjörwellsgatan 22 

Box 340 44 

SE-100 26 Stockholm, Sverige 

Telefon +46 (0)8 695 60 00 

Fax +46086956010 

www.sweco.se 

Swe co  En v i r on me n t  AB  

Org.nr 556346-0327 

Styrelsens säte: Stockholm 

Ca r l  Ed ma n  

Akustiker 

Stockholm 

Telefon direkt +46 (0)8 695 14 01 

Mobil +46 (0)703 87 13 15 

carl.edman@sweco.se 
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PM 01 – REV01 

UPPDRAG 

Kraftleden – Bålsta trafikbuller 

UPPDRAGSLEDARE 

Carl Edman 

DATUM 

2018-06-14 

UPPDRAGSNUMMER 

2185046007 

UPPRÄTTAD AV 

Carl Edman 

GRANSKAD AV 

Leonard Kolman 

Kraftleden – Bålsta trafikbuller 

1. Uppdrag

Sweco har fått i uppdrag att göra en bullerutredning för befintliga fastigheter (gråskrafferade i 

Figur 1) längs med Kraftleden i Bålsta. 

Vårt uppdrag är att beräkna bullersituationen före och efter en hastighetssänkning på Kraftleden 

från 50 km/h till 40 km/h och jämföra mot rådande krav och riktlinjer.  

Figur 1. Modell med berörda fastigheter (gråskrafferade) för de aktuella husen samt Kraftleden. 
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1.1 Underlag 

• Digital modell över området, 2017-05-23, från Metria.

• Trafikmätning Håbo kommun 2016-06-14 – 2016-06-20, daterad 2016-06-21, Trafikia.

Tabell 1. Trafikflöden. 

Vägnamn ÅDT* (st) Andel tung* (%) Skyltad hastighet** 

(km/h) 

Kraftleden 6293 6 50 - 40 

*Andelen tung trafik har hämtas ur dokument trafikmätning Håbo kommun 2016-06-21

**Beräkningar med båda hastigheter har genomförts 

1.2 Förslag till bedömningsgrund, trafikbuller 

Då ingen ny- eller ombyggnation har skett i det aktuella området, avseende vare sig 

infrastruktur eller de berörda fastigheterna så skulle det vara möjlig att använda 

Naturvårdsverkets ”Vägledning och riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga 

bostäder från oktober 2016”.  

Skall denna vägledning användas är det av betydelse när bostäderna är byggda. Skarpaste 

riktvärden återfinns för bostäder bygda efter 1997 under kapitlet riktvärden för ”Nyare befintlig 

miljö”. Enligt vägledningen kan dessa användas som utgångspunkt för om eventuella åtgärder 

ska övervägas, se tabell 2 nedan. 

Tabell 2. Riktvärden för buller vid befintliga bostäder byggda efter 1997 (frifältsvärden). 
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1.3 Beräkningsresultat – 50 km/h och 40 km/h på Kraftleden 

I Bilaga 1 – 4 ges beräknade ekvivalenta och maximala ljudnivåer för de aktuella husen med 

både 50 km/h och 40 km/h på Kraftleden. För bedömning av de beräknade ljudnivåerna är det 

två riktvärden som studeras, dels om ljudnivå vid fasad innehåller riktvärdet 55 dBA ekvivalent 

ljudnivå samt om ljudnivå vid uteplats innehåller 55 dBA i ekvivalent ljudnivå och 70 dBA i 

maximal ljudnivå. Både dessa riktvärden ges som frifältsvärde, det vill säga utan hänsyn till 

ljudets reflektion i den egna fasaden.  

Beräkningsresultaten som redovisas i bilagorna som bullerkonturer är därför beräknade helt 

utan reflexer för att lättare kunna jämföra beräknade ljudnivåer med riktvärden.  

Färg inom bostadshus återspeglar den högsta ljudnivån i frifältsvärde på fasaden för det 

aktuella huset. I denna beräkning ingår reflexer från samtliga kringliggande fasader förutom från 

egen fasad i enlighet med riktvärden, se Tabell 2.  

2. Sammanfattning

Beräknade högsta frifältsvärde för berörda bostadshus längs med Kraftleden ligger under 55 

dBA i ekvivalent ljudnivå vid fasad samt under 55 dBA i ekvivalent ljudnivå och 70 dBA i 

maximal ljudnivå vid uteplats.  

Jämfört mot Naturvårdsverkets ”Vägledning och riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid 

befintliga bostäder från oktober 2016”, enligt Tabell 2, överskrids inga riktvärden vid vare sig för 

50 km/h eller vid en sänkning till 40 km/h.  



Bilaga 1
50 km/h - Ekvivalent ljudnivå

Kratleden Bålsta

Beräkning nr:101

Filnamn:Bilaga1_50_eq

Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark

Värden vid hus avser beräknat

frifältsvärde vid fasad enligt:

Ljudutbredning är beräknad utan

inverkan av reflxer
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Bilaga 2
50 km/h - Maximal ljudnivå

Kratleden Bålsta

Beräkning nr:101

Filnamn:Bilaga2_50_max

Maximal ljudnivå 2 m över mark

Värden vid hus avser beräknat

frifältsvärde vid fasad enligt:

Ljudutbredning är beräknad utan

inverkan av reflxer
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Bilaga 3
40 km/h - Ekvivalent ljudnivå

Kratleden Bålsta

Beräkning nr:102

Filnamn:Bilaga3_40_eq

Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark

Värden vid hus avser beräknat

frifältsvärde vid fasad enligt:

Ljudutbredning är beräknad utan

inverkan av reflxer
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Bilaga 4
40 km/h - Maximal ljudnivå

Kratleden Bålsta

Beräkning nr:103

Filnamn:Bilaga4_40_max

Maximal ljudnivå 2 m över mark

Värden vid hus avser beräknat

frifältsvärde vid fasad enligt:

Ljudutbredning är beräknad utan

inverkan av reflxer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2016-11-07 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 122 Dnr 2015/00318 

Svar på motion: Förbjud tung trafik på Kraftleden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning

att genomföra en bullerutredning samt att vid behov projektera bullerplank 

på särskilt utsatta platser längs Kraftleden. 

2. Kommunfullmäktige anser därmed att motionen är besvarad.

Sammanfattning 

Bengt Björkman (SD) och Kristian Leinonen (SD), har inkommit med en 

motion avseende förbud mot all tung trafik med släp på Kraftleden mellan 

Skörbyleden och Kalmarleden. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 

för närmare utredning och redovisning av vilka konsekvenser ett eventuellt 

bifall till motionen skulle medföra.   

Kommunstyrelsens förvaltning, tekniska avdelningen, har därefter givit 

konsultföretaget ÅF i uppdrag att utreda konsekvenserna av ett förbud för 

tung trafik med släp på Kraftleden. Avdelningen har även gjort en extra tra-

fikmätning under juni 2016, där alla fordonsklasser har separerats för att få 

en korrekt bild av andelen tung trafik samt för att kunna jämföra trafik-

mängden av fordonsklasserna mot mätningarna från 2011. Tekniska avdel-

ningen har trafikmätningar av tung trafik med släp från 2011 och 2016. 

Dessutom finns trafikmätningar av tung trafik oavsett med eller utan släp 

från 2015. Mätningen från 2016 visar att andelen tunga fordon har minskat 

något medan andelen tung trafik med släp tycks ligga oförändrat på 0,6 %, 

det vill säga cirka 40-50 fordon/dygn 

En stor andel av den tunga trafiken med släp utför transporter mellan Väs-

terskogs industriområde och grustäkten i Dragets industriområde det rör sig 

alltså om transporter inom tätorten. På helgerna förekommer nästan ingen 

trafik med tunga fordon med släp. Medelhastigheten för den tunga trafiken 

med släp har vid mätningarna varit lägre än vad för den övriga trafiken. Vid 

mätningen 2016 låg medelhastigheten med släp på 52,6 km/h. 

Vid en jämförelse med Enköpingsvägen (vid Granebergsvägen) så är ande-

len tung trafik med släp på Kraftleden lägre både när det gäller till antalet 

och procentuellt mot den totala mängden fordon. I jämförelse med Stock-

holmsvägen (vid Håtunavägen) så är antalet tunga fordon med släp lägre på 

Kraftleden men procentuellt är det lika många mot den totala andelen for-

don. 

Om Kraftleden stängs av för tung trafik med släp skulle dessa fordon vara 

tvungna att åka via E 18 mellan trafikplats Åsen och trafikplats Draget, al-



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(3) 

Sammanträdesdatum 

2016-11-07 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

ternativt skulle trafiken välja att köra Enköpingsvägen/Stockholmsvägen 

istället.  

ÅF:s rapport nämner de, i vissa delar ogynnsamma, förutsättningar som rå-

der för tung trafik på E 18. Vissa på- och avfartsramper vid trafikplats Åsen 

och trafikplats Draget har motlut, är korta och har korta kurvradier. Detta 

missgynnar denna trafik, vilket blir ännu tydligare vid vinterväglag. Det är 

inte heller lämpligt om den tunga trafiken med släp skulle välja alternativet 

att köra Stockholmsvägen/Enköpingsvägen.  

Längs den sträcka av Kraftleden som föreslås få ett förbud mot tung trafik 

med släp finns det två större anslutningsvägar, Centrumleden och Väster-

hagsvägen, vars reglering vid ett förbud måste ses över. Den tunga trafik 

som letar sig in längs någon av dessa vägar måste kunna ta sig ut igen. För-

budet skulle antingen behöva förlängas in på dessa gator, alternativt anord-

nas vändmöjligheter invid Kraftleden där fordonen som inte får köra ut på 

Kraftleden kan vända.  

Att förbjuda den tunga trafiken med släp som endast är 0,6 % av trafiken 

skulle ge försumbara förbättringar på bullernivå och trafiksäkerhet eftersom 

den övriga tunga trafiken är så pass mycket större som cirka 6-7 % av den 

totala trafikmängden.  

Kommunstyrelsens förvaltning, tekniska avdelningen, har fått i uppdrag att 

under år 2016-2017 göra en förprojektering för att sedermera bygga om 

Kraftleden så att den får ett sammanhängande gång- och cykelstråk, bättre 

framkomlighet med en bättre trafikmiljö för framförallt de oskyddade trafi-

kanterna. I samband med denna projektering föreslås att förvaltningen ge-

nomför en bullerutredning och att behovet av bullerplank i anslutning till 

bostadområden beaktas och införlivas i projekteringen.  

Beslutsunderlag 

Motion från Sverigedemokraterna 

Återremiss 

Tjänsteskrivelse 

Utredning Förbud mot tung trafik på Kraftleden 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bengt Björkman (SD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande Ulf Winberg (M) finner att det finns två förslag till beslut och 

staller dessa mot varandra.  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(3) 

Sammanträdesdatum 

2016-11-07 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens för-

slag eller Bengt Björkmans (SD) yrkande och finner att fullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag.  

Reservation 

Michael Rubbestad (SD), Bengt Björkman (SD), Kristian Leinonen (SD) 

och Linnea Bjuhr (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Bengt 

Björkmans (SD) yrkande.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Motionärerna 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-09-17 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 165 Dnr 2018/00442 

Förslag och plan för energieffektivisering 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förvaltningens information

om att energieffektiveringsåtgärder ingår i ordinarie underhållsplanering och 

drift och att en särskild plan för energieffektivisering därmed inte är motive-

rad. Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget är slutfört med hänvisning 

till förvaltningens redovisning 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har vid beslut om budget för 2016, KF 2015/00162 § 

92, gett kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att komma med förslag och 

plan på hur kommunen kan energieffektiviseras. Detta med syfte att mer ef-

fektivt använda skattepengar.  

Energieffektivisering är en del av underhållsplaneringen för kommunens 

fastighetsbestånd. Större och fastighetsövergripande åtgärder utförs som in-

vesteringar. Vid varje större renovering eller ombyggnation ses möjliga 

energieffektiveringsåtgärder alltid över. Underhållsplanen ska årligen god-

kännas av tekniska utskottet.  

Under de senaste åren har ett antal större energieffektiviseringsåtgärder ut-

förts. Många åtgärder utförs också som löpande fastighetsdrift  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag tekniska 2018-06-18 § 43 

Sammanställning av genomförda och planerade åtgärder  

Ärende 10



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-09-03 

Tekniska utskottet 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 58 Dnr 2018/00442 

Förslag och plan för energieffektivisering 

Tekniska utskottets beslut 

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att godkänna förvaltningens

förslag till energieffektiviseringsåtgärder. Åtgärderna ska påbörjas under 

hösten 2018.  

Sammanfattning 

Fastighetsenheten har på uppdrag av tekniska utskottet tagit fram förslag till 

energieffektiviseringsåtgärder på kommunens fastigheter som kan påbörjas 

under hösten 2018. Förslagsvis utförs följande åtgärder. 

 Förslagen är att inventera och inspektera vindar på kommunens fastigheter 

för att se vilka som lämpar sig för tilläggsisolering med lösull. Driftoptimera 

pumpar och motorer i undercentraler. Utreda förutsättningarna för en utfas-

ning av eluppvärmningen av Ellensborgs förskola samt kontrollera hållfast-

heten på taken på de tio fastigheter som i tidigare gjord inventering har be-

dömts ha det bästa läget för placering av solcellsanläggningar.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-08-24 

Protokollsutdrag tekniska 2018-06-18 § 43 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Teknisk chef 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2018-08-24 KS 2018/00442 nr 84440 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Fastighetsenheten 
Karin Gustafsson, Fastighetschef 
0171-538 88 
karin.gustafsson@habo.se 

Förslag och plan för energieffektivisering 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att godkänna förvaltningens

förslag till energieffektiviseringsåtgärder. Åtgärderna ska påbörjas under

hösten 2018.

Sammanfattning 

Fastighetsenheten har på uppdrag av tekniska utskottet tagit fram förslag till 

energieffektiviseringsåtgärder på kommunens fastigheter som kan påbörjas 

under hösten 2018. Förslagsvis utförs följande åtgärder. 

 Förslagen är att inventera och inspektera vindar på kommunens fastigheter 

för att se vilka som lämpar sig för tilläggsisolering med lösull. Driftoptimera 

pumpar och motorer i undercentraler. Utreda förutsättningarna för en 

utfasning av eluppvärmningen av Ellensborgs förskola samt kontrollera 

hållfastheten på taken på de tio fastigheter som i tidigare gjord inventering 

har bedömts ha det bästa läget för placering av solcellsanläggningar.. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen tekniska utskott har gett förvaltningen i uppdrag att 

komma med förslag på energieffektiviseringsåtgärder på kommunens 

fastigheter som kan påbörjas under hösten 2018. Fastighetsenheten har fyra 

förslag. 

Inventera och inspektera vindar på kommunens fastigheter för att se vilka 

som lämpar sig för tilläggsisolering med lösull. Arbetet kan påbörjas 

omgående. Åtgärden är förhållandevis billig och ger direkt positiva effekter 

på energiförbrukningen. 

Optimera drifttider för pumpar och motorer i undercentraler. För detta krävs 

specialkunskap som inte finns inom kommunen. Företag med denna 

kompetens finns upphandlad och kan avropas. 

Utreda förutsättningarna och förbereda Ellensborgs förskola för en utfasning 

av eluppvärmning och ersätta med fjärrvärme. Utredningsarbetet är påbörjat. 

Kontroll av hållfastheten på taken på tio fastigheter som i tidigare gjord 

inventering har bedömts ha det bästa läget för placering av en 

solcellsanläggning. Arbetet är påbörjat. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Samtliga föreslagna åtgärder ger snabbt positiva effekter på 

energiförbrukningen. Utredningarna görs inom befintlig budgetram 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2018-08-24 KS 2018/00442 nr 84440 

Uppföljning 

Beslut om genomförande och finansiering krävs innan genomförande. 

Beslutsunderlag 

–
__________ 

Beslut skickas till 

Tekniska avdelningen 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Datum Vår beteckning 

2018-05-29 KS 2018/00442 nr 82801 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Fastighetsenheten 
Karin Gustafsson, Fastighetschef 
0171-538 88 
karin.gustafsson@habo.se 

Förslag och plan för energieffektivisering 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förvaltningens information

om att energieffektiveringsåtgärder ingår i ordinarie underhållsplanering

och drift och att en särskild plan för energieffektivisering därmed inte är

motiverad. Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget är slutfört med

hänvisning till förvaltningens redovisning

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har vid beslut om budget för 2016, KF 2015/00162 § 

92, gett kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att komma med förslag och 

plan på hur kommunen kan energieffektiviseras. Detta med syfte att mer 

effektivt använda skattepengar.  

Energieffektivisering är en del av underhållsplaneringen för kommunens 

fastighetsbestånd. Större och fastighetsövergripande åtgärder utförs som 

investeringar. Vid varje större renovering eller ombyggnation ses möjliga 

energieffektiveringsåtgärder alltid över. Underhållsplanen ska årligen 

godkännas av tekniska utskottet.  

Under de senaste åren har ett antal större energieffektiviseringsåtgärder 

utförts. Många åtgärder utförs också som löpande fastighetsdrift  

Ärendet 

Kommunfullmäktige har vid beslut om budget för 2016, KF 2015/00162 § 

92, gett kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att komma med förslag och 

plan på hur kommunen kan energieffektiviseras. Detta med syfte att mer 

effektivt använda skattepengar.  

Energieffektivisering är en del av underhållsplaneringen för kommunens 

fastighetsbestånd. Större och fastighetsövergripande åtgärder utförs som 

investeringar. Vid varje större renovering eller ombyggnation ses möjliga 

energieffektiveringsåtgärder alltid över. Underhållsplanen ska årligen 

godkännas av tekniska utskottet.  

Under de senaste åren har ett antal större energieffektiviseringsåtgärder 

utförts. Av dessa kan särskilt följande nämnas:  

 Ventilationsanläggning med värmeväxlare har installerats på

Rungårdens förskola

 Eluppvärmningen av Annehills förskola har ersatts med

bergvärme



TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 

Datum Vår beteckning 

2018-05-29 KS 2018/00442 nr 82801 

 Fläktarna i större ventilationsaggregat har bytts ut till mer

energieffektiva fläktar i sex fastigheter av totalt fjorton

fastigheter.

 Remdrivna ventilationsaggregat byts ut till frekvensstyrda

Pågående energieffektiviseringsåtgärder: 

 I ishallen har uppvärmning bytts från el till fjärrvärme på 

ventilationen. Vi ska dessutom återvinna spillvärmen från de 

kompressorer som tillverkar isen. 

 Utredning om möjligheten att bygga bort eluppvärmningen i 

Ellensborgs förskola 

Ännu ej utförda energieffektiviseringsåtgärder enligt gällande 

underhållsplan: 

 Styr och regleråtgärder på Viby skolan. Avvaktar med anledning 

av den planerade om- och tillbyggnaden av skolan. 

En kartläggning av vilka av kommunens fastigheter som lämpar sig för 

installation av solel har gjorts under våren 2018. Kartläggningen kommer att 

utgöra underlag för ett kommande förslag om vilka fastigheter som ska 

förses med solceller.  

I samband med planerad nyproduktion eller större och tillbyggnader 

övervägs alltid alternativa uppvärmningsalternativ. 

Många åtgärder utförs också som löpande fastighetsdrift: 

 Injustering av ventiler och golvvärme efter verkligt behov

 Byte av belysning till LED

 Tilläggsisolering av vindar

 Optimera drifttider på fläktar och pumpar

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Vissa åtgärder ger ganska omedelbara och mätbara effekter. Sådana åtgärder 

är tilläggsisolering av vindar och utbyte till LED belysning där en besparing 

på upp till 10 % kan märkas redan första året efter utbytet.  

Utbyte av fläktarna i ventilationsaggregat ger också tydliga resultat med en 

minskning av energiförbrukningen på upp till 15 %.  

Effekten av injustering och driftoptimering av olika system visar sig på 

längre sikt. 



TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 

Datum Vår beteckning 

2018-05-29 KS 2018/00442 nr 82801 

Uppföljning 

Energiförbrukningen följs upp löpande och stäms av mot uppsatta mål och 

budget. Förbrukningen redovisas i delårs- och årsrapporter. 

Beslutsunderlag 

– Sammanställning av genomförda och planerade åtgärder

__________ 

Beslut skickas till 

Tekniska avdelningen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-06-18 

Tekniska utskottet 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 43 Dnr 2018/00442 

Förslag och plan för energieffektivisering 

Tekniska utskottets förslag  

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förvaltningens information

om att energieffektiveringsåtgärder ingår i ordinarie underhållsplanering och 

drift och att en särskild plan för energieffektivisering därmed inte är motive-

rad. Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget är slutfört med hänvisning 

till förvaltningens redovisning 

Tekniska utskottets beslut 

1. Tekniska utskottet uppdrar till förvaltningen att till utskottets samman-

träde den 3 september återkomma med konkreta förslag till energieffektivi-

serande åtgärder på kommunens fastigheter som kan påbörjas i höst, som 

exempel: solceller, bergvärme och effektivare ventilation.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har vid beslut om budget för 2016, KF 2015/00162 § 

92, gett kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att komma med förslag och 

plan på hur kommunen kan energieffektiviseras. Detta med syfte att mer ef-

fektivt använda skattepengar.  

Energieffektivisering är en del av underhållsplaneringen för kommunens 

fastighetsbestånd. Större och fastighetsövergripande åtgärder utförs som in-

vesteringar. Vid varje större renovering eller ombyggnation ses möjliga 

energieffektiveringsåtgärder alltid över. Underhållsplanen ska årligen god-

kännas av tekniska utskottet.  

Under de senaste åren har ett antal större energieffektiviseringsåtgärder ut-

förts. Många åtgärder utförs också som löpande fastighetsdrift  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-05-29 

Sammanställning av genomförda och planerade åtgärder  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt föreslår 

att tekniska utskottet uppdrar till förvaltningen att till utskottets samman-

träde den 3 september återkomma med konkreta förslag till energieffektivi-

serande åtgärder på kommunens fastigheter som kan påbörjas i höst, som 

exempel: solceller, bergvärme och effektivare ventilation.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om tekniska utskottet beslutar enligt förvaltningens för-

slag och det egna tillägget och finner att så sker.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-06-18  

Tekniska utskottet    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska avdelningen  

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-09-17 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 171 Dnr 2016/00281 

Nya bestämmelser för föreningsbidrag 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Förslag till bestämmelser för före-

ningsbidrag i Håbo kommun 

2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare bestämmelser för före-

ningsbidrag i Håbo kommun 

Sammanfattning 

Förvaltningen har sedan återremissen hösten 2016 arbetat fram ett nytt för-

slag till nya bestämmelser för föreningsbidrag mm i Håbo kommun. En 

större utredning om stödet till föreningarna gjordes 2017 och under 2018 har 

dialog med föreningar skett. Förslaget innebär en ökad tydlighet och möj-

lighet till framförhållning för föreningarna. Förvaltningen föreslår kommun-

fullmäktige att anta bestämmelserna och att samtidigt upphäva tidigare be-

stämmelser.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2018-09-04 § 146 

Tjänsteskrivelse 2018-08-16 

2018-08-16, Remissvar från föreningar 

2018-08-16, Förslag till bestämmelser för föreningsbidrag i Håbo kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Ärende 11



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-09-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 146 Dnr 2016/00281 

Nya bestämmelser för föreningsbidrag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Förslag till bestämmelser för före-

ningsbidrag i Håbo kommun 

2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare bestämmelser för före-

ningsbidrag i Håbo kommun  

Sammanfattning 

Förvaltningen har sedan återremissen hösten 2016 arbetat fram ett nytt för-

slag till nya bestämmelser för föreningsbidrag mm i Håbo kommun. En 

större utredning om stödet till föreningarna gjordes 2017 och under 2018 har 

dialog med föreningar skett. Förslaget innebär en ökad tydlighet och möj-

lighet till framförhållning för föreningarna. Förvaltningen föreslår kommun-

fullmäktige att anta bestämmelserna och att samtidigt upphäva tidigare be-

stämmelser.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-08-16 

2018-08-16, Remissvar från föreningar 

2018-08-16, Förslag till bestämmelser för föreningsbidrag i Håbo kommun  



TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 

Datum Vår beteckning 

2018-08-16 KS 2016/00281 nr 84239 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Hans-Martin Akleye, Tf Avdelningschef 
0171-52798 
hans-martin.akleye@habo.se 

Nya bestämmelser för föreningsbidrag 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Förslag till bestämmelser för

föreningsbidrag i Håbo kommun

2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare bestämmelser för

föreningsbidrag i Håbo kommun

Sammanfattning 

Förvaltningen har sedan återremissen hösten 2016 arbetat fram ett nytt 

förslag till nya bestämmelser för föreningsbidrag mm i Håbo kommun. En 

större utredning om stödet till föreningarna gjordes 2017 och under 2018 har 

dialog med föreningar skett. Förslaget innebär en ökad tydlighet och 

möjlighet till framförhållning för föreningarna. Förvaltningen föreslår 

kommunfullmäktige att anta bestämmelserna och att samtidigt upphäva 

tidigare bestämmelser.   

Ärendet 

Kommunstyrelsen återremitterade 2016-09-05 ärendet om nya bestämmelser 

för föreningsbidrag för Håbo kommun till förvaltningen då nya uppgifter 

hade framkommit och mer diskussion ansågs behövas innan beslut fattas. 

Förvaltningen har under 2017, med stöd av konsult Utvärderingsringen, 

genomfört en större utredning, Utredning av det totala stödet till föreningar. 

Utredningen är en kartläggning av det totala stödet till föreningarna och 

innefattar såväl olika former av kontantbidrag till verksamhet och lokaler 

samt lokalsubventioner. I utredningen finns även en redovisning av en enkät 

till föreningarna om kommunens kontantbidrag. Utredningen ger bra grund 

för en ny dialog med kommunens föreningar och därefter en omarbetning av 

förslaget till nya bidragsregler. Utredningen visar på att förändringar 

behöver göras för att utveckla ett föreningsstöd som bättre möter föreningars 

och invånares behov i Håbo kommun. Det gäller framförallt att fokusera på 

ett mer jämlikt system. 

För att en förening ska vara bidragsberättigad i dag gäller att vissa krav 

uppfylls av föreningen. Dessa krav påverkar såväl föreningarnas 

administration som kommunens administration varför förenklingar kan vara 

att föredra. Dagens regelsystem möjliggör inte nya former av verksamheter 

att etableras och växa som till exempel verksamheter inom rollspel, e-sport 

och LAN där ungdomar och vuxna startar och driver sina föreningar på egna 

villkor och skapar verksamhet tillsammans. 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(4) 

Datum Vår beteckning 

2018-08-16 KS 2016/00281 nr 84239 

Idrotten är, som i andra kommuner, också dominerande i Håbo kommun och 

det stödsystem som finns är i stora drag anpassat för idrott, framförallt 

lagidrott. I Håbo kommun är det endast 16 % av det totala stödet som går till 

föreningar utanför idrotten. Det är alltså angeläget att också utveckla ett 

gynnsamt stöd för föreningar utanför idrotten, exempelvis till ungdoms-, 

kultur- och pensionärsföreningar.  

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 19 mars 2018 att 

godkänna tidplan och process för Nya bestämmelser för föreningsbidrag 

som innebar att de nya bestämmelserna skall beslutas av 

kommunfullmäktige den 1 oktober 2018. Förvaltningen skulle även under 

våren och sommaren på olika sätt, möten och remissrunda, ge föreningar i 

Håbo kommun möjlighet att delge sina synpunkter på nya bestämmelser. 

Möten med föreningar hölls i maj och har gett ett bra underlag för det 

fortsatta arbetet med att ta fram nya bestämmelser.  

Remissrunda 

Under sommaren har en remissrunda där principerna för nya bestämmelser 

presenterades. Fyra föreningar har lämnat svar på remissen, Bålsta 

Ridsportförening, SPF Seniorerna Håbo, Skokloster Bygdegårdsförening 

och Håbo Naturskyddsförening. 

Bålsta Ridsportförening tycker att förändringarna är positiva. De poängterar 

att möjligheten för föreningar med större driftskostnader är viktig och att 

kommunallagens likabehandlingsprincip är viktig även när det gäller bidrag 

och lokalsubventioner. 

SPF Seniorerna Håbo önskar ett kvantitativt bidrag till 

pensionärsföreningarna som bygger på medlemsantal och aktivitet. De ser 

positivt på införandet av arrangemangsbidrag. 

Skokloster Bygdegårdsförening ser positivt på införandet av ett 

arrangemangsbidrag samt att hembygds- och bygdegårdsföreningarnas 

bidrag flyttas till uppdragsbidrag. 

Håbo Naturskyddsförening har inget att anföra emot förslagen. 

Förvaltningen har efter remissrundan omarbetat förslaget vad gäller 

pensionärs- och handikappföreningarna. I övrigt anser förvaltningen att de 

synpunkter som inkommit i remissrundan finns inarbetade i det slutgiltiga 

förslaget. 

Konsekvenser av nya bestämmelser 2019 

Förslaget till nya bestämmelser kommer att innebära en hel del förändrade 

rutiner och andra åtgärder inom förvaltningen. Det är nya tider för ansökan, 

digitalisering av ansökningsförfarande, omförhandlingar av äldre avtal, 

tolkningar av bidragsregler mm.  



TJÄNSTESKRIVELSE 3(4) 

Datum Vår beteckning 

2018-08-16 KS 2016/00281 nr 84239 

En målsättning med de nya bestämmelserna är att systemet skall vara mer 

förutsägbart och att kommunen skall kunna göra utbetalningar så tidigt som 

möjligt på året eller så snabbt som möjligt efter ansökan. Vissa av 

bidragsformerna kommer att ”halta” under det första året vad det gäller 

detta. Dels beroende på att det inte finns en kultur- och fritidsnämnd förrän 

under 2019, dels beroende på att det blir en förskjutning av några 

ansökningstider och bidragsår under 2019. 

Bidraget till pensionärs- och handikappföreningar skall ansökas senast den 1 

december men för 2019 blir sista ansökningsdatum den 1 mars. 

Konsekvensen 2019 blir att beslutet kommer vid samma tidpunkt som 

tidigare år och inte innan årsskiftet.  

Verksamhetsbidrag för publika arrangemang påverkas på så sätt att 

bidragsåret förskjuts ett halvår. Detta hanteras genom att de som tänker söka 

bidraget kan söka projektbidrag för arrangemang för perioden fram till 

halvårsskiftet. 

Övriga bidrag påverkas enbart marginellt av övergången till nya 

bestämmelser. 

Fördelning av medel till olika bidragsformer. 

För 2019 finns i dagsläget avsatt 3 457tkr för de bidrag som omfattas de nya 

bestämmelserna. Då det beslutats om nya bestämmelser kommer 

förvaltningen att göra en analys av de ekonomiska konsekvenserna för 

respektive bidrag. Förvaltningen kommer att ta upp ärendet om fördelning 

av medel mellan de olika bidragen till kultur- och fritidsnämndens första 

sammanträde 2019. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förslaget genomförs inom ekonomisk ram 

Uppföljning 

Bestämmelser för föreningsbidrag i Håbo följs årligen upp för att garantera 

att reglerna är aktuella. Förvaltningen rapporterar till kultur- och 

fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 

– 2008-10-20, KFN 2008/23, Regelverk för föreningsbidrag och

föreningshyror i Håbo kommun

– 2016-09-05, Beslut i Kommunstyrelsen, återremiss av nya bestämmelser

för föreningsbidrag

– 2017-09-10, Bilaga, Utredning av det totala stödet till föreningar

– 2018-03-19, Kommunstyrelsens beslut § 64

– 2018-08-16, Remissvar från föreningar



TJÄNSTESKRIVELSE 4(4) 

Datum Vår beteckning 

2018-08-16 KS 2016/00281 nr 84239 

– 2018-08-16, Förslag till bestämmelser för föreningsbidrag i Håbo

kommun

__________ 

Beslut skickas till 

Akten 

Kommunstyrelsens förvaltning, Kultur och livsmiljö 



NYA BESTÄMMELSER FÖR BIDRAG

KULTUR OCH FRITID



ALLMÄNT

• Enklare och mer förutsägbara

• Gäller from 2019 med övergångsbestämmelser

• Tar höjd för avvikelser – KFN beslut

• Digitalisering och snabbare handläggning

• Fler fleråriga avtalsbidrag

• Fördelning mellan bidragsformer beslutas av 

KFN



ALLMÄNT

• Omförhandlingar av hyror och avtalsbidrag

• ”Raka” bidrags- och hyresavtal

• Kommunens stöd hänger ihop –

Lokalsubvention och Bidrag

- Lokalsubvention inom KoF ca 20 MKR

- Bidrag inom KoF ca 3,8 MKR

• Årlig avräkning i oktober



BIDRAGSFORMER

1. Allmänna bestämmelser

• Förtydliganden

2. Lokalt aktivitetsbidrag

• 3 – 25 år

• Stöd/deltagaraktivitet bestäms i förväg



BIDRAGSFORMER

3. Bidrag till pensionärs- och handikappföreningar

• I princip som tidigare

• Stöd/medlem bestäms i förväg

4. Ungdomsbidrag

• 12 – 18 år



BIDRAGSFORMER
5. Kultur- och arrangemangsbidrag

• Arrangemang för publik – offentligt

5.1 Projektbidrag för publika arrangemang

• Enstaka arrangemang

5.2 Verksamhetsbidrag för publika arrangemang

• Årligt stöd till förening

5.3 Bidrag till traditioner och högtider

• Enstaka arrangemang



BIDRAGSFORMER

6. Uppdragsbidrag

• Verksamhet till allmänheten

• Vissa lokal- och driftsbidrag

• Hembygds- och bygdegårdsföreningar

• Långsiktiga avtal

7. Lokal- och driftsbidrag

• I princip som tidigare

• Bidrag till hyra under bidragsåret



BIDRAGSFORMER

8. Projektbidrag

• Utveckling av föreningens arbete/verksamhet

9. Nattvandringsbidrag

• Som tidigare



FÖRSLAG TILL: 

BESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGSBIDRAG MM I HÅBO KOMMUN 

1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1.1 Inledning 

Kultur- och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela olika ekonomiska 

bidrag. Allmänna bestämmelser för föreningsbidrag är antagna av Kommunfullmäktige den 1 

oktober 2018 och gäller från den 1 januari år 2019. Tidigare regler upphävs genom detta 

beslut. 

De allmänna bestämmelserna för bidrag gäller samtliga beslutade bidragsformer. 

Övergångsbestämmelser 

Då beslut om nya bestämmelser för bidrag tas sent under 2018 kommer vissa 

ansökningsdatum att vara andra för bidragsåret 2019 än de som står angivna i bestämmelser 

för respektive bidrag. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer i god tid att meddela vilka 

datum som gäller för respektive bidrag under 2019. 

Successivt kommer digitala bidragsansökningar att införas. 

1.2 Syfte 

Bidragen är avsedda att vara ett stöd till lokala organisationer/föreningar som bedriver 

verksamhet för Håbo kommuns invånare.  

1.3 Värdegrund 

Verksamheter som får stöd av kultur- och fritidsnämnden ska vila på demokratisk grund och 

bedrivas i enlighet med FN:s konventioner om mänskliga rättigheter  

… utifrån ekologisk hållbarhet

… ha ett drogförebyggande förhållningssätt

… ha ett barnrättsperspektiv

… främja en god etik

… ha en strävan mot ökat deltagande

… ha ett ideellt engagemang

… verka för jämställdhet och integration

1.4 Sökande 

a. Definition av förening:

• Föreningen ska ha minst 5 medlemmar bosatta i Håbo kommun

• Föreningen ska ha stadgar och en demokratiskt vald styrelse

• Föreningen ska bedriva ideell verksamhet

b. Definition av bidragsberättigad förening: Ovanstående tre punkter samt att föreningen

ska vara ansluten till riksorganisation. Förening kan efter särskild prövning av nämnd

anses som bidragsberättigad även om medlemskap i riksorganisation saknas.

c. Ungdomsbidrag kan sökas av enskild person eller grupp av enskilda personer.



d. Kultur- och arrangemangsbidrag; Projektbidrag för publika arrangemang samt Bidrag

till traditioner och högtider, kan sökas av organisationer (juridiska personer), till

exempel en ideell eller ekonomisk förening, enskilda eller grupp av enskilda

1.5 Ansökan  

Ansökan från förening skall lämnas av den lokala huvudorganisationen och inte av 

sektionsstyrelse eller enskild person.  

1.6 Handlingar som föreningar/organisationer skall bifoga ansökan 

Bidragssökande organisation/förening skall bifoga följande med ansökan. Handlingarna skall 

vara aktuella och högst ett år gamla: 

a) verksamhetsberättelse

b) resultaträkning samt fastställd balansräkning

c) revisionsberättelse gällande föregående räkenskapsår

d) Alla föreningar och organisationer som inför nytt år tänker använda kommunens lokaler

eller söka bidrag, skall inkomma med ett revisionsstyrkt medlemsantal över antal medlemmar 

som är:  

0 – 2 år  

3 - 12 år 

13 – 20 år 

21 – 25 år 

26 – 65 år 

65 – år   

Personer med funktionsvariation, 26 – år  

Pensionärs- och handikappföreningar lämnar revisionsstyrkt medlemsantal över pensionärer 

respektive personer med funktionsvariation oavsett ålder. 

e) sammanställning av närvarokort (Gäller för Aktivitetsbidrag)

f) föreningens organisationsnummer alternativt personnummer för firmatecknare

1.7 Bidragsår  

Bidragsår är det år under vilket bidraget utbetalas av Kultur- och fritidsnämnden. 

1.8 Bidragsgrundande år 

Bidragsgrundande år är året före bidragsåret. (Detta gäller inte för Arrangemangs- och 

ungdomsbidrag).  

1.9 Ansökningstid  

Förening som inte inkommit med ansökan i tid är inte bidragsberättigad. 

1.10 Utbetalning av bidrag 

Beviljade bidrag betalas ut till av den sökande uppgivet postgiro- eller bankkonto. 



1.11 Arkivering 

Den bidragsmottagande organisationen/föreningen skall spara de handlingar som åberopats 

vid ansökan i minst 4 år efter bidragsårets utgång.  

1.12 Tolkning av bestämmelser 

Tolkning av bestämmelser om ekonomiskt stöd till förening/organisation skall ske av Kultur- 

och fritidsnämnden.  

1.13 Särskild prövning av ansökan 

Bidrag som inte faller under gällande bidragsbestämmelser kan beviljas efter särskild 

prövning av Kultur- och fritidsnämnden.  

1.14 Försäkring 

Föreningens medlemmar och verksamhet skall vara försäkrade. Antingen genom anslutning 

till riksförbund eller på annat sätt. Enskild som får bidrag skall ha en försäkring som täcker 

projektet/arrangemanget. 

1.15 Revision  

Kultur- och fritidsnämnden genomför årligen revisioner av föreningarnas bidragsansökningar. 

1.16 Missbruk 

Missbruk av erhållna medel eller osanna ansökningsuppgifter leder till indragna 

bidragsförmåner helt eller delvis.  

1.17 Fordran på föreningen 

Om Håbo kommun har någon fordran på den bidragssökande kommer denna att regleras 

innan något bidrag utbetalas.  

1.18 Rätt att neka bidrag 

Håbo kommun förbehåller sig rätten att neka kommunalt lokalt bidrag till de föreningar som 

befinner sig på obestånd. 



2. LOKALT AKTIVITETSBIDRAG

2.1 Inledning  
Kultur- och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela olika ekonomiska 

bidrag till föreningar och organisationer som bedriver ungdomsverksamhet. Regler för 

kommunalt lokalt aktivitetsbidrag (LOK-stöd) är antagna av Kommunfullmäktige den 1 

oktober 2018 och gäller från den 1 januari år 2019.  

2.2 Stödberättigad förening 

• Ska ha verksamhet i Håbo kommun

• Ska ha antagit stadgar, utsett en styrelse samt en revisor

• Ska ha en verksamhet som gynnar boende i Håbo

• Ska vara ansluten till en riksorganisation om sådan organisation finns. Exempel på en

riksorganisation är Riksidrottsförbundet 

• Ska själv bedriva och ansvara för den verksamhet föreningen söker stöd för

• Ska ha minst 5 medlemmar i bidragsberättigad ålder, varav 5 ska vara boende i Håbo

kommun 

• Ska ha en medlemsförteckning

• Ska ta ut en medlemsavgift för deltagare i verksamheten med lägst 50 kronor/år

Ålder, fördelningsprinciper och ersättningsnivå  

Den bidragsberättigade medlemmen ska ha fyllt 3 år men inte fyllt 26 år under det 

verksamhetsår som ansökan avser. LOK-stödet baseras på det antal aktiviteter som föreningen 

bedrivit enligt bidragsreglerna. Föreningar erhåller en ersättningsnivå för redovisade 

deltagartillfällen som årligen fastställs av kultur- och fritidsnämnden.  

2.3 Stödberättigad gruppaktivitet 

• En godkänd sammankomst är en gruppaktivitet som har minst tre deltagare i åldern 3-25 år.

Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare. 

• Gruppaktiviteten ska pågå i minst 60 minuter och ska innehålla en gemensam samling och

avslutning. 

• Ledaren ska ha fyllt 13 år.

• Ledaren får inte vara ansvarig för flera gruppaktiviteter samtidigt.

• Deltagare får endast ingå i en gruppaktivitet per dag

• Deltagare ska vara medlem i den förening som bedriver gruppaktiviteten. Undantag kan

göras för aktiviteter i rekryteringssyfte. 

• Närvaro ska registreras vid varje sammankomst. Ledaren ska vara närvarande under hela

sammankomsten. 

• Gruppaktiviteten ska vara planerad i förväg och deltagaren ska ha informerats om att den

deltar i en bidragsberättigad aktivitet. 

• Föreningar kan inte ansöka om LOK-stöd för lovverksamhet.

2.4 Ansökan 

Föreningar ska komma in med en ansökan på anvisad blankett. Ansökan ska vara kultur-och 

fritidsförvaltningen tillhanda senast den 1 mars. Föreningen söker om stöd för att genomföra 

och driva sin verksamhet för kommande verksamhetsår med underlag hämtat från föregående 

års verksamhet. Ansökan ska signeras av föreningens firmatecknare.  

Förening är skyldig att löpande upprätta redovisning av föreningens gruppaktiviteter.  

Redovisningen ska på begäran av Håbo kommun kunna uppvisas i sin helhet.  



2.5 För sent gjord ansökan  
Ansökan som skickas in efter angiven sista ansökningsdag ska avvisas såvida inte föreningen 

kan visa att förseningen beror på omständigheter som bedöms som rimliga och relevanta.  

2.6 Utbetalning  
Utbetalning sker efter avslutad redovisningsperiod och kontroll och betalas ut till  

föreningens plus- eller bankgirokonto. Utbetalning görs senast den 15 maj. Föreningarna kan 

inte få ut bidraget i förskott.  

2.7 Kontroll, uppföljning och återbetalningsskyldighet  
Den bidragssökande föreningen ska kunna visa att omfattningen av den verksamhet som 

denne söker bidrag för är riktig. Om det efter utbetalning av stöd framkommer att 

utbetalningen grundats på oriktiga uppgifter är föreningen skyldig att omgående återbetala 

mottaget stöd. Även bidrag som utbetalats för aktivitet som inte genomförts ska återbetalas av 

bidragsmottagaren.  

Kontroll och uppföljning av det redovisade LOK-stödsbidraget sker årligen för ett slumpvist 

antal utvalda föreningar. Uppföljningen sker vid ett avstämnings- och dialogmöte där personal 

från kultur- och fritidsförvaltningen närvarar. Även stickprovskontroller kan förekomma. 



3. BIDRAG TILL PENSIONÄRS- OCH HANDIKAPPFÖRENINGAR

3.1 Inledning  
Kultur- och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela olika ekonomiska 

bidrag till pensionärs- och handikappföreningar. Regler för Bidrag till pensionärs- och 

handikappföreningar är antagna av Kommunfullmäktige den 1 oktober 2018 och gäller från 

den 1 januari år 2019.  

3.2 Syfte  
Bidraget är avsett att stimulera föreningsverksamhet för pensionärer och personer med 

funktionsvariation.  

3.3 Sökande  
Bidrag kan beviljas till ideella föreningar som har pensionärer och/eller personer med 

funktionsvariation som huvudmålgrupp.  

Som pensionär räknas förtids-, sjuk- och ålderspensionärer. I handikappföreningarna räknas 

alla medlemmar med funktionsvariation oavsett ålder. Handikappföreningens syfte skall vara 

att främja verksamhet för personer med funktionsvariation.  

3.4 Regler  

Bidrag utgår till pensionärs- och handikappföreningar med grundbelopp per medlem/år, som 

årligen beslutas av kultur- och fritidsnämnden. 

3.5 Ansökan  
Ansökan sker på blankett som laddas ner från kommunens hemsida, digitalt eller erhålls från 

kultur- och fritidsförvaltningen.  

Ansökan skall vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast 1 december. 

Revisionsstyrkt medlemsförteckning gällande bidragsgrundande år bifogas till ansökan. 



4. UNGDOMSBIDRAG

4.1 Inledning  
Kultur- och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela olika ekonomiska 

bidrag. Regler för Ungdomsbidraget är antaget av Kommunfullmäktige den 1 oktober 2018 

och gäller från den 1 januari år 2019.  

4.2 Syfte  
Bidrag till föreningar och till ungdomsgrupper som inte är föreningsknutna i syfte att 

stimulera till verksamhetsutveckling för i första hand barn och ungdomar. Bidraget är avsett 

att stimulera till särskilda projekt och arrangemang. 

4.3 Sökande 

Bidraget kan sökas av unga mellan 12 – 18 år bosatta i Håbo kommun. 

4.4 Regler 

Bidraget skall stödja ungdomars egna initiativ till särskilda aktiviteter eller arrangemang. 

Handläggning och bedömning av aktiviteten/verksamheten delegeras till tjänsteman för snabb 

handläggning. Kontaktperson från kultur- och fritidsförvaltning utses som stöd och hjälp.  

4.5 Ansökan  
Bidraget kan sökas löpande under hela året. Ansökan sker genom en skriftlig 

projektbeskrivning som inkluderar ekonomi. 

4.6 Utbetalning av bidrag 

Utbetalning av bidrag sker till målsmans konto om den som fått bidrag är omyndig 

4.7 Redovisning 
Redovisning av bidraget skall ske till kultur- och fritidsförvaltningen senast 3 månader efter projektet 

är avslutat. Utbetalda pengar som inte använts i projektet skall återbetalas till kommunen. 



5. REGLER FÖR KULTUR- OCH ARRANGEMANGSBIDRAG

Inledning  
Kultur- och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela olika ekonomiska 

bidrag. Regler för Kultur och arrangemangsbidrag är antagna av Kommunfullmäktige den 1 

oktober 2018 och gäller från den 1 januari år 2019.  

Det finns tre olika bidragsformer inom kategorin. 

a. Projekt för publika arrangemang

b. Verksamhetsbidrag för publika arrangemang

c. Bidrag till traditioner och högtider

Bidrag till publika arrangemang tjänar flera syften. Dels öppnar det upp för att inom samma 

kategori kunna ge bidrag inte bara till kulturarrangemang, utan även till idrottsarrangemang 

och kanske även till andra typer av arrangemang. Men det handlar också om att tydliggöra att 

man inom denna bidragskategori ger bidrag till arrangemang för publik, och att upplevelsen 

för besökaren står i centrum. 

5.1 Projektbidrag för publika arrangemang 

5.1.1 Syfte  
Möjliggöra publika arrangemang som präglas av kvalitet och allmänintresse och bidrar till ett 

brett utbud för allmänheten. Avser bidrag till korta, tidsbegränsade arrangemang och projekt. 

Det betyder att man inte kan få projektbidrag under en lång rad år för samma, återkommande 

projekt. För den typen av arrangemang kan verksamhetsbidrag för arrangemang sökas. 

5.1.2 Sökande  
Bidrag kan beviljas till organisationer (juridiska personer), till exempel en ideell eller 

ekonomisk förening, enskilda eller grupp av enskilda som genomför arrangemang som 

präglas av kvalitet och allmänintresse och bidrar till ett brett utbud för allmänheten.  

5.1.3 Regler 

Allmänna krav  
Bidrag kan beviljas till 

• projekt som har god kvalitet och tillför allmänheten ett brett utbud

• projekt som är öppna för allmänheten och präglas av allmänintresse

• projekt som har anknytning till Håbos kommuns område eller till kommunens medlemmar

Bidrag kan inte beviljas till 

• projekt i kommunala förvaltningars eller bolags regi

• investeringar i lokaler och utrustning som efter arrangemanget berikar föreningen

• projekt med övervägande religiös eller politisk inriktning

• stödgalor eller andra projekt för välgörande ändamål

• projekt vars huvudsakliga syfte är att främja vinst inom kommersiell näringsverksamhet

• projekt inom utbildning eller forskning

• renodlade pedagogiska projekt som kan bedrivas till exempel i studiecirkelform



5.1.4 Ansökan 
Ansökan kan göras löpande under året på särskild blankett. Till ansökan skall det bifogas 

projektplan och ekonomisk plan. 

5.1.5 Bedömningskriterier 

Kvalitet. Inom detta kriterium bedöms kvaliteten på de upplevelser som arrangemangen 

förväntas ge upphov till, kvaliteten på/förutsättningarna för produktion och genomförande, 

samt de kompetenser och den erfarenhet som finns hos den sökande.  

Publikarbete. Inom detta kriterium bedöms arbetet med målgrupper, marknadsföring och det 

förväntade publika genomslaget.  

Ekonomisk bärighet. Inom detta kriterium bedöms såväl kortsiktig som långsiktig bärighet, 

bland annat bredden på finansieringen.  

Brett utbud. Inom detta kriterium bedöms i vilken utsträckning arrangemangen bidrar till ett 

brett utbud för allmänheten. Detta görs löpande utifrån en samlad bedömning av de 

ansökningar som kommer in. 

Säkerhet, tillstånd och försäkringar. Arrangören ansvarar för att arrangemanget är säkert, att 

alla tillstånd behövs finns och att arrangemanget är försäkrat.  

5.1.6 Praxis för bidrag till idrotts- och andra arrangemang  

Då bidrag till publika idrottsarrangemang inte finns idag, saknas det en praxis för vilken typ 

av arrangemang som skulle kunna beviljas bidrag. Dessa arrangemang förväntas ha en hög 

nivå, standard och kvalitet och kräver en stabil och pålitlig arrangör. Arrangemangen 

genomförs ofta i samarbete/samverkan med ett förbund. Arrangemanget är ofta för vuxna 

deltagare men kan även vara för ungdom. Arrangemangen kan vara både tillfälliga, och 

klassas då som projektbidrag, och årligt återkommande, och ingår då bland 

verksamhetsbidragen. 

5.1.7 Redovisning 

Redovisning av bidraget skall ske till kultur- och fritidsförvaltningen senast 3 månader efter projektet 

är avslutat. Utbetalda pengar som inte använts i projektet skall återbetalas till kommunen. 

5.2 Verksamhetsbidrag för publika arrangemang 

5.2.1 Syfte  
Möjliggöra publika arrangemang som präglas av kvalitet och allmänintresse och bidrar till ett 

brett utbud för allmänheten. Avser årligt bidrag till etablerad och kontinuerlig verksamhet och 

av väsentlig betydelse för Håbo. Verksamhetsbidrag kan beviljas till åretruntverksamheter 

men kan även ha karaktären av en festival med genomförande under en begränsad period men 

som har verksamhet året runt.  

5.2.2 Sökande  
Bidrag kan beviljas till ideella organisationer som genomför arrangemang som präglas av 

kvalitet och allmänintresse och bidrar till ett brett utbud för allmänheten.  



5.2.3 Regler 

Allmänna krav 

Bidrag kan beviljas till 

• verksamhet som har god kvalitet och tillför allmänheten ett brett utbud

• verksamhet som är öppen för allmänheten och präglas av allmänintresse

• verksamhet som anordnas av en organisation med säte i Håbo kommun

• verksamhet som huvudsakligen gynnar boende i Håbo

Bidrag kan inte beviljas till 

• verksamhet i kommunala förvaltningars eller bolags regi

• investeringar i lokaler och utrustning som berikar föreningen

• verksamhet med övervägande religiös eller politisk inriktning

• stödgalor eller annan verksamhet för välgörande ändamål

• verksamhet med huvudsakligt syfte att främja vinst inom kommersiell näringsverksamhet

• verksamhet inom utbildning eller forskning

• renodlad pedagogisk verksamhet som kan bedrivas till exempel i studiecirkelform

5.2.4 Ansökan 

Ansökan görs senast den 1 april på särskild blankett. Bidragsåret som söks för omfattar 

perioden 1 juli – 30 juni. Handlingar, enligt ”Bestämmelser för bidrag mm i Håbo kommun” 

punkt 1.6, skall bifogas ansökan. 

5.2.5 Bedömningskriterier 

Kvalitet. Inom detta kriterium bedöms kvaliteten på de upplevelser som arrangemangen 

förväntas ge upphov till, kvaliteten på/förutsättningarna för produktion och genomförande, 

samt de kompetenser och den erfarenhet som finns hos den sökande.  

Publikarbete. Inom detta kriterium bedöms arbetet med målgrupper, marknadsföring och det 

förväntade publika genomslaget.  

Ekonomisk bärighet. Inom detta kriterium bedöms såväl kortsiktig som långsiktig bärighet, 

bland annat bredden på finansieringen.  

Brett utbud. Inom detta kriterium bedöms i vilken utsträckning arrangemangen bidrar till ett 

brett utbud för allmänheten. Detta görs löpande utifrån en samlad bedömning av de 

ansökningar som kommer in. 

Säkerhet, tillstånd och försäkringar. Arrangören ansvarar för att arrangemangen är säkra, att 

alla tillstånd behövs finns och att arrangemangen är försäkrade. 

5.2.6 Redovisning och uppföljning 

Verksamheten redovisas och bidraget följs upp i samband med nästa års ansökan. 



5.3 Bidrag till traditioner och högtider 

5.3.1 Syfte  
Möjliggöra projekt som bidrar till utveckling av Håbo och/eller bidrar till ett mervärde för 

boende i Håbo. Avser bidrag till korta, tidsbegränsade projekt.  

5.3.2 Sökande 
Bidrag kan beviljas till organisationer (juridiska personer), till exempel en ideell eller 

ekonomisk förening, enskilda eller grupp av enskilda som är lokalt förankrade i närområdet. 

5.3.3 Regler 

Allmänna krav  
Bidrag kan beviljas till 

• projekt som har god kvalitet

• projekt som tillför ett mervärde för boende i Håbo

• projekt som är lokalt förankrade i Håbo

• projekt som bidrar till att utveckla Håbo

Bidrag kan inte beviljas till 

• projekt i kommunala förvaltningars eller bolags regi

• investeringar i lokaler och utrustning som efter arrangemanget berikar föreningen

• projekt med övervägande religiös eller politisk inriktning

• stödgalor eller andra projekt för välgörande ändamål

• projekt vars huvudsakliga syfte är att främja vinst inom kommersiell näringsverksamhet

• projekt inom utbildning eller forskning

• renodlade pedagogiska projekt som kan bedrivas till exempel i studiecirkelform

• lotterier eller kommersiell försäljning med huvudsakligt syfte att generera vinst till

föreningen 

• arvode till amatörer, minderåriga eller den egna föreningens medlemmar

5.3.4 Ansökan 

Ansökan kan göras löpande under året på särskild blankett. Till ansökan skall det bifogas 

projektplan och ekonomisk plan. 

5.3.5 Bedömningskriterier  
Bedömningskriterier som tas hänsyn till är kvaliteten på projekten, på vilket sätt projektet 

bidrar till utveckling av Håbo, samt på vilket sätt det skapar ett mervärde för de boende i 

Håbo. Dessutom tas hänsyn till i vilken utsträckning projekten bidrar till ett brett utbud, vilket 

görs löpande utifrån en samlad bedömning av de ansökningar som kommer in. 

Arrangören ansvarar för att arrangemanget är säkert, att alla tillstånd behövs finns och att 

arrangemanget är försäkrat. 

5.3.6 Redovisning 

Redovisning av bidraget skall ske till kultur- och fritidsförvaltningen senast 3 månader efter 

projektet är avslutat. Utbetalda pengar som inte använts i projektet skall återbetalas till 

kommunen. 



6. UPPDRAGSBIDRAG

6.1 Inledning 

Kultur- och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela olika ekonomiska 

bidrag. Regler för Uppdragsbidrag är antagna av Kommunfullmäktige den 1 oktober 2018 och 

gäller från den 1 januari år 2019.  

6.2 Omförhandling av tidigare avtal 

De avtal som finns enligt tidigare regler/avtal sägs upp för omförhandling. 

6.3 Syfte 

Uppdragsbidrag innebär stöd från kommunen till följd av särskilda avtal och 

överenskommelser om utförande av uppdrag. Huvudsakligen är det föreningar som utöver 

medlemsverksamheter har en tydlig verksamhet eller anläggning som riktar sig till 

allmänheten. Äldre avtal om bidrag samt lokalbidragen till hembygds- och 

bygdegårdsföreningar inkluderas i detta bidrag.  

Överenskommelser om Uppdragsbidrag, eller avtal med föreningar, har tidigare tecknats med 

Bålsta Alpina Klubb, Bålsta Cykelklubb, Bålsta Skidklubb, Bålsta Frisbeeklubb, Träningshus 

1 samt SISU Idrottsutbildarna. Håbo Kultur- och Hembygdsförening, Lilla Hagalunds 

Vänner, Skokloster Bygdegårdsförening, Skokloster Gille och Övergrans Bygdegårdsförening 

har fått lokalbidrag till hembygds- och bygdegårdsföreningar. Ett antal andra föreningar 

skulle det vara lämpligt, att i stället för andra bidragsformer, skriva avtal om uppdragsbidrag 

med.  

6.4 Sökande 

Bidrag kan beviljas ideella föreningar, som utöver medlemsverksamheter har en tydlig 

verksamhet eller anläggning som riktar sig till allmänheten. Bidrag kan även beviljas 

organisationer med specifika lokal- eller anläggningsbehov för sin föreningsverksamhet, som 

inte kan tillgodoses av kommunen. 

6.5 Regler 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om Uppdragsbidrag utifrån underlag från förvaltning och 

berörd förening och med hänsyn till ekonomiska förutsättningar. Stöd och ersättning fastställs 

av kultur- och fritidsnämnden inför varje verksamhetsår. Uppdragsöverenskommelser och 

avtal följs upp kontinuerligt i förhållande till hur verksamheten bedrivs och utvecklas. Nivån 

för stöd och ersättning omprövas för varje år i förhållande till hur verksamheten bedrivs, hur 

överenskommelser är utformade och med hänsyn till ekonomiska förutsättningar i budget. 

Avtal och uppdragsöverenskommelser förändras och omprövas när så bedöms lämpligt och 

möjligt. 

6.6 Ansökan 

Ansökan/inledande av diskussion om uppdragsbidrag, kan göras löpande genom kontakt med 

Kultur och fritidsförvaltningen. 

6.7 Fördelningskriterier  
Bidraget är inget generellt bidrag utan prioritering görs utifrån kultur- och 

fritidsförvaltningens bedömning av angelägenhetsgrad och befintliga resurser. 



6.8 Redovisning, uppföljning och revidering av avtal 

Bidraget redovisas och följs upp årligen. Eventuell revidering av uppdragsbidraget kan göras 

löpande. 



7. LOKAL- OCH DRIFTSBIDRAG

7.1 Inledning 

Kultur- och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela olika ekonomiska 

bidrag. Regler för Lokal- och driftsbidrag är antagna av Kommunfullmäktige den 1 oktober 

2018 och gäller från den 1 januari år 2019.  

7.2 Syfte  
Lokal- och driftsbidragets syfte är att utjämna förutsättningarna mellan verksamheter som 

bedrivs i egna lokaler eller som hyrs av annan part än kommunen och verksamheter som 

bedrivs i kommunens lokaler. Stödet ska, för de föreningar som äger sin lokal/anläggning, 

även ge en möjlighet att göra nödvändiga investeringar i anläggningen. 

7.3 Sökande 
Bidragsformen riktar sig till ideella föreningar med verksamhet som bedrivs i egna lokaler 

eller i lokaler som hyrs av annan part än kommunen.  

7.4 Regler 

• Föreningen ska ha sitt säte i Håbo kommun.

• Merparten av föreningens verksamhet ska bedrivas i lokalen.

• Föreningar som inte tidigare erhållit bidraget måste kontakta kommunen för bedömning

innan ansökan. 

• Bidrag ges för lokaler inom Håbo kommun, undantag kan ske efter särskild prövning.

• I särskilda fall kan Kultur- och fritidsnämnden besluta om bidrag till föreningar som hyr

lokaler av Håbo kommun. 

• Föreningar ska kunna styrka sina kostnader och intäkter.

• Bidrag till hyreskostnader kan utbetalas under bidragsåret om föreningen har ett kontrakt

som löper under hela året. 

• Bidrag utgår med maximalt 50 % av föreningens beräknade nettolokalkostnad och högst 4,5

prisbasbelopp. 

• I särskilda fall kan Kultur- och fritidsnämnden besluta om bidrag med högre procentandel

eller belopp. 

• Föreningar ska kunna styrka sina kostnader och intäkter.

7.5 Ansökan 

Ansökan om lokal- och driftsbidrag skall göras senast den 1 mars till kultur- och 

fritidsförvaltningen enligt ovanstående regler. 

7.6 Fördelningskriterier  
Bidraget är inget generellt bidrag utan prioritering görs utifrån kultur- och 

fritidsförvaltningens bedömning av angelägenhetsgrad och befintliga resurser. 



8. PROJEKTBIDRAG

8.1 Inledning 

Kultur- och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela olika ekonomiska 

bidrag. Regler för Projektbidrag är antagna av Kommunfullmäktige den 1 oktober 2018 och 

gäller från den 1 januari år 2019.  

8.2 Syfte 

Bidraget går att söka bidrag för olika typer av projekt som bidrar till en hållbar utveckling av 

föreningens verksamhet. 

8.3 Sökande 

Bidrag kan beviljas till ideell förening. 

8.4 Regler 

Bidraget kan sökas av föreningar i Håbo kommun. Maximalt belopp att söka är 50 000 

kronor. Bidraget kan inte sökas i efterhand.  

8.5 Ansökan 

Ansökan kan göras vid två tillfällen. Senast den 1 april för projekt som avser att starta under 

kommande höst samt senast den 1 oktober för projekt som avser starta under kommande vår. 

8.6 Redovisning 

Verksamhets- och ekonomisk redovisning av projektet skall göras senast 3 månader efter 

avslutat projekt. Utbetalda pengar som inte använts i projektet skall återbetalas till 

kommunen. 



9. NATTVANDRING I HÅBO KOMMUN

9.1 Inledning 

Kultur- och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela olika ekonomiska 

bidrag. Regler för Nattvandring i Håbo kommun är antagna av Kommunfullmäktige den 1 

oktober 2018 och gäller från den 1 januari år 2019.  

9.2 Syfte 

Syftet med nattvandringsbidraget är att stärka intresset för vuxenvandring och öka 

vuxennärvaron i miljöer där ungdomar vistas.  

9.3 Sökande 

Förening som är berättigad till Håbo kommuns föreningsbidrag kan ansöka om att nattvandra 

9.4 Regler 

Nattvandrande förening som tilldelats nattvandringskväll engagerar 6 stycken vuxenvandrare 

och utser en kontaktperson inom gruppen/föreningen att fungera som vandringsvärd. Även 

föräldrar som inte tillhör föreningen är välkomna att vandra med den ansvariga föreningen. 

Nattvandringen sker utvalda fredag- och lördagskvällar mellan klockan 20.30 - 24.00. 

Ersättning för genomförd nattvandringskväll utgår med 2400 kr/per kväll. Bidraget utbetalas 

till det konto som uppgivits i kommunens föreningsregister. Nattvandringsersättningen betalas 

ut till förening som ansökt, beviljat och genomfört nattvandring.  

9.5 Ansökan 

Ansökan görs på kommunens webbplats. 







Personuppgifter skyddade enligt PUL





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-09-17 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 172 Dnr 2018/00586 

Taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige antar förslag till taxor och avgifter vid Håbo biblio-

tek att gälla från 2018-11-01 och tillsvidare. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att detta förslag upphäver alla tidigare taxor

och avgifter för Håbo Bibliotek. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att kopieringstaxan gäller kommunens alla

förvaltningar.  

Sammanfattning 

En översyn av taxor och avgifter vid Håbo bibliotek har genomförts. Det har 

tidigare funnits flera beslut för olika medier vilket gör det i dag är svårt att 

avgöra vilket beslut som gäller.  

I många andra kommuner betalas avgifter direkt till biblioteken och det fun-

gerar mycket bra för både medborgaren och verksamheten. Det innebär att 

eventuella skulder inte ingår i kommunens kravhantering.  

Biblioteket har arbetat fram tydligare rutiner för påminnelser och indrivande 

av skulder. Ett positivt resultat märks redan.  

Med anledning av ovan kommer nu ett förslag där alla avgifter är samlade 

för ett beslut gemensamt. Rutinen för betalning av avgifter ändras och sker 

efter beslut enbart direkt till biblioteket.  

Tidigare beslut om åldersgräns för lån av DVD till 16 år bör finnas kvar då 

avgifter för förkomna eller skadade exemplar är höga.  

För att motverka växande skulder föreslås en maxgräns på 100 kr, därefter 

spärras bibliotekskortet tills skulden är betald.  

Avdelningschef har rätt att besluta att fakturera och därmed ingår skulden i 

kommunens kravrutin och kan gå vidare till inkasso.  

Förvaltningen föreslår utifrån bilaga taxor och avgifter vid Håbo bibliotek 

från och med 2018-11-01 att gälla tillsvidare.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2018-09-04 § 144 

Tjänsteskrivelse 2018-08-16 

Taxor och avgifter vid Håbo bibliotek 2019 

Ärende 12



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-17 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) föreslår följande tillägg: 

Kommunfullmäktige beslutar att kopieringstaxan gäller kommunens alla 

förvaltningar.   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets för-

slag med Owe Fröjds (Båp) tillägg och finner att så sker.  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-09-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 144 Dnr 2018/00586 

Taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämnden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige antar förslag till taxor och avgifter vid Håbo biblio-

tek att gälla från 2018-11-01 och tillsvidare. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att detta förslag upphäver alla tidigare taxor

och avgifter för Håbo Bibliotek.   

Sammanfattning 

En översyn av taxor och avgifter vid Håbo bibliotek har genomförts. Det har 

tidigare funnits flera beslut för olika medier vilket gör det i dag är svårt att 

avgöra vilket beslut som gäller.  

I många andra kommuner betalas avgifter direkt till biblioteken och det fun-

gerar mycket bra för både medborgaren och verksamheten. Det innebär att 

eventuella skulder inte ingår i kommunens kravhantering.  

Biblioteket har arbetat fram tydligare rutiner för påminnelser och indrivande 

av skulder. Ett positivt resultat märks redan.  

Med anledning av ovan kommer nu ett förslag där alla avgifter är samlade 

för ett beslut gemensamt. Rutinen för betalning av avgifter ändras och sker 

efter beslut enbart direkt till biblioteket.  

Tidigare beslut om åldersgräns för lån av DVD till 16 år bör finnas kvar då 

avgifter för förkomna eller skadade exemplar är höga.  

För att motverka växande skulder föreslås en maxgräns på 100 kr, därefter 

spärras bibliotekskortet tills skulden är betald.  

Avdelningschef har rätt att besluta att fakturera och därmed ingår skulden i 

kommunens kravrutin och kan gå vidare till inkasso.  

Förvaltningen föreslår utifrån bilaga taxor och avgifter vid Håbo bibliotek 

från och med 2018-11-01 att gälla tillsvidare.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-08-16 

Taxor och avgifter vid Håbo bibliotek 2019  



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2018-08-16 KS 2018/00606 nr 84240 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kultur och livsmiljöavdelningen 
Marie Holmqvist, Enhetschef Kultur & Bibliotek 
0171-52605 
marie.holmqvist@habo.se 

Bibliotekets taxor och avgifter. 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige antar förslag till taxor och avgifter vid Håbo

bibliotek att gälla från 2018-11-01 och tillsvidare.

2. Kommunfullmäktige beslutar att detta förslag upphäver alla tidigare

taxor och avgifter för Håbo Bibliotek.

Sammanfattning 

En översyn av taxor och avgifter vid Håbo bibliotek har genomförts. Det har 

tidigare funnits flera beslut för olika medier vilket gör det i dag är svårt att 

avgöra vilket beslut som gäller.  

I många andra kommuner betalas avgifter direkt till biblioteken och det 

fungerar mycket bra för både medborgaren och verksamheten. Det innebär 

att eventuella skulder inte ingår i kommunens kravhantering.  

Biblioteket har arbetat fram tydligare rutiner för påminnelser och indrivande 

av skulder. Ett positivt resultat märks redan.  

Med anledning av ovan kommer nu ett förslag där alla avgifter är samlade 

för ett beslut gemensamt. Rutinen för betalning av avgifter ändras och sker 

efter beslut enbart direkt till biblioteket.  

Tidigare beslut om åldersgräns för lån av DVD till 16 år bör finnas kvar då 

avgifter för förkomna eller skadade exemplar är höga.  

För att motverka växande skulder föreslås en maxgräns på 100 kr, därefter 

spärras bibliotekskortet tills skulden är betald.  

Avdelningschef har rätt att besluta att fakturera och därmed ingår skulden i 

kommunens kravrutin och kan gå vidare till inkasso.  

Förvaltningen föreslår utifrån bilaga taxor och avgifter vid Håbo bibliotek 

från och med 2018-11-01 att gälla tillsvidare.     

Ärendet 

Justerade taxor och avgifter 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Årlig översyn av taxorna för att täcka kostnader. 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2018-08-16 KS 2018/00606 nr 84240 

Att ändra rutin för betalning innebär effektivisering administrativt för både 

biblioteket samt ekonomienheten. Biblioteket följer då rutin för 

försäljningsställen.  

Uppföljning 

Årlig uppföljning 

Beslutsunderlag 

– Taxor och avgifter vid Håbo bibliotek 2019

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kultur och livsmiljö 

Ekonomiavdelningen 



SKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2018-09-18 KS 2018/00586 nr 84809 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Lena Jande, Kansli- och kvalitetschef 
0171-52558 
lena.jande@habo.se 

Komplettering 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-09-17, under punkten ” Taxor 

och avgifter inom kultur- och fritidsnämnden” kom en begäran om 

komplettering kring kopieringskostnader.  

Avgiften för kopiering föreslås till 2 kr/kopia i biblioteket och 

kommunstyrelsen anser att den avgiften bör stämma överens med andra 

beslut om avgifter för kopiering i Håbo kommun.  

Det finns ytterligare ett beslut om taxor och avgifter som innehåller avgifter 

för kopiering, nämligen ”Avgifter för kopia mm av allmänna handlingar” 

(KF 2014-03-24, § 4).  

I beslutet kan man läsa: 

”Kopia av en allmän handling  

Avgift ska tas ut om en beställning omfattar 10 sidor eller mer, oavsett om 

beställningen avser enkel-eller dubbelsidigt material.  

Avgift för en beställning av 10 stycken A4 är 50 kronor. För varje därtill 

kommande A4 är kostnaden 2 kronor. I de fall där handlingar skickas med post 

tillkommer portokostnad om försändelsen väger mer än 20 gram. Kostnad tas 

även ut vid eventuell postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att den 

begärda handlingen ska komma mottagaren tillhanda. Kostnaderna för att den 

begärda handlingen ska komma mottagaren tillhanda gäller endast i de fall då 

mottagaren har betalt en avgift för själva handlingen.  

Avgifter för kopia/utskrift av allmän handling: 

Antal sidor Pris  

1-9 st 0 kr  

10 st 50 kr  

Varje kopia därefter 2 kr” 

Avgiften för enskilda kopior över 10 sidor allmän handling stämmer 

överens med den föreslagna avgiften för kopiering i biblioteket. Avgiften 

upp till 10 sidor är att betrakta som särskild för att det rör sig om kopiering 

av just allmän handling.  

Ingen revidering av ”Avgifter för kopia mm av allmänna handlingar” 

bedöms därför nödvändigt på grund av beslut om ”Taxor och avgifter inom 

kultur- och fritidsnämnden”. 



UTREDNING 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2018-09-09 KS 2018/00586 nr 84656 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Hans-Martin Akleye, Tf Avdelningschef 
0171-52798 
hans-martin.akleye@habo.se 

Kostnad utskrift/kopiering Bibliotek 

Håbo bibliotek har sedan många år gett möjlighet för allmänheten att mot en avgift göra 

datorutskrifter och att kopiera olika handlingar. Avgiften beslutas av kommunfullmäktige som en del 

i Taxor och avgifter för Håbo kommun.  

De som kopierar eller gör utskrifter på biblioteket är huvudsakligen personer som inte har tillgång till 

skrivare eller kopiator hemma eller på jobbet. Det är till exempel, äldre, arbetslösa, sjukskrivna, 

nyanlända eller studenter. Det de skriver ut är till exempel migrationsverkets eller försäkringskassans 

blanketter och beslut, bankutdrag, biljetter, artiklar, fraktsedlar, bankutdrag eller digital kurslitteratur. 

Kopierar läkarintyg, handlingar inför deklaration, CV mm till jobbansökningar, läkarintyg, material 

ur tidskrifter och olika bygghandlingar. 

Kommunallagen (2017:725) stadgar i Kap2 6§ : Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter 

än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller. 

Den nuvarande kostnaden för kopior i gällande kopieringsavtal är 0,12kr för svart/vit kopia och 

0,34kr för färg. Till detta kommer en papperskostnad på 0,05kr per A4-ark för 70gr kontorspapper. 

Personalen hjälper ungefär var fjärde som skriver ut eller kopierar och tar betalt av samtliga. Det är 

svårt att göra en exakt beräkning av tidsåtgången. För hjälpen handlar det oftast om någon enstaka 

minut och för betalning ca en minut. Personalkostnaden för betalning blir med ett snitt på 5 

kopior/betalning 0,75kr per kopia. Med ett snitt på 5 kopior per kund blir kostnaden för att hjälpa var 

fjärde kopierande under 3 minuter 0,60kr per kopia. 

Kostnaden för A4 svart/vit kopiering blir då 1,52kr per kopia. 

Kostnad Kronor 

Kopiering 0,12 

Papper 0,05 

Personal hjälp 0,60 

Personal betalning 0,75 

Summa 1,52 

Förvaltningen har gjort en jämförelse med kostnaderna för kopiering i närliggande kommuner. Se 

tabell nedan. 



UTREDNING 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2018-09-09 KS 2018/00586 nr 84656 

Kopiering och utskriftskostnader i närliggande kommuner 

Håbo 

förslag 

Upplands 

Bro 

Upplands 

Väsby 

Enköping Strängnäs Uppsala Ekerö Järfälla 

A4 sv/v 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 

A3 sv/v 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 6,00 

A4 färg 4,00 5,00 5,00 6,00 4,00 

A3 färg 8,00 10,00 12,00 6,00 

Scanning 5,00 2,00 



Taxor och avgifter Håbo bibliotek från och med 2018-11-01 

Biblioteket 

Om du har en skuld på över 100 kr kan du inte låna eller reservera. När du har betalat 

din skuld fungerar bibliotekskortet som normalt.  

Det är godkänt att avbetala eventuell skuld för förseningsavgifter vid flera tillfällen. 

Avgifter betalas direkt på biblioteket. 

Åldersgräns för lån av DVD fastställs till 16 år. 

År 2018 År 2019 

Förseningsavgifter (Barn, 0-18år, och barnmedier är avgiftsfria) 

Per volym och påbörjad vecka 5 kr 5 kr 

Per DVD/Videofilm, cd-skiva, cd-rom och dag 5 kr 5 kr 

Snabblån och fjärrlån 

Per volym och dag 5 kr 5 kr 

Ersättning för förkommen/skadade medier 

Vuxenbok, angivet pris eller inköpspris om det är högre 250 kr 250 kr 

Barnmedier utom film, angivet pris eller inköpspris om det är högre 100 kr 100 kr 

Tidskrift, angivet pris eller inköpspris om det är högre 100 kr 100 kr 

Ljudbok, CD-skiva, CD-rom, angivet pris eller inköpspris om det är 
högre, vuxenmedier 

250 kr 250 kr 

DVD, VHS, angivet pris eller inköpspris om det är högre, både 
barnfilm och vuxenfilm 

500 kr 500 kr 

Fjärrlånad bok, angivet pris eller inköpspris om det är högre 500 kr 500 kr 

Övriga avgifter (för kopia mm av allmänna handlingar gäller 
beslut 2014/27 nr 2014.192) 

Kopiering/utskrift per ark A4  2 kr 

Kopiering/utskrift per ark A3 4 kr 

Kopiering/utskrift per ark A4 färg 4 kr 

Kopiering/utskrift per ark A3 färg 8 kr 

Scanning och mail till kund, per scanning/skickande 5 kr 

Kasse 3 kr 

Kasse tyg 25 kr 

Lånekort, ersätta förlorat 10 kr 

Fjärrlån per beställning 20 kr 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-09-17 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 190 Dnr 2018/00669 

Förlängd mandatperiod för samordningsförbundet 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige förlänger mandatperioden för Samordningsförbun-

det till 2019-03-31. 

Sammanfattning 

Liselotte Grahn Elg (M) väcker frågan om att förlänga Samordningsförbun-

dets mandatperiod så att den överensstämmer med förbundsordning.  

Samordningsförbundet Uppsala län arbetar för att utveckla samverkan mel-

lan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Medlemmar i förbundet är 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala samt länets 

åtta kommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkar-

leby, Östhammar. 

Från och med ordinarie val väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat 

från och med 1 april året efter det att val av fullmäktige region och kommu-

ner har ägt rum. 

Ärende 13



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2018-08-13 KS 2018/00598 nr 84164 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige 
samt ledamot i barn- och utbildningsnämnden samt fyllnadsval 
och hemställan om ny sammanräkning 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Linnea Bjuhr (SD) från uppdrag som

ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

2. Kommunfullmäktige entledigar Linnea Bjuhr (SD) från uppdrag som

ledamot i kommunfullmäktige.

3. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny ledamot i barn- och

utbildningsnämnden i Linnea Bjuhrs (SD) ställe.

Sammanfattning 

Linnea Bjuhr har begärt entledigande från uppdragen som ledamot i 

kommunfullmäktige samt i barn- och utbildningsnämnden. Då 

kommunfullmäktiges mandatperiod närmar sig sitt slut kan inte hemställan 

om ny sammanräkning för att utse en ny ledamot i kommunfullmäktige 

göras. Dock behöver fyllnadsval till posten som ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden göras.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Avsägelse

__________ 

Beslut skickas till 

Linnea Bjuhr (SD) 

Vald 

Barn- och utbildningsnämnden 

Länsstyrelsen 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Ärende 14



Från: Linnea Bjuhr  
Skickat: den 13 augusti 2018 10:28 
Till: Jill Turtola; Sara Widströmer; Kommun; barn.utbildning; Lennart 

Carlsson; Ulf Winberg 
Kopia: Michael Rubbestad 
Ämne: Avsägelse politiska uppdrag 

Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 

Hej, med anledning av flytt till Uppsala kommun avsäger jag mig härmed mina politiska uppdrag 

i Håbo kommun, det vill säga ledamot av kommunfullmäktige samt ledamot av barn och-

utbildningsnämnden.  

Jag vill också passa på att tacka för dessa fyra givande år och önska kommande KF och nämnder 

lycka till den kommande mandatperioden! 

--  

Med vänliga hälsningar 

Linnea Bjuhr  

Distriktsombudsman Sverigedemokraterna Uppland 
073-846 16 96 

Bli medlem i Sverigedemokraterna! 
https://sd.se/medlem

Personuppgifter skyddade enligt PUL

https://sd.se/medlem


TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2018-07-31 KS 2018/00572 nr 83977 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

Fyllnadsval av nämndeman till Uppsala tingsrätt 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny nämndeman vid Uppsala tingsrätt

i Nihad Hodzic (C) ställe.

Sammanfattning 

Nihad Hodzic (C) har begärt och beviljats entledigande från uppdraget som 

nämndeman vid Uppsala tingsrätt.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Beslut om entledigande

__________ 

Beslut skickas till 

Vald 

Uppsala tingsrätt 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Ärende 15



Personuppgifter skyddade enligt PUL

Personuppgifter skyddade enligt PUL



Personuppgifter skyddade enligt PUL



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-11 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 88 Dnr 2018/00483 

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om 
container för brännbart avfall på återvinningscentralen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas.

Sammanfattning 

Owe Fröjd (Båp) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande med 

anledning av kommunstyrelsens beslut den 23 april 2018 om att återinföra 

container för brännbart avfall på återvinningscentralen:  

1. Tycker du att det är en bra service till kommunensmedborgare att ställa

containern på en undanskymd plats så den inte syns, och utan 

hänvisningsskyltar? 

2. Tycker du att det är lämpligt att Alliansen, tillsammans med personalen,

tar ett beslut som innebär en försämring, både servicemässigt och 

miljömässigt, och som negativt motverkar ett fattat politiskt beslut, ett 

beslut som ni ogillade och röstade emot? 

3. Tycker du att det är positivt att våra chefer och personal inte hörsammar,

eller förstår, vad som beslutades, trots förklaringar från förslagsställaren? 

4. Kommer detta arbetssätt, att fortsätta efter valet i höst, OM ni även då

bildar en minoritets-majoritet? 

Kommunstyrelsens ordförande, Liselotte Grahn Elg (M), återkommer med 

svaret.  

Beslutsunderlag 

Enkel fråga 

______________ 

Ärende 16



 

 

      
Bålsta 2018-06-08 

  
 
 
 

      Bålstapartiet 
 

 
 
 
Fråga till Kommunstyrelsens ordförande, KF 2018-06-11 
 
 
 

”Den gömda containern för brännbart avfall på ÅVC” 
 
 
En sammanfattning: 
 
-Under våren beslutade personalen att de skulle upphöra med ha en container för 
brännbart avfall på ÅVC, en service som alla betalar för, och utan någon info eller förslag 
att sänka taxorna. 
 
-Den 23 april beslutade en majoritet Kommunstyrelsen att denna container skulle 
återinföras. Mot detta röstade Alliansen och MP 
 
-Den 24 april fick arbetsgivaren/Kommunstyrelsen ett brev från personalen på ÅVC, några 
citat ur bervet: 
 
-Vi som jobbar här är oerhört chockade och känner oss kränkta 
-Pinsamt och vi skäms över att man kan fatta sådana beslut 
-Har ni bara lyft fingret för att kolla åt vilket håll det blåser 
-Vill ni ta över så varsågod! 
-Gör om och gör rätt 
 
Resultatet av detta beslut är att containern nu är tillbaks, men placerad på en undangömd 
plats och utan hänvisningsskyltar! 
 
Då jag var den som förslog detta så borde min tolkning, att den skulle tillbaks på ungefär 
samma plats, gälla, detta så att folk kan hitta den, 
 
Jag har meddelat min tolkning till vår Kommundirektör och påtalat mitt önskemål om 
samma placering som tidigare. 
 
Dock så vill inte, vare sig personalen, vår verksamhetsansvariga för ÅVC Anna Darpe, 
förvaltningschef Eva Anderling, eller Kommundirektör Vipul Vithlani, hörsamma detta 
önskemål. 
 

 



I dag fredag fick jag kanske ett svar på varför det är så, se utdrag i brev från 
förvaltningschef Eva Anderling: 

”Alliansen var på studiebesök på återvinningscentralen och tillsammans med dem 
bestämdes placeringen av den brännbara containern” 

Mina frågor till dig: 

1. Tycker du att det är en bra service till kommunensmedborgare att ställa containern på
en undaskymd plats så den inte syns, och utan hänvisningsskyltar? 

2. Tycker du att det är lämpligt att Alliansen, tillsammans med personalen, tar ett beslut
som innebär en försämring, både servicemässigt och miljömässigt, och som negativt 
motverkar ett fattat politiskt beslut, ett beslut som ni ogillade och röstade emot? 

3. Tycker du att det är positivt att våra chefer och personal inte hörsammar, eller förstår,
vad som beslutades, trots förklaringar från förslagsställaren? 

4. Kommer detta arbetssätt, att fortsätta efter valet i höst, OM ni även då bildar en
minoritets-majoritet? 

Owe Fröjd 
Partiledare, Bålstapartiet 




