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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ledamöter 

Agneta Häggiund (S), ordförande 
Sjunne Green (BAp) 
Christian Ghaemi (MP) 
Carina Lund (M) 
Tomas Alm (FP) 

KALLELSE 
Datum 

2011-08-05 

Ersättare 

Thomas Lindström (S) 
Lars-Göran Bromander (S) 
Fred Rydberg (KD) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 

Tid Måndagen den 22 augusti 2011, kl. 08.30 

Plats Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta 

Ärenden 

1. Upprop 

2. Val av justerare 

3. Godkännande av dagordningen 

6. Eventuella informationer -inbjudan Startskott RUS 

7. Muntlig information om översyn av reglementen 

8. Beslut om deltagande i Kvalitetsmässan i Göteborg, 2011-11-15 - 2011-11-17 

9. Beredning av samtliga ärenden som redovisas till kallelsen till kommunstyrelsens sam
manträde 2011-09-05 

10. Övriga frågor 

Agneta HäggIund (S) 
Ordförande 
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13.00 Uppländsk Drivkraft 3.0 - Att våga 
tillsammans. Vårt uppdrag och förväntningar. 
Cedlia Fom. jiirbu12dsstYI~IJenJ ordfiira12de 

välja, 

13.15 Inspel från Länsstyrelsen och STUNS - vad vill vi 
med Uppländsk Drivkraft? 
Peter Egardt, la12dJbävding och ordfiira12de STUNS 

13.30 Utmaningar för Uppsala län 
Presentation av fyra kOl1sultrapportet 
TomaJ Stavbom, Regio12jörbuJ1(Mt 

13.50 Struktnrbild för ett funktionellt Uppsala län 
Ola KahlstriJm, Regionfiirbu12det 

14.10 Fika med gmppdiskussioner 

Vilka utmaningar ska prioriteras i Uppländsk 
Drivkraft? 
Vad vill vi med det funktionella Uppsala län år 
2020? 

15.10 Redovisning, slutsatser och vägen framåt 

16.00 Avslutning 

Välkommen 

Cecilia Fom, jbi'bundsslyrelJenJ ordförande 

Besöksadress 
Postadress 
Telefon 

Fax 

Kungsgatan 41 
Box 1843. ?5148 Uppsala 
018 ·18 21 00 
018· 18 21 15 

in fo@regionuppsala,se 
www,regionuppsala.s8 

Till: Torsdag 1 september 2011 
Kl13.00 -16.00 

Plats: Hotell Gillet, Uppsala 

Inmälan:Till: monica.lundin@regionuppsala.se 

_ tomas.stavbom@regionuppsala.se 
IlIfoflllatlllll: 018-182101 

Arrangör: 

~ REGIONFÖRBUNDET 
[! Uppsala län 

Org. nr 222 000·1511 
Plusgiro 3535 16"8 

~I 
l 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2011-08-04 
Vår beteckning 

KS2010/117 nr2011.1795 

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

(A 

Förslag om deltagande i årets Kvalitetsmässa i Göteborg, 
2011-11-15 - 2011-11-17 

Sammanfattning 
Kvalitetsmässan är en konferens med ca 4 000 deltagare, en KvalitetsBank 
av utvecklingsprojekt, med ideer för verksamhetsförbättring, samt en 
fackmässa med 200 utställare och över 10 000 besökare. Mässan är Europas 
största konferens och fackmässa för verksamhets- och samhällsutveckling. 

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning, har styrelsens ordförande 
eller arbetsutskottet rätt att besluta i frågor om "föliroendevaldas 
deltagande i kurser och konferenser". 

Beslutsunderlag 
- InfoDl1ation via www.kvalitetsmassan.se 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets beslut 

I. Utskottet beslutar att arbetsutskottets fem ledamöter ges möjlighet att ta 
del av Kvalitetsmässan i Göteborg, 2011-11-15-2011-11-17. 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Ledamöter 

Agneta Häggiund (S), ordförande 
Lars-Göran Bromander (S) 
Thomas Lindström (S) 
Eva Staake (S) 
Sjunne Green (Båp) 
Christian Ghaemi (Mp) 
Carina Lund (M) 
Björn Allskog (M) 
Tomas Alm (FP) 
Fred Rydberg (KD) 
Göran Eriksson (C) 

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 

Tid Måndagen den 5 september 2011, kl. 17.00 
Fönnöten från Id. 16.00 

Plats Övergranssalen, kOlmnunhuset, Bålsta 

Ärenden 

l. Upprop 

2. Val av justerare 

3. Godkännande av dagordningen 

KALLELSE 

Datum 

2011-08-05 

Ersättare 

Fredrik Anderstedt (S) 
Leif Lindqvist (V) 
Sven Svanström (Båp) 
Marie Nordberg (Mp) 
Cecilia Liden (M) 
Joachim Westeriund (M) 
Håkan Welin (FP) 

4. Medlemsdialog med representanter Samordningsf6rbundet Uppsala län, kl. 15.00 

5. Redovisning av delegationsbeslut (redovisas i anslutning till styrelsens sammanträde) 

6. Redovisning av till kommunstyrelsen inkomna handlingar (redovisas i anslutning till sty
relsens sammanträde) 

7. Eventuella informationer 

8. Information om kommunens ekonomi 

9. Förslag om komplettering av kommunstyrelsens delegationsordning för personalärenden 

10. Skipark 360 - fortsatt beredning av ärendet (underlaget kompletteras i samband med ut
skicket av utskottets protokoll) 

11. Ej genomförd försäljning av fastigheten Bålsta 1: 112, Bålsta tätort, till Täppans Förskola i 
BålstaAB 



HÅBO KALLELSE 
Datum 

KOMMUN 2011-08-05 

Kommunstyrelsen 

12. Förtydligande av medlemsansvaret mot Kommuninvest ekonomisk förening 

13. Förslag om antagande av Strategi för eSamhället enligt förslag från Sveriges Kommuner 
och Landsting, SKL 

14. Förslag till ägardirektiv för Håbohus AB 

15. Redovisning av berett medborgarförslag om att kommunen ska ta över ansvaret avav
giftsfinansierade fritidsanläggningar i Slottsskogen, Skokloster 

16. Redovisning av berett medborgarförslag om förvaltningen av Slottskogens samfaJJighets 
anläggningar och brukandet av dess mark 

17. Redovisning av beredd motion angående kommunal revision av föreningar 

18. Förslag om när översynen dels av den nuvarande politiska organisationen och dels nuva
rande arvodesregler, ska påbörjas 

19. Håbo FF konstgräsplan (underlaget kompletteras i samband med utskicket av utskottets 
protokoll) 

20. Fastighetsärenden (underlaget kompletteras i samband med utskicket av utskottets proto
koll) 

21. Övriga frågor 

Agneta Häggiund (S) 
Ordf6rande 



HÄBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Caroline Uttergård, Registrator 

caroli ne. ulte rgard@habo.se 

Redovisning av delegations beslut 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2011-08-11 KS2006/101 nr 2011.1836 

Följande beslut för perioden 2011-05-17 - 2011-08-12, föreligger: 

Anställningsbeslut I Anställningsinformation inkomna tilllöneenheten 
• Kommunstyrelsen/KS-stab, perioden 2011-05-20 - 2011-06-21 
• Miljö- och teknikförvaltningen, perioden 2011-05-26 - 2011-07-08. 
• Skolkontoret, perioden 2011-05-18 - 2011-08-11. 
• Socialförvaltningen, perioden 2011-05-05 - 2011-07-29. 
• Bildningsförvaltningen, perioden 2011-05-24 - 2011-07 -06. 

Enskilda beslut 
• Delegationsbeslut om förordnande som kommundirektör under 

semester, 2011-06-20, kommundirektör 
• Delegationsbeslut om tillförordnade förvaltningschefer vid 

BildningsförValtningen sommaren 2011,2011-06-23, kommundirektör 

Delegationsbesluten kan studeras individuellt i den pärm som films med vid 
sammanträdet. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar notera delegationsbesluten som delgivna. 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Caroline Uttergård, Registrator 

caroline.uttergard@habo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
Datum Vår beteckning 

2011-08-12 KS2006/98 nr2011.1837 

Redovisning av inkomna handlingar till kommunstyrelsens 
sammanträde 2011-09-05 

Sammanfattning 
Anmälningsärenden är till exempel beslut och andra handlingar som 
inkommit till kommunen och som kan vara av intresse för ledamöterna i 
kOlmnunstyrelsen. De presenteras i en sammanställning och kan studeras 
individuellt i den pänn som films med vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
- Sammanställning av anmälnings ärenden, 2011-08-12 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar notera handlingarna som delgivna. 



Håbo kommnn 

In 
Protokoll fört vid årsmöte med 
Leader N ora Mälarstranden 2011-
04-06, Leader Nona Mälstranden 

In 
Strategi för att stärka barnets 
rättigheter i Sverige, Sveriges 
Kommuner och Landsting 

In 
Förvaltningens bedömning, 
besparingar, Socialnämnden 

In 
Beslut om tillfällig partiell 
avstängning av den allmänna 
farleden904, delen förbi 
Kvicksundsbron, Västerås 
kommun, Länsstyrelsen 
Västmanslands län 

In 
Se förskolans hela uppdrag! 
Information och förväntningar 
kring nya skollagen och 
läroplanen., KOmmunal och 
Lärarförbundet 

In 
Trafikverket har beslutat att 
fastställa j ärnvägsplan för 
Mälarbanan, delen Barkarby-
Kallhäll i Järfälla kommun, 
Stockholms län, Trafikverket 

In 
Arsredovisning 2010, 
Regionförbundet Uppsala län 

In 
Månadsuppföljning per april 
2011, Socialnämnden 

Winess 4.02-479 
© Bardeli Datasystem 1986-2011 

MEDDELANDEN (händelser) 
Kommnnstyrelsen 2011-09-05 

2011.1205 
Externa protokoll 2011 2011/2 KS 

Ellinor Tegner 
2011.1260 

Ellinor Tegner 
2011.1348 

Ellinor Tegner 
2011.1443 

Ellinor Tegner 
2011.1444 

Ellinor Tegner 
2011.1490 

Ellinor Tegner 
2011.1502 

Ellinor Tegner 
2011.1592 

Ellinor Tegner 

Sida l (3) 

KS 
2011-09-05 

KS 
2011-09-05 

KS 
2011-09-05 

KS 
2011-09-05 

KS 
2011-09-05 

KS 
2011-09-05 

KS 
2011-09-05 

KS 
2011-09-05 

2011-08-12 08:35 
Antal:15 HAMED 
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Håbo kommuu 

In 
Överenskommelse mellan staten 
och Sveriges Kommuner och 
Landsting om intensifierat 
samverkansarbetet för barns och 
ungas psykiska hälsa., Sveriges 
Kommuner och Landsting 
Överenskommelse mellan staten 
och Sveriges Kommuner och 
Landsting om intensifierat 
samverkansarbetet för barns och 
ungas psykiska hälsa. 

winess 4.02-479 
© Bardeli Datasystem 1986-2011 

MEDDELANDEN (händelser) 
Kommunstyrelsen 2011-09-05 

2011.1616 

Jonas Eliasson 

Sida 3 (3) 

KS 
2011-09-05 

2011-08-12 08:35 
Antal:15 HAMED 



HÅBO 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

KOMMUN 2011-08-02 

1 (1 ) 

Vår beteckning 

KS nr2011.1786 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Jonas Eliasson, Administratör 
017152558 
jonas.eliasson@habo.se 

Z(t«)~/J-7 

Förslag om komplettering av personaldelegation 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen fastställde nu gällande delegationsordning för personal
ärenden, 2011-05-23, § 81. 

I samband med sommarens semesterplanering framkom vissa oklarheter i 
nuvarande delegation i personalärende gällande tillsättande av ersätt81'e vid 
förvaltningschefsfrånvaro. 

För att nndvika framtida komplikationer bör delegationen tydliggöra var an
SV81' för utse förvaltningschefsersättare vilar. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2011-05-23, § 81. 
Förslag till delegationsordning för personal ärenden, att gälla från och 
med 2011-06-01. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att komplettera gällande delegation om personalären
den (KS 20111§ 81), i enligt följande: 

"Utse ersättare då förvaltningschef är fi'ånvarande längre tid än 5 ar
betsdagar men kortare tid än 26 arbetsdagar, Ersättare utses av kom
mundirektören, Vid behov, utser k011Unundirektören ersättare även då 
frånvaron uppgår till 1 till 5 arbetsdagar" 

2, Styrelsen noterar att den kompletterade delegationsordningen gäller 
från och med 2011-10-01 och tillsvidare (ks hidnr 2011.1792). 
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Förslag - delegation i personalärenden att gälla från och med 2011-10-01 och tillsvidare 
Reviderad i samband med styrelsens behandling av ärendet 2011-09-05 (ks hidnr 2011. 1792) 

Ärendetyp Delegatl Ersättare Får lämnas Anmärkning 
Beslutande vidare 

~. __ "_."."."._". ___ ._._ •• , ____ • __ ~ __ ." __ ". ___ ,_ •• •• _._. __ • __ • ___ ._. __ ._._._._._._ •• _._._._. ____ ~ ______ .- 0.0 __ ••••••••••••••• ___ •• __ • ______________ ••••••••••••••• _ •••••••• __ ••• .___________ ••••••••••••• , •••••••• _._._. __ • __________ •• __ ._._ •• ___ • ______ •• ___ •• __ •••••••• _ ••••••••••• _. __ • ___ .0.0 ._._._. ___ • ___ • __ • __ • ______ .~" __ •• __ • __ ._. ___ ._ •• 

Anställning inklusive fastställande 
av lön vid nyanställning 

Vid anställning skall samråd 
avseende lönenivå för yrket ske 
med personalchef eller 

____ ________ .________.___________ __ .... ______ . _______ ..._________________. _____ . ____ fCi~~:l:I1~IJ_l1gs~~~ret.llr_aiEl___ 
Anställning och fastställande av lön för kommundirektör Kommunstyrelsen Nej Förhandlingsskyldighet enligt 

MBLISamverkansavtai 

Anställning och lönesättning av förvaltningschef Personal- och Nej Förhandlingsskyldighet 
förhandlingsutskottet MBLISamverkansavtai 

Allstäli;;;;;g;;;;h·Tii-;;~s·iitt;;i;g~~ö~~ig~;;hefe~-------Fö;;ilt;;;;;g-s~h~T--- ·------ji--------FÖ;:h~;;dj;;;g~~kYidigl~ei el;iig;:- .......-- .. 

Anställning och lönesättning av övrig personal 

Utse ersättare för kommundirektör vid frånvaro 
upp till en månad bland representanter i 
kommundirektörens ledningsgrupp. 

Förvaltningschef 

Kommundirektör 

\\ 

Utse ersättare då förvaltningschef är frånvarande längre 
tid än 5 arbetsdagar men kortare tid än 26 arbetsdagar. 
Vid behov, utse ersättare även då frånvaron uppgår till 1 

. till 5 Kommundirektör 

Ja 

Nej 

F örläggning av semesterledighet i strid med F örvaltningschef J a 
arbetstagarens önskemål. Avbrytande av 

MBLISamverkansavtal. 

Information till berört fack. 

Ersättare behöver ej utses för kOliare 
frånvaro upp till en vecka 

.~_~.tJ:1_esterI.e.siigh~!. __________ ..... __ ....... ___ .... __ ... _____ .... _ ..... _ ............. _ .. ____________ ..... _ .............. __ ....... __ .. ____ ............................ _ ...... _. __ ... _ ... _ ... _ ........ _____ . __ . ___ ..... _ ............... _. ______ .. _. __ .. _ .. _ ....................... _ ... ___ ... __ ..... _ ... _ .. _ ........ . 
Förläggning av föräldraledighet i strid med Förvaltningschef Ja 

_fl!.b~_tsta_~~~~~~ij_nskerrl~L______________ ____ ~ __ ......................... ____ .. _____ ................. _ ........... ___ .. ___ .... _ ............ _ .. _. _______ .. _ ....... _ ........ _ .. _ .......... _. ___ .. 

J) 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 81 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-05-23 

KS 2009/33 

Beslut om ändring av kommunstyrelsens delegationsordning 
för personalärenden 

Nuvarande delegationsordning fastställdes av styrelsen 2009-06-01 § 77. 
Denna ordning kompletterades av styrelsen 2011-02-07, § 15. 

JUSTERARE 

Föreligger förslag till reviderad delegationsordning med förändringar gäl
lande bland annat beslutanderätt för anställande av konnllunchef och för
valtningschef sanlt lönesättning av dessa funktioner. 

Förslaget har behandlats av personal- och förhandlingsutskottet, 
2011-04-11. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2009-06-01, § 77 samt 2011-02-07, § 15. 
Personal- och förhandlingsutskottets beslut 2011-04-11, § 7. 
Förslag till delegationsordning för personalärenden, att gälla från och 
med 2011-06-0 l. 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 2011-05-09, § 66. 

Utskottet överlämnar ärendet till styrelsen, utan eget förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Yrkande 
Carina Lund (M) med instärmllande från Tomas Alm (FP), yrkar att kom
mundirektören ska ha rätt att anställa förvaltningschef med åtföljande juster
ingar av personal- och förhandlingsutskottets förslag till beslut. 

Agneta Häggiund (S) tillstyrker att personal- och förhandlingsutskottets för
slag till ändrad delegationsordning. 

Propositionsförfarande 
Efter avslutad debatt konstaterar ordföranden att två förslag till beslut före
ligger. Efter att prövat dessa mot varandra, finner ordföranden att styrelsen 
beslutar i enlighet med personal- och förhandlingsutskottets förslag. 

Emot beslutet reserverar sig Carina Lund (M), Björn Allskog (M) och To
mas Alm (FP) till förmån för eget förslag. Lund (M) och Alm (FP) meddelar 
att de till protokollet vill foga en skriftlig motivering till reservationen. Ord
föranden godkärmer detta. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.1375 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 81 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-05-23 

KS 2009/33 

1. Styrelsen beslutar att godkfuma personal- och förhandlingsutskottets för
slag till delegationsordning för personalärenden (hid m KS 2011.1046), 
att gälla från och med 2011-06-15 och tills vidare. 

2. Styrelsen noterar att gällande delegationsordning därmed upphör att gäl
la från och med 2011-06-14. 

Beslutsexpediering 
Personal- och förhandlingsutskottet 
Kommundirektör 
Samtliga förvaltningschefer 
Personalchef 
Expedieringen gäller kopia av styrelsens beslut samt kopia av dokumentet 
hid m KS 2011.1046 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.1375 
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KOMMUN 
Datum 

2011-08-02 
Vår beteckning 

KS2011/84 nr2011.1779 

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

Ej genomförd försäljning av fastigheten Bålsta 1 :112, Bålsta tät
ort, till Täppans Förskola i Bålsta AB 

Sammanfattning 

Täppans förskola är har under en tid förhyrt lokaler för sin verksamhet på 
fastigheten Bålsta 1: 112. Efter förhandlingar mellan företrädare för försko
lan och kommunen beslöt styrelsen 2011-06-13, § 112, att försälja fastighe
ten Bålsta 1: 112 till Täppans Förskola i Bålsta AB. 

Därefter har företrädare för förskolan meddelat att man inte har för avsikt att 
fullfölja förvärvet av fastigheten. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens beslut 2011-06-13, § 112. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen noterar att beslutad försäljning av fastigheten Bålsta 1: 112 till 
Täppans Förskola AB inte kommer att genomföras. 

2. Styrelsen upphäver dänlled tidigare fattat beslut om försäljning av fas
tigheten Bålsta 1:112, 2011-06-13,112. 

Beslutsexpediering 
Utvecklingschef 



HÅBO 
TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 
Datum Vår beteckning 

KOMMUN 2011-06-14 KS2010/31 nr2011.1501 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Vipul Vithlani, Ekonomichef 
0171-52716 
vipul.vithlani@habo.se 

Förslag om förtydligat medlemsansvar gentemot Kommuninvest ekonomisk 
förening 

Sammanfattning 

Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid stämman 2011 att 

medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal som ersätter nuvarande regressavtal, 

dels ett garantiavtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 

avseende derivat. 

Regressavtalets lydelse fi'amgår av bilaga x, och garantiavtalets lydelse framgår av bilaga y. 

Håbo kommun blev medlem i Kommuninvest ekonomisk förening år 2004. Kommumnvest 

skapades utifrån grundiden att tillsammans får svenska kommuner och landsting bättre villkor 

för sina investeringar än vad de får var och en för sig. Idag har föreningen 262 medlermnar. 

Konmluninvests förnlåga att bistå medlelmnarna med stabil och kostnadseffektiv finansiering 

baseras på dess mycket höga kreditvärdighet. Avgörande för finansmarknadens förtroende för 

Kommuninvest är den solidariska borgen som krävs för ett medlemskap i Kormnuninvest. 

Borgensåtagandet innebär att medlemmarna har ett solidariskt ansvar för Kommumnvests 

samtliga förpliktelser. 

Sedan verksamheten startade har sättet att arbeta med finansiering ändrats på många olika 

sätt. Omvärlden ser armorlunda ut. Medlermnarnas krav på finansiering har förändrats. De har 

önskemål om snabb lånehantering samtidigt som inga bindande låneåtaganden lämnas i 

förväg. För Kommuninvests del ställer detta krav på en högre betalningsberedskap. Vidare 

använder Kommuninvest idag olika typer av försäkringsinstrnment, så kallade derivat, för att 

minska riskerna i upplånings- och utlåningsverksamheten samt likviditetsförvaltningen. 

Därutöver har medlelmnarna i ägardirektiven angivit att Kommuninvest vid alla tillfallen ska 

ha en tillfredsställande likviditet. Krav på likviditet föreligger även från myndigheter och 

kreditvärderingsföretag. 

Genom de förändringar som har skett i verksamheten och de krav som i övrigt ställs, behöver 

medlemmarna ingå de två nya avtalen. Därigenom tillförsäkras att medlemmarnas ansvar för 

Kommuninvests åtaganden blir tydligt även i framtiden. Ändringarna innebär inte något 

11-



HÄBO 
TJÄNSTESKRIVELSE 2(4) 
Datum Vår beteckning 

KOMMUN 2011-06-14 KS2010/31 nr2011.1501 

Kommuninvest gör den bedömningen att genom de två nya avtalen ska någon ytterligare 

ändr'ing av de avtal som rör medlemsansvaret inte behöva göras inom överskådlig tid. 

Föreningsstämmans beslut att ingå de två avtalen haT föregåtts av utredningar och 

diskussioner i föreningsstyrelsen samt har presenterats vid de 22 medlemssarmådsmöten som 
hållits under våren 2011. 

Ett förtydligat regressavtal 

Detta avtal ersätter nuvaTande regressavtal och reglerar det inbördes ansvaret mellan 

medlemmarna om Kommuninvests fordringsägare skulle framställa arlspråk gentemot någon 
medlem med hänvisning till det solidariska borgensåtagarldet. Vidare regleraT regressavtalet 

den nä=are proceduren om ett krav på betalning skulle framställas gentemot en medlem. 

AnsvaTet i regressavtalet för förfmarlsieringen (den del av upplåningen som ämm ej är 

utlånad) är gemensamt för alla medlelllillar. Ansvaret står i relation till medlelllillens andel av 
föreningens totala insatskapital. När det gäller den del av upplåningen som använts för 

utlåningen är enbart de medlelllillaT som lånar' ansvaTiga. Detta arlsvar sker i förhållande till 
medlemmens andel av Kommuninvests totala utlåning. 

Ett nytt gararltiavtal beträffaride ansvar gällande motpartsexponeringar i derivat 

För att minska valuta- och ränteriskerna i verksanmeten använder Kommuninvest sig av 
derivat - ett slags försäkringsinstrument. De vanligaste derivaten är swappar', optioner och 

tenlliner. Beroende på räntarls eller valutans utveckling kommer Kommuninvest att ha en 
skuld eller en fordrarl på sin motpart. 

GaTantiavtalet omfattaT den fordran som Kommuninvest har på sin motpart, medan den 

solidaTiska borgensförbindelsen reglerar Konmluninvests skuld till motparten. Motpartsrisken 
avser risken att motparten i en transaktion inte kan fullgöra sina åtaganden. Om inte 

motparten klarar av sina åtagarlden kan Konnnuninvest begära aU medlemmarna fullgör sitt 
betahllngsansvar enligt gaTantiavtalet. 

I likhet med det grundläggande solidaTiska borgensåtagandet är anSVaTet för 

motpartsexponeringar genom derivatkontrakt gemensamt för alla medlelllillaT när det gäller 
förfinansieringen (derivat kopplade till den del av upplåningen som äDlm ej är utlånad). 

Ansvaret utgörs av medlemmens andel av föreningens totala insatskapital. 

När det gäller de derivat som är kopplade till utlåningen är enbart de medlennllar som lånar 

ansvariga. Detta ansvar sker i förhållarlde till medlelllillens andel av Kommuninvests totala 
utlåning. 



HÅBO 
TJÄNSTESKRIVELSE 3(4) 

Datum Vår beteckning 

KOMMUN 2011-06-14 KS2010/31 nr2011.1501 

Medlemmarnas ansvar för motpmisexponeringar gällande derivat regleras idag i 
Kommnninvests utlåningsreverser och kommer därför att utmönstras ur dessa så snart det nya 

garmltiavtalet blir gällande. 

Kommuninvests skyddssystem 

Kommuninvest arbetar hela tiden aktivt för att förebygga finansiella forluster. Som 

kreditinstitut ska Kommuninvest alltid bedriva verksamheten inom ramen för de krav som 
samhället uppställt i den finansiella lagstiftningen och genom Finansinspektionens nonnering. 

Medlemmanla hm' i ägardirektiv fastslagit den grundläggande synen på risk. Kommuninvest 
får inte driva sådmla verksamheter som innebär att risknivån överstiger vad som hade varit 
tillåtet risktagande for en kormnun eller ett landsting enligt konmlUnallagen, Riskerna i 

verksamheten ska minimeras och den totala risknivån får inte äventyra Kormnuninvests 

fmansiella situation. 

Den grnndläggande principen för KOlllllluninvests riskhantering är att villkoren för upplåning 
och utlåning ur ett riskperspektiv ska vm'a likvärdiga. Syftet är att minimera eller eliminera de 
risker som uppstår i verksamheten. Kommuninvests regler och processer har utfomlats for att 

säkerställa en systematisk och trygg riskhantering, Bolagsstyrelsen har det övergripande 

ansvaret för riskexponering och hantering av risker samt beslutar om bolagets övergripande 
riskpolicy och instruktioner for finansverksamheten. 

KormllUninvest ställer höga krav på motparterna Placeringar av äJmu inte utlånat kapital sker 
i forsta hand i väJ'depapper utfärdade av stater, statligt garanterade finansiella institutioner 

med hög kreditvärdighet, banker med hög kreditvärdighet eller i form av säkerställda 

obligationer. 

Motpartsriskema vid mwäJldning av derivat begränsas genom att kontrakt ingås med 
motpmier med hög kreditvärdighet. Motpaliens kreditbetyg är avgörande för vad 

KOlllllluninvest är beredd att acceptera när det gäller derivatens löptid, struktur och tillåten 
riskexponering, F ör att begräJlsa risker och exponeringar som uppkommer på grund av 

värdeforäJldringar i derivat, ingår Kommuninvest säkerhetsavtal med motparterna, Dessa ger 

KOlllllluninvest en rätt att under vissa forutsättningar kräva, men också en skyldighet att ställa, 

säkerheter. 

Kommuninvests kapitalbas uppgick den 31 december 20 l O till cirka 944 miljoner kr, Det 

utgör den primära ekonomiska buffelien om något negativt häJlder. Under november 20 l O har 
Konlllluninvest stärkt kapitalbasen med l miljard kr genom ett förlagslån från medlenmmma, 
Syftet med en större kapitalbas är att öka fcinnågan att hantera allvarliga störningar. 
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HÅBO 
TJÄNSTESKRIVELSE 4(4) 

Datum Vår beteckning 

KOMMUN 2011-06-14 KS2010/31 nr2011.1501 

Kommuninvest stärkt kapitalbasen med l miljard kr genom ett förlagslån från medlemman1a. 
Syftet med en större kapital bas är att öka förmågan att hantera allvarliga störningar. 

Medlemmarna har i ägardirektiv angivit att den utökade kapitalbas som blir följden av det 

eviga förlagslånet, inte får användas för att öka Kommuninvests totala risknivå. 

De tillgångar som ingår i Kommuninvests verksamhet påverkar medlemsansvaret. 
Tillgångarna utgörs primärt av utlånade medel samt placeringar av likviditeten. I en situation 

där medlemsansvaret skulle bli aktuellt, kan Kommuninvest sälja tillgångarna och använda 

deras värde för att återbetala genomförd upplåning. Därigenom minskas det totala 

medlemsansvaret. 

Övrigt 
Samtliga medlemmar i Kommuninvest behöver ingå de två nya avtalen. Dessa utgör en 

förutsättning för medlemskap i Kommuninvest och bygger på de skyldigheter en medlem har 
gentemot föreningen och övriga medlemmar. Vidare utgör ett ingående av de nya avtalen en 

förutsättning för att kumla låna pengar från Kommuninvest. 

Handlingar 
1. Avtal om regress, daterat 2011-04-07 

2. Garantiavtal - KonIl1mnernas ansvar för motpatisexponeringar avseende derivat daterat, 

2011-04-07 

Kommunfullmäktige beslutar 

att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt 
Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal, daterat 2011-04-07 

att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benänmt "Avtal", daterat med början den 

7 maj 1993, 

att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande Håbo kommuns ansvar för 

KOl1l1nuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat, båda avtalen daterade 

2011-04-07 

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande, kommundirektörIekonomichef i förening, att 

undelieckna ovan angivna avtal för Håbo kommunens räkning. 

För ytterligare information - uppsök webbplatsell www.kommuninvest.se 
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Mellan Komllluninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening 
och medlemmama i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats 
följande 

AVTAL OM REGRESS M.M 

1. B akgru il d 

Kommuninvest i Sverige AB ("Kommuninvest") är ett helägt dotterbolag 
till Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen"). Föreningens 
medlemmar utgörs av kommuner och landsting ("KOlllil1Unema"). 

Komllluninvests verksamhet består främst i att erbjuda Kommunerna olika 
typer av finansieringslösningar. F ör detta ändamållåna1" Komllluninvest 
upp medel på den svenska och internationella kapitalmarknaden. I syfte att 
upprätthålla en god betalningsberedskap och för att möta Kommunernas 
kommande lånebehov, lånar Komllluninvest upp mer medel än vad som 
vid varj e tillfiille lånas ut till KOllli11Unerna. De överskjutande medlen 
placeras i en likviditetsreserv. 

Samtliga KOlllilluner har, i enlighet med Föreningens stadgar, genom en 
särskilt tecknad förbindelse iklätt sig ett solidariskt borgensansvar för 
samtliga de förpliktelser som KOlllilluninvest har ingått och kommer att 
ingå ("Borgensförbindelsen"). 

Enligt bolagsordningen för Kommuninvest samt stadgarna för Föreningen, 
skall verksamheterna bedrivas inom ramen för den k0l11111unala 
kompetensen. Därigenom är rislctagandet i verksamheterna begränsade på 
motsvarande sätt som gäller för Kommunerna. Den gnmdläggande synen 
på risk regleras i ägardirektiven som är beslutade av Föreningen. Vidare 
arbetar Kommuninvest med olika skyddssystem som syftar till att minska 
riskerna för att någon av Konulluninvests borgenärer framställer anspråk 
enligt Borgensförbindelsen. 

Syftet med detta avtal ("Regressavtalet") är att reglera det inbördes 
ansvaret mellan KOllli11Unerna om Kommuninvests borgenärer skulle 
framställa anspråk gentemot någon eller några av KOl1Ummerna enligt 
Borgensförbindelsen. 

l 
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2. Definitioner 

I Regressavtalet skall nedanstående begrepp ha följande innebörd. 

"Borgen.är" 

"Borgensförbindelsen" 

"Borgenskommun" 

"Borgenskrav" 

"Bristen" 

"Likviditetsdelen" 

"Likviditetsreserven" 

"Lånedelen" 

"Upplåningsportföljen" 

"Utlåningsp ortfölj en" 

Borgenär som framställt krav 
enligt Borgensförbindelsen. 

Den av Kommunema tec1made 
solidariska proprieborgen. 
Kommun eller landsting mot 
vilken krav enligt 
Borgensförbindelsen framställts. 
Det krav som Borgenär framställer 
enligt Borgensförbindelsen mot en 
Kommun. 
Skall ha den betydelse som 
framgår av punkten 3.4. 

Skall ha den betydelse som 
framgår av punkten 3.3. 

Den del av Upplåningsportföljen 
som inte utgör 
UtlållingspOliföljen. 

Skall ha den betydelse som 
framgår av punkten 3.3. 

Samtliga medel som från tid till 
annan upplånats av 
Kommuninvest. 

Samtliga medel som från tid till 
annan utlånats av Kommuninvest. 

1~ 
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Om någon av Kommuninvests borgenärer framställer krav enligt 
Borgensförbindelsen gentemot någon av Kommunerna skall följande gälla. 

3.1 Om Borgenskrav framställs mot Borgenskommun skall 
BorgenskOlllinunen genast meddela Kommuninvest. Konununinvest 
skall så snart som möjligt, dock senast inom en vecka från 
mottagandet av meddelandet, informera Borgenskommunen om 
Kommuninvest har någon invändning mot Borgenskravet eller om det 
saknas invändning däremot. Skulle Konmmninvest anse att det fim1s 
grund för invändning skall Kommuninvest bistå Borgenskonunnnen 
med bestridande av Borgenskravet. Borgenskonnnun skall inte betala 
innan Kommuninvest meddelat huruvida invändning mot 
Borgenskravet finns, inklusive kvittningsinvändning samt att beloppet 
stämmer. 

3.2 Konununinvest skall, såvida Kommuninvest inte framfört någon 
invändning enligt punkten 3.1, senast på förfallodagen erlägga 
betalning till Borgenären enligt Borgenskravet, eller - om betalning 
redan har erlagts av BorgenskOlllinunen - till Borgenskommunen. Om 
KOlmnuninvest salmar förmåga att erlägga full betalning enligt 
Borgenskravet skall Kommuninvest genast undenätta 
Borgenskonununen om detta och samtidigt, efter vederbörlig 
berälming, skriftligen anmoda Kommunerna att erlägga betalning med 
ett belopp motsvarande deras respektive andelar av Borgenskravet 
beräknade enligt punkten 3.3 nedan. 

3.3 Konununerna skall på sätt och tid som anges i KOlllinuninvests 
alli110dan enligt punkten 3.2 ovan betala sina respektive andelar av den 
del av Borgenskravet som Kommuninvest inte kan täcka, berälmade 
enligt nedan. 

Borgenskravet skall vid berälmingen delas upp i två delar, en del som 
motsvarar den andel som Utlåningsportföljen utgör av 
Upplåningsportföljen ("Lånedelen") och en del som motsvarar den 
andel som Likviditetsreserven utgör av UpplåningspOltföljen 
(' 'Likviditetsdelen") . 

3.3.1 De Kommuner som har lånat medel från KOlllinuninvest skall 
betala en andel av Lånedelenmotsvarande den andel som deras 
respektive lån utgör av Utlåningsportföljen. 

3.3.2 Vid bestämmande av Kommuns lån enligt punkten 3.3.1 
medräknas även Kommuninvests utlåning till andra för vilka 
Kommunen har tecknat annan borgen än Borgensförbindelsen. 
I det fall fler Kommuner teclmat sådan annan borgen för 
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sanuna juridiska enhet skall lånebeloppet fördelas efter antalet 
borgensmän ilU1an det medrälmas. 

3.3.3 Samtliga Kommuner skall betala en andel av Likviditetsdelen 
motsvarande den andel som respektive Konununs insatskapital 
utgör av det totala insatskapitalet i Föreningen. 

Samtliga beräkningar enligt ovan skall ske med utgångspunkt från den 
tidpunkt som Borgenären har framställt sitt laav. 

3.4 Om någon av KOlllinunema inte kan erlägga hela eller delar av sin 
eller sina andelar av Borgenslaavet beräknade enligt punkten 3.3 ovan 
("Bristen") skall denna kommnn genast skriftligen meddela 
KOlllil1Uninvest detta. Konununinvest skall därvid genast atllnoda 
samtliga övriga Konllnuner att erlägga en andel av Bristen 
motsvarande den andel som respektive Konllnuns insatskapital utgör 
av det totala insatskapitalet i Föreningen. Kommunerna skall erlägga 
betalning på i anmodan angivet sätt och tid. 

4. Avtalslid och npphömnde 

4.1 Detta Regressavtallöper tillsvidare. Kommunernas och 
Kommuninvests åtaganden enligt detta Regressavtal kan inte sägas upp 
eller på annat sätt åtelias utan överenskonnnelse mellan Kommunerna 
och Konllnuninvest. 

4.2 Om detta Regressavtal sägs upp i samband med att Kommun beviljas 
utträde eller på armat sätt upphör att vara medlem i Föreningen, skall 
dock Regressavtalet i tillämpliga delar fortsätta att gälla för sådana 
förpliktelser som avgående Kommun alltjämt har att svara för enligt 
vad som framgår av Föreningens stadgar. Genom undelieclmande av 
detta Regressavtal belaäftas Kommuns ansvar enligt vad som framgår 
av Föreningens stadgar avseende upphörande av medlemskap i 
Föreningen och avseende Borgensförpliktelsens tillämpning vid 
upphörande av medlemskap. 

4.3 Efter utträde eller uteslutning från Föreningen skall vid beräkning av 
den avgående Kommunens ansvar enligt detta Regressavtal den 
avgående Konllnunens atldel av det totala insatskapitalet i Föreningen 
berälmas som om den avgående Konununen alltjäl1mt var medlem i 
Föreningen. Vid sådan beräkning skall den avgående KOlllinunens 
insatskapital, som det såg ut vid avgången ur Föreningen, läggas till 
Föreningens totala insatskapital. 

5. Meddelanden 

5.1 Meddelanden S0111 skickas enligt bestämmelserna i Regressavtalet skall 
skickas slaiftligen via fax, bud, rekommenderat brev eller e-post till de 
faxnummer, adresser eller e-postadresser som framgår av Bilaga l. 
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Samtliga parter till detta avtal åtar sig att snarast meddela övriga palier 
vid ändringar av dessa faxl1ummer, adresser eller e-postadresser. 

5.2 Tidsfrister för al1modningar enligt Regressavtalet skall börja löpa från 
dagen då anmodan mottagits. Ett meddelande sänt med fax eller e-post 
skall anses mottaget san1111a dag fömtsatt att det konunit mottagaren 
tillhanda i läsbar f Olm. Ett meddelande sänt med bud skall anses 
mottaget vid det faktiska avlä1l111andet. Ett meddelande sänt med 
rekommenderat brev skall anses mottaget då mottagaren kvitterat 
brevet. Ett meddelande som lälllimts efter 17.00 eller på dag som inte 
är vardag skall anses ha anlänt nästföljande vardag. 

6. Rällta 

6.1 I det fall Borgenskollli11Unen har betalat Borgenären och någon annan 
Kommnn inte har fullföljt sin skyldighet att erlägga betalning enligt 
punkten 3.3 ovan skall Borgenskonununen ha rätt till dröjsmålsränta 
från delma KOlllinun på det belopp som är obetalt. Årlig dröjsmålsränta 
skall utgå på beloppet motsvarande åtta procent över vid varje tid 
gällande referensränta enligt räntelagen från förfallodagen för annan 
Konununs betalning enligt punkten 3.3 ovan till dess betah1ing sker 
eller bristtäclming enligt punkten 3.4 sker. 

6.2 I det fall Kommun inte betalar enligt punkten 3.4 skall de övriga 
Kommuner som har täckt Bristen ha rätt till dröjsmålsränta 
motsvar'ande vad som sägs i punkten 6.l ovan från den tidpunkt som 
betalning av Bristen skett till dess den bristande KOlmnunen betalat. 

7. Ikraftträdande 

Detta Regressavtal skall träda ilcraft den dag samtliga Konmmnerna 
undertecknat Bilaga 1 och ersätter däm1ed tidigare ingånget regressavtal, 
benämnt "Avtal", daterat med bÖljan den 7 maj 1993. Nytillkonma 
KOlmnuner tillträder Regressavtalet genom att underteclma Bilaga l. 

8. Älldring 

Regressavtalet kan endast ändras genom skriftlig överenskommelse mellan 
KOlmnuninvest, Föreningen och Kommunema. 

9. FörenilIgens fullgörande av vissa åtaganden 

I det fall KOlmnuninvest på gmnd av obestånd, likvidation eller lilmande 
situation inte kan fullgöra sina åtaganden enligt Regressavtalet skall så 
långt som möjligt dessa åtaganden, med undantag för Kommuninvests 
betalningsansvar, fullgöras av Föreningen . 
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10. TvistIösning 

Tvister i anledning av detta Regressavtal skall slutligt avgöras genom 
skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares 
Skilj edomsinstitnt. 

Skiljenämnden skall bestå av tre skiljemän och sätet för skiljeförfarandet 
skall vara StocldlOlm. 

Unde!iecknande skall göras i separat handling betecknad Bilaga l till detta 
Regressavtal. 
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BILAGA 1 TILL REGRESSAVTAL 

Genom att undelieckna detta avtal ingår nedanstående KOlDll1Ul1 detta 
Regressavtal som reglerar hur ansvaret för det solidariska 
borgensåtagandet som medlemmarna i KOlDl11Uninvest ekonomisk förening 
tecknat för Kommuninvest i Sverige AB:s nuvarande och framtida 
förpliktelser skall fördelas mellan borgensmäill1en. 

Örebro den 
Gli och datum 

Kommuninvest i Sverige AB 

Namn på konmmnJlandsting 

N anmunderskrifter N mlli1Underskrifter 

N mlli1föliydliganden N alDl1förtydlig811den 

Titel Titel Titel Titel 

Fenixhuset, Drottninggatan 2, Örebro 
Besöksadress 

Box 124, 701 42 Örebro 
Postadress 

019-121198 
Telefax 

office@kommuninvest.se 
E-postadress 
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KOMMUNERNAS ANSVAR FÖR KOMMUNINVESTS 
MOTPARTSEXPONERINGAR AVSEENDE DERIVAT 

1. BAKGRUND 

Kommuninvest i Sverige AB ("Kommuninvest") är ett helägt dotterbolag till 
Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen"). Föreningen ägs i sin tur 
av de kommuner och landsting som är medlemmar i föreningen 
("Kommunerna"). 

Konununinvests verksamhet går ut på att erbjuda Konununerna olika typer av 
finansieringslösningar. För detta ändamål finansierar Konununinvest sin 
verksalTl.het på svensk och internationell kapitalmarknad. I syfte att 
upprättbålla en god betalningsberedskap och för att möta Kommunernas 
kommande lånebehov, placeras en del av de upplånade medlen i en 
likviditetsreserv bestående av olika finansiella instrument. 

I syfte att begränsa de marknadsrisker som uppstår som en följd av 
KOtmnuninvests upplåning och utlåning samt placeringar av likvida medel, 
ingår Kommuninvest olika typer av riskhanterings instrument i form av 
derivatkontrakt. 

Samtliga Kommuner har genom en särskilt tecknad förbindelse ingått ett 
solidariskt borgensansvar för de förpliktelser som Konununinvest har ingått 
eller konuner att ingå. Borgensåtagandet omfattar samtliga Kommuninvests 
förpliktelser, och således även Kommuninvests förpliktelser enligt 
derivatkontrakten. 

Användningen av derivatkontrakt innebär en risk för att motpmien inte kan 
fullgöra sina åtaganden. Denna risk omfattas inte av borgensåtagandet utan 
har hittills reglerats i de reverser som de låntagande Konummema skrivit 
under i samband med upptagande av lån från Koml11uninvest. 

Avsikten med detta avtal är att ersätta vad som anges i Kommunens reverser 
om öveliagandet av exponeringarna för de finansiella instrument som tecknats 
med anledning av Kommuninvests refinansieling. Vidare reglerar detta avtal 
hur dessa risker ska fördelas beträffmlde de derivatkontrakt som har ingåtts i 
samband med de placeringar i finansiella instrument som KonUl1uninvest gör 
vid förvaltningen av likviditetsreserven. 

1 '2-
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2. DEFINITIONER 

I detta avtal ska nedanstående begrepp ha följande imlebörd. 

"Exponering" 

"Kommuninvest" 

"Placeringsportfölj eu" 

"Upplåningsportföljen" 

"Utlåningsportföljen" 

utgörs av det belopp som 
Kommuninvests motparter i de 
derivatkontrakt som Kommuninvest 
från tid till ailllan ingår har att betala 
till Kommuninvest. 

avser undertecknad kOlmnUll eller 
landsting 

avser Kommuninvest i Sverige AB 

utgörs av de finansiella instrument 
som Kommuninvest iilllehar och 
som utgör förvaltning av det kapital 
i UpplåningspOliföljen som inte 
blivit föremål för utlåning. 

utgörs av samtliga de medel som 
från tid till alman upplånats av 
Kommuninvest. 

utgörs av samtliga de medel som 
från tid till ailllan utlånats av 
Kommuninvest. 

2 
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3.1 KOMMUNINVESTS ÅTAGANDE 

Kommuninvest åtar sig hänned att 

i) bedriva verksamheten på en risknivå som inte överstiger vad som 
utgör tillåtet risktagande för Kommunerna inom ramen för den 
kommunala kompetensen. 

ii) enbart ingå derivatkontrakt med det huvudsakliga syftet att minimera 
riskerna i verksamheten. 

iii) när så bedöms möjligt, begränsa Exponeringama genom att 
Konmmninvests motparter eller mman, ställer säkerhet. 

iv) i en från affarsverksamheten skild funktion, granska nya motparter 
samt löpande följa upp de motparter som godkänts. 

v) följa de rutiner som tillsynsmyndighet, andra myndigheter samt 
marknaden i övrigt tillämpar för att löpande övervaka och kontrollera 
Exponeringmnas utveckling. 

vi) minst två gånger årligen, samt vid begäran från Kommun, lämna 
besked om Kommunens andel av mlsvaret för Exponeringama. 

Kommuninvests åtaga11de enligt denna pnnkt 3.1ntgör inget villkor för att 
KOllnllunerna ska uppfylla sina åtaganden enligt detta avtal. 

3.2 KOMMUNERNAS ÅTAGANDE AVSEENDE 
UTLÅNINGSPORTFÖLJEN 

3.2.1 Begränsning av Exponeringar 

De Exponeringar som avses i denna punkt 3.2 är de Exponeringar som hänförs 
till Utlåningsportföljen samt de Exponeringar som avser den del av 
UpplåningspOliföljen som ligger till grund för UtlåningspOliföljen. 

Exponeringama hänförs till den del av Upplåningsportföljen som ligger till 
grund för UtlåningspOliföljen genom en beräkning av hur stor andel av 
Upplåningsportföljen som är utlånad. 

Åtagandet enligt punkt 3.2.2 avser den propOliionerligt beräknade andelen av 
de totala Exponeringar som avser UpplåningspOliföljen enligt de beräkningar 
som anges i föregående stycke, samt de Exponeringar som avser 
Utlåningsportföljen. 

3.2.2 Kommunens åtagande 

KOlmnunen åtar sig hänned att svara för de Exponeringar som avses i punkt 
3.2.1. Kommunens åtagande ska härvid begränsas till den andel av de aktuella 
Exponeringarna som motsvarar den andel som Kommunens lån utgör av 
Utlåningsportföljen. 

3 
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Vid bestämmandet av Korrununens lån enligt vad som anges i föregående 
stycke medräknas även Kommuninvests utlåning till andra för vilka 
Korrununen har tecknat borgen. 

3.3 KOMMUNENS Å TAGANDE AVSEENDE 
UPPLÅNINGSPORTFÖLJEN 

3.3.1 Begränsning av Exponeringar 

De Exponeringar som avses i denna punkt 3.3 är de Exponeringar som hänförs 
till den del av Upplåningsportföljen som inte är utlånad. 

Exponeringarna hänförs till den del av UpplåningspOliföljen som inte är 
utlånad genom en beräkning av hur stor andel av Upplåningsportföljen som är 
utlånad. 

Åtagandet enligt punkt 3.3.2 avser den proportionerligt beräknade andelen av 
de totala Exponeringar som avser Upplåningsportföljen enligt de beräkningar 
som anges i föregående stycke. 

3.3.2 Kommnnens åtagande 

Kommunen åtar sig hänned att svara för de Exponeringar som avses i punkt 
3.3.1. Kommunens åtagande ska härvid begränsas till den andel av de aktuella 
Exponeringama som motsvarar den andel som Kommunens insatskapital 
utgör av det totala insatskapitalet i Konununinvest ekonomisk förening. 

3.4 KOMMUNENS ÅTAGANDE AVSEENDE 
PLACERINGSPORTFÖLJEN 

3.4.1 Begränsning av Exponeringar 

De Exponeringar som avses i delma punkt 3.4 är de Exponeringar som hänförs 
till Placeringsportföljen. 

3.4.2 Kommunens åtagande 

Kommunen åtar sig hänl1ed att svara för de Exponeringar som avses i punkt 
3.4.1. KOlllil1UnenS åtagande ska härvid begränsas till den andel av de aktnella 
Exponeringama som motsvarar den andel som Konununens insatskapital 
utgör av det totala insatskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening. 

4. TIDPUNKT FÖR BETALNING 

KOlllil1Unen förbinder sig att, på KOlllinuninvests anfordran, till 
KOlllinuninvest utge de belopp som KOlmnunen enligt detta avtal åtagit sig att 
svara för. 
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5. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING 

Detta avtal löper tillsvidare. Kommunens åtagande enligt detta avtal kan inte 
sägas upp eller på annat sätt återtas utan Kommuninvests medgivande dältill. 

I det fall Kommunen beviljas utträde eller på annat sätt upphör att vara 
medlem i Konmmninvest ekonomisk förening ska Kommunen fortsatt svara 
för samtliga åtaganden som Kommunen vid tiden för utträde hade att svara för 
enligt detta avtal. Avtalet ska upphöra då Kommunens samtliga åtaganden 
löpt ut. 

6. FÖRHÅLLANDE TILL ANDRA AVTAL 

I det fall Kommunen tidigare har utfärdat revers till KOlllinuninvest så ska 
detta avtal ersätta vad som i reversens övriga villkor, första och andra stycket, 
stadgas avseende Kommunens öveltagande av Kommuninvests skyldigheter, 
rättigheter och exponeringar. 

7. ÄNDRING 

Detta avtal kan endast ändras genom slaiftlig överenskommelse mellan 
Konmmninvest och K011l1nUllen. 

8. TILLÄMPLIG LAG 

Tolkning och tillämpning av detta avtal ska ske enligt svensk lag. 

Örebro den 
Ort och datum 

Kornmuninvest i Sverige AB 

Nanlli på kOlllinnnJlandsting 

N mllimnderskrifter N amnunderslaifter 

Namnföltydliganden Namnföltydliganden 

Titel Titel Titel Titel 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Clas Jansson, Utvecklingsstrateg 
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clas.jansson@habo.se 

Strategi för eSamhället 

Allt fler människor tar for givet att ärenden ska kunna utforas enkelt och 
säkert via nätet. För de flesta kommuner, landsting och regioner innebär det 
en stor utmaning. Att utveclda e-forvaltningen är kostsamt, inte minst for 
mindre kommuner. Gemensam kraftsamling och ökad samverkan är 
nödvändig. SKL har därför tagit fram en strategi som ska stödja 
utvecklingen av e-forvaltning inom kommunal sektor. 

SKL rekommenderar nu sina medlemmar att anta den Strategi for 
eSarnhället som forbundets styrelse fastställde den 29 april 2009. 

Strategin pekar ut tre övergripande mål for utvecklingen ave-förvaltning: 

• enklare vardag for privatpersoner och foretag, 

• smartare och öppnare forvaltning stödj er innovation och delaktighet, 

• högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. 

Med utgångspunkt i dessa mål har fyra strategiska utmaningar identifieras: 

• prioritera och samordna utveckling av e- förvaltning. 

• skapa juridiska möjligheter for utvecklingen, 

• definiera, strukturera och använda gemensamma begrepp och termer, 

• skapa tekniska forutsättningar for säker och effektiv hantering och 
utbyte av information. 

Strategin innebar en satsning, från såväl SKL som kommunerna, for att 
utvecklinga av e-forvaltningen. SKL kommer i ett senare skede att 
konkretisera strategin i samråd med medlemmarna. SKL återkommer i 
fmansieringsfrågan, men utgångspunkten är att SKLs åtaganden ska rymmas 
inom befmtlig verksamhet. 
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KOMMUN 

Beslutsunderlag 

Datum 

2011-07-25 

- Strategi för eSamhället, SKL 29 april20ll 

Förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Strategi för eSamhället antas. 

Beslutsexpediering 
Förvaltningarna 
SKL 
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Vår beteckning 
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OCH SAMHÄLLSBYGGNAD 

Strategin nås i sin helhet via skl:s webbplats, skl.se Sveriges 
Komrmlfler 
och L;;')C'l'I"-ti'-ICJ ~" ~ ~ .. ' ',\~) 



Sammanfattning 

Människor förväntar sig i allt högre grad att snabbt, enkelt och'säkert kunna 
sköta sina ärenden, få tillgång till information och ha möjlighet till inflytan
de genom digital~ kontaktvägar. Utvecklingen ave-samhället erbjuder stora 
möjligheter för att bemöta dessa förväntningar och även klara samhällsutma
ningar såsom åldrande befolkning, välfärdens finansiering, globalisering och 
minska klimatpåverkan. 

Genom att utnyttja TT och information på ett smart sätt kan servicen för
bättras, kvaliteten och effektiviteten höjas, innovationskraften och delaktig
heten stödjas.' E-samhället utvecklas i offentlig förvaltning genom strategisk 
verksamhetsutveckling med stöd av TT, det vill säga e-förvaltning. Det är hög 
tid att kommunal sektor kraftsamlar och i större grad samverkar kring ut
veckling ave-förvaltning. Med en nationell uppslutning kring vissa gemen
samma spelregler för e-förvaltning kan kostnader begränsas, beställarrollen 
stärkas och trösklarna för utveckling ave-förvaltning och e-tjänster sänkas, 
vilket i sig medför bättre service till privatpersoner 'och företag. 

Denna strategi är ett svar på krav ställda mbt SKL att med hänsyn till hela 
den kommunala bredden av verksamheter ta rollen att driva på, samordna 
och skapa förutsättningar för kommunal sektors utveckling ave-förvaltning. 
Strategin visar inriktningen på det arbete som behöver göras gemensamt 
inom sektorn oavsett verksamhetsområde. 

Strategin pekar ut tre övergripande mål för kommunal sektors 
ntveckling ave-förvaltning som bidrag till e-samhället: 

> Enklare vardag för privatpersoner och företag 
> Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet 
> Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten 

"Det är ett viktigt 

arbete som ligger 

framför oss, där vi 

i offentlig sektor 

måste samverka och 

driva utvecklingen 

framåtför att till

mötesgåföretagens 

Qch medborgarnas 

förväntningar." 

Anders Knape, Ordf. Cm) Sveriges Kommuner 
och Landsting . 

Not. l. 
EU Kommissionen, En digital agenda för 
Europa, KOM (2010) 245 

Strategi för eSamhället 7 
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Kapitel l. Sammanfattning 

Strategin fokuserar på 
fyra strategiska utma
ningar. Varje strategisk 
utmaning hanteras inom 
ett insatsområde med ut
pekade mål och insatser. 

Med utgångspunkt i dessa mål identifieras fyra strategiska utmaningar. 
som strategin fokuserar: 

} att prioritera och samordna utveckling ave-förvaltning, 
} att skapajuridiska möjligheter för utvecklingen, 
)- att definiera, strukturera och använda gemensamma begrepp och termer, 
} att skapa tekniska förutsättningar för säker och effektiv hantering och ut

byte av information. 

Varje strategisk utmaning hanteras inom ett insatsområde med utpekade mål 
och insatser. De fyra insatsområdena är Ledning och styrning, Lagar och reg
ler, Informationsstruktur och begrepp samt Infrastruktur och informations
säkerhet. Insatserna syftar till att skapa ett strategiskt ramverk med gemen
samma spelregler och förutsättningar för utveckling ave-förvaltning. 

Realiseringen av denna strategi och det fortsatta arbetet med att utveckla 
e--'samhället kommer att kräva omfattande arbete och resurser på alla nivåer. 
Det är nödvändigt att SKL blir mer aktivt, pådrivande och samordnande för 
denna angelägna utveckling. Men det kommer framförallt att krävas insatser 
i varje kommun, landsting och region och samverkan mellan dessa. Dessutom 
kräver genomförandet en nära samverkan med staten. Eftersom det brådskar 
med insatserna måste genOlnförandet påbörjas omgående. 
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Nytt ägardirektiv för Håbohus Aktiebolag 

Sammanfattning 

Detta förslag till ägardirektiv har anpassats till den nya lagen om kommuna
la bostadsaktiebolag som gäller från och med den l januari 2011. Syftet med 
den nya lagen är att kommunala bostadsaktiebolag och privata hyresvärdar 
ska ges likvärdiga förutsättningar. Förändringar i ägardirektivet till följd av 
denna lag är att en borgensavgift och ett avkastningskrav har införts. Skriv
ningen i tidigare ägardirektiv att bolaget ska drivas utan vinstintresse har ta
gits bort. 

Vidare uttalas att bolaget ska ge förturer så att kommunen klarar av att upp
fylla avtal med migrationsverket om mottagande av flyktingar. 

Förslag till ägardirektiv 

1. Företagets ändamål 

Ändamålet för Håbohus AB:s (Bolaget) verksamhet, som anges i bolags
ordningen är att inom Håbo kommun köpa, sälja och äga fastigheter, för att 
på dessa uppföra, förvalta och upplåta bostäder, affårslägenheter och andra 
kollektiva anordningar samt att bedriva alman därmed förenlig verksamhet 
som är kommunrättsligt godtagbar. 

2. Syfte och mål 

Verksamhetens inriktning 

Bolaget ska med beaktande av kommunens styrdokument, exempelvis vi
sion och övergripande mål, bevaka möjligheterna till exploatering av fastig
heter och verka för att stärka konununens attraktionskraft som boendeort. 

Bolaget ska enligt affärsmässiga principer, inom ramen för lagen om all
männyttiga kommunala bostadsaktiebolag, skapa och förvalta ett bostadsbe
stånd som tillgodoser olika krav på lägenheter avseende standard, utform
ning, läge, service, hyresnivå m.m. 

Bolaget ska verka för att utbudet av lägenheter som efterfrågas ökar. Bola
get ska även verka för ett ökat utbud av fastigheter för affårslägenheter och 
andra kollektiva anordningar. 
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Bolaget ska aktivt motverka segregation. Det sociala ansvarstagandet måste 
delas av alla aktörer på bostadsmarknaden, där bolaget som stor fastighets
ägare är normbildande. 

Bolaget ska ge förturer så att kommunen klarar av att uppfYlla avtal med 
migrationsverket om mottagande av flyktingar. 

Ekonomi 

Bolaget ska eftersträva en sådan ekonomisk styrka att bolaget kan klara kon
junkturnedgångar och andra ekonomiska påfrestningar utan risker för kom
munen som ägare. 

Bolagets årliga avskrivningar ska överensstämma med de skattemässiga av
skrivningarna, d v s 2,0 procent. 

Bolagets långsiktiga mål är en soliditet om 10,0 procent. Soliditeten ska ald
rig understiga 5,0 procent. Vid en så omfattande investering i nyproduktion 
eller ombyggnad att soliditeten riskerar att understiga 5 procent ska särskilt 
beslut inbämtas från ägaren. 

Målet för bolagets direktavkastning, d.v.s. driftsnettot i procent av fastighe
ternas värde, ska vara lägst 5 procent. 

I investeringsprojekt ska bolagets egenfinansiering vara minst 20 procent 
om särskilda skäl som talar mot detta inte föreligger. 

Bolaget ska erlägga avgift för kommunal borgen. För år 2011 är avgiften 
0,2% av det totala borgensbeloppet och för år 20120,3 % av det totala bor
gensbeloppet. Avgiften fastställs därefter årligen efter samråd mellan bola
get och kommunen. All nyupplåning och omsättning av befintliga lån med 
kommunal borgen inom bolaget ska ske mot kommunal borgen. 

3. Samverkan 

Bolaget ska aktivt söka samordnings fördelar med den övriga kommunala 
organisationen i syfte att öka effektiviteten och den samlade kommunnyttan. 

4. Underställningsskyldighet 

Bolaget är ett helägt kommunalt bolag där ägarinflytandet utövas av kom
munstyrelsen i samband med bolagsstämma eller genom ägardirektiv. 

Bolaget ska i ärenden av principiell betydelse, som t ex att bilda eller köpa 
bolag, köpa eller sälja stora fastighetsbestånd, köpa aktier i andra bolag, före 
beslut inhämta ställningstagande från kommunfullmäktige. 
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5. Information tm ägaren 

Bolaget ska till ägaren 

• varje tertial avge ekonomisk rapport inklusive balansräkning. Inläm-
ningstidpunkten ska överensstälmna med kommunens tidplan. 

• varje tertial avge rapport om uthymingsläget och bostadskön. 
• inge styrelseprotokoll. 
• till kommunen, på begäran, inge en ekonomisk helårsplan får de när

maste tre åren. Planen ska omfatta resultat- och balansräkning för re
spektive år med redovisning av minst följande nyckeltal; soliditet, ränte
täckningsgrad och direktavkastning. 

Beslutsunderlag 

l. Ägardirektiv daterat 10 maj 2007 

2. Ägardirektiv daterat 20 juni 2011 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige uppdrar åt bolagsstänmtan att fastställa ägardirek
tiv för Håbohus Aktiebolag daterat 20 juni 2011. 

2. Ägardirektiv för Håbohus Aktiebolag den 10 maj år 2007 utgår. 



HAso KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2007-06-18 

KF § 66 Dnr KS 2003/19 

Ägardirektiv för Håbohus AB samt upphävande av tidigare direktiv 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslöt 2003-04-14, § 28, att anta gällande ägardirektiv för Håbohus 
AB. 

Det nya förslaget till ägardirektiv, daterat 2007-05-10, innebär att verksamhetens inrikt
ning förnyas och att de ekonomiska målen förändras och uppdateras. Det ekonomiska 
mål som formulerats för soliditeten i tidigare ägardirektiv avsåg år 2004. I det nya direkti
vet är målsättningen att soliditeten år 2010 ska uppgå till sju procent, efter årliga avskriv
ningar om 2 procent. Innebärande en ökning med 1.7 procentenheter jämfört med bokslut 
för år 2006. 

Beslutsunderlag 
1. Förslag till ägardirektiv för Håbohus Aktiebolag daterat 2007-05-10. 
2. Tjänsteskrivelse 2007-05-18. 
3. Kommunstyrelsen förslag till beslut, 2007-06-04, § 100. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige antar ägardirektiv för Håbohus Aktiebolag, daterat 2007-05-10, 
reviderat 2007-06-04, att gälla tills vidare. 

2. Fullmäktige beslutar upphäva tidigare beslut i ärendet, 2003-04-14, § 28. 

Beslutsexpediering 
Håbohus AB (beslut samt direktiv daterade 2007-05-10, reviderat 2007-06-04) 
Administrativ chef (beslut samt direktiv daterade 2007-05-10, reviderat 2007-06-04) 

Justerare Utdragsbestyrkande Hidnr 2007.1325 



2007-05-10 

Reviderat av kommunstyrelsen 2007-06-04 
Beslutat av kommunfullmäktige 2007-06-18, § 66 

Ägardirektiv för Håbohus Aktiebolag 

1. Företagets ändamål 

Ändamålet för bolagets verksamhet, som anges i bolagsordningen är att inom Håbo kommun 
köpa, sälja och äga fastigheter, för att på dessa uppföra, förvalta och upplåta bostäder, 
affärslägenheter och andra kollektiva anordningar samt att bedriva annan därmed förenlig 
verksamhet som är kommun rättsligt godtagbar. 

2. Syfte och mål 

Verksamhetens inriktning 

Håbohus AB ska på affärsmässiga grunder, men utan vinstintresse skapa och förvalta ett 
bostadsbestånd som tillgodoser olika krav på lägenheter avseende standard, utformning, läge, 
service, hyresnivå m.m. 

Bolaget ska verka för att utbudet av lägenheter som efterfrågas av ungdomar och äldre ökar. 
Bolaget skall även verka för ett ökat utbud av fastigheter för affärs lägenheter och andra 
kollektiva anordningar. 

Bolaget skall, vid önskan om köp och ombildande till bostadsrätter från boende, aktivt verka för 
att en adekvat marknadsvärdering av aktuell fastighet görs och at! ett marknadsanpassat 
erbjudande ges. 

Bolaget ska bevaka möjligheten till nyproduktion av fastigheter i överensstämmelse med 
kommunens planer för fysisk planering och samhällsbyggnad. 

Håbohus ska aktivt motverka segregation. Det sociala ansvarstagandet måste delas av alla 
aktörer på bostadsmarknaden, där bolaget som stor fastighetsägare är normbildande. 

Ekonomi 

För at! kunna nå målen måste bolaget konsolideras och nå sådan ekonomisk styrka att bolaget 
kan klara konjunkturnedgångar och andra ekonomiska påfrestningar utan risker för kommunen 
som ägare. 

Målet för bolagets konsolidering är at! soliditeten efter avskrivningar med 2,0 procent ska vara 
sju procent vid utgången av år 2010. 

Et! långsiktigt mål för avskrivningarna är att de ska överensstämma med de skattemässiga 
avskrivningarna, d v s 2,0 procent. 

Målet för bolagets direktavkastning är att den ska vara minst lika med medelvärdet av 
subventionsräntan (eller annan jämförbar ränta) plus 1,5 procentenheter. 

I investeringsprojekt ska bolaget eftersträva en egenfinansiering på minst 20 procent. 



3. Finansförvaltning 

Bolagets likvida medel ska vara placerade på ett betryggande sätt. Bolaget ska till ägaren 
fortlöpande redovisa en finans policy som visar hur bolagets lånestock omsätts och riskramarna 
för denna verksamhet. 

4. Samverkan 

Bolaget ska aktivt söka samordningsfördelar med den övriga kommunala organisationen i syfte 
att öka effektiviteten och den samlade kommunnyttan. 

5. Underställningsskyldighet 

Håbohus AB är ett helägt kommunalt bolag där ägarinflytandet utövas av kommunstyrelsen i 
samband med bolagsstämma och genom särskilda ägardirektiv. 

Bolaget ska i ärenden av principiell betydelse som t ex att bilda eller köpa bolag, köpa eller sälja 
stora fastighetsbestånd, köpa aktier i andra bolag, före beslut inhämta ställningstagande från 
kommunfullmäktige. 

6. Information till ägaren 

Bolaget ska till ägaren 

• Varje tertial avge ekonomisk rapport inklusive balansräkning. Inlämningstidpunkten ska 
överensstämma med kommunens tid plan. 

• Varje tertial avge rapport om uthyrningsläget och bostadskön. 
• Inge styrelseprotokoll. 
• Till kommunens budgetberedning årligen inge en ekonomisk helårsplan för de närmaste tre 

åren. Planen ska omfatta resultat- och balansräkning för respektive år med redovisning av 
minst följande nyckeltal; soliditet, räntetäckningsgrad och direktavkastning. 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Jonas Eliasson, Administratör 
017152558 
jonas.eliasson@habo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2011-08-04 KS2011/36 nr 2011.1803 

Redovisning av berett medborgarförslag om att kommunen ska 
ta över ansvaret för avgiftsfinansierade fritidsanläggningar i 
Slottskogen, Skokloster 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har remitterat ett medborgarförslag kommunstyrelsen 
för beredning. I förslaget föreslås att Håbo konunun tar över ansvaret för 
fritidsanläggningar som drivs av Slottsskogens samfållighet. 

Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att Håbo kommun i dagsläget inte 
har ekonomisk möjlighet eller att helt eller delvis finansiera driften av 
Slottsskogen samfållighetsförening gemensamhetsanläggningar. 

En samfållighets verksamhet styrs i Sverige av lagen om förvaltning av 
samfålligheter (1973: 1150), fastighetsbildningslagen (1970:988), 
anläggningslagen (1973: 1149) samt lagen med särskilda bestämmelser om 
vattenverksamhet (1998:812) även kallad restvattenlagen. 

De av motionen nämnda fritidsanläggningarna är att benänmas som 
gemensamhetsanläggningar, det vill säga anläggningar som är gemensanuna 
för flera fastigheter och som består av för fastigheterna nödvändiga 
nyttigheter. Av detta följer att det är fastigheterna, och inte fastighetsägarna, 
som anslutna till anläggningarna. 

Gemensamhetsanläggningar bildas via en så kallad förrättning av 
Lantmäteriet i enlighet med anläggningslagen (1973: 1149). Ett av kraven 
för att en gemensamhetsanläggning ska kunna bildas är att den måste ge 
båtnad. Båtnad innebär att en anläggning måste ge ett mervärde som är 
större än de kostnader och olägenheter som driften av anläggningen orsakar 
medlemsfastigheterna. 

Följaktligen instännner inte kommunstyrelsens förvaltning i påståendet att 
medlemmarna i Slottsskogens samfållighet skulle vara dubbelbeskattade. 
Föreligger kostnadsfrågor gällande anläggningarna inom samfålligheten så 
bör lämpligen de lösas via samfållighetens medlemsmöte. 

Slottsskogens samfållighet äger rätten att bestämma över formerna för 
anläggningarnas drift. Det inkluderar rätten att både begränsa inträdet till 
anläggningarna med staket eller via avgift. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-03-38, § 38 
Medborgarförslag, daterat 2011-03-18, KS Dnr: 2011/38 Hidnr: 
2011.689 



~ w HÅBO 
KOMMUN 

TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
Datum Vår beteckning 

2011-08-04 KS2011/36 nr 2011.1803 

Förslag till beslut 

Kommunkansliets förslag till beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Att avslå medborgarförslaget. 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-03-28 

Kommunfullmäktige 

KF § 38 KS 2011/36 

Förslag om att Håbo kommun ska ta över ansvaret för avgiftsfi
nansierade fritidsanläggningar i Slottsskogen, Skokloster 

Följande medborgarfcirslag fdreligger: "Som boende i Skokloster är vi 
tvångsanslutna till Slottskogeris Samfållighetsfdrenillg och betalar varje år 
medlemsavgift av fi-itidsanläggningar som swimmingpool, bastubyggnad 
samt tennisbanor (oavsett om man använder dessa eller ej). Hm kOllliller det 
sig att i den häl: lilla byn får vi betala fritidsanläggningar som i andra kom
muner är frivilligt?! I grannkommuner tar man betalt fdr en engångsbiljett 
vid v81je besökstilfålle. Varfdr skulle inte detta system även fungera i Sko
kloster? 

Det kommer folk som ej är medlelllinar och utnyttj81- dessa 8luäggningar 
utm kostnad, vem har kontroll på detta? 

Dfumed efterfi-ågar vi kommunens 8l1SV81' att ta över fritidsanläggningar i 
Skokloster, vi betalar red811 skatter till kOllnnunen." 

Bes luts underlag 
- Medborgarfdrslag 2011-03-18. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att överlämna förslaget till kommunstyrelsen fdr 
beredning. 

Beslutsexpediering 
KOlllinunstyrelsen 

JUSTERARE /'fl. 
II if, I I, \ ~ 'eV I ;/ /J1 I EXPEDIERAD 

')/",,:1 _:-.'-i~!1 

SIGNATUR UTDRAGSBE8TYRKNING I~r 2011,824 



Irma, Tarmo Hakala 
Munkvägen 9 
746 96 Skokloster 
Tel: O 18-386732 

Håbo Kommun 
746 80 Bålsta 

Medborgarförslag 

: 011~)lI!5'6 KOMMUN 
~,SO!lS~l'IM 

, 1i\i!\{IIM ! . 

i 6:,,' -03- ta L 
t .:~K8~ ~ ,~:'; .. ' 

l"LOt\A~JQ.ot\ .Gg~ 

Här följer mitt medborgarförslag till Håbo Kommun angående 
fritidsanläggningar som drivs på Slottskogens Samfällighetsförening, 

Som boende i Skokloster är vi tvångsanslutna till Slottskogens 
Samfällighetsförening och betalar varje år medlemsavgift av 
fritidsanläggningar som swimmingpool, bastubyggnad samt tennisbanor 
(oavsett om man använder dessa eller ej). Hur kommer det sig att i den här 
lilla byn får vi betala fritidsanläggningar som i andra kommuner är frivilligt?! I 
grannkommuner tar man betalt för en engångsbiljett vid varje besökstilfälle. 
Varför skulle inte detta system även fungera i Skokloster? 

Det kommer folk som ej är medlemmar och utnyttjar dessa anläggningar utan 
kostnad, vem har kontroll på delta? 
Därmed efterfrågar vi kommunens ansvar att ta över fritidsanläggningar i 
Skokloster, vi betalar redan skatter till kommunen. 

Med vänliga hälsningar 
~~. N,e",·.c... 

Tarmo Hakala 

IS" 

C[( 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Jonas Eliasson, Administratör 
017152558 
jonas.eliasson@habo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 

Datum Vår beteckning 

2011-08-04 KS2011/46 nr 2011.1797 

Medborgarförslag angående ersättningar för intrång och 
ansvaret för avgiftsfinansierade fritidsanläggningar i 
Slottsskogen, Skokloster. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har remitterat inkommet medborgarförslag till 
kommunstyrelsen för beredning. Det inkomna medborgarförslaget består av 
tre (3) delförslag enligt följande: 

l) Att Håbo kommun årligen hjälper till med en rimlig ersättning av 
samfällighetens anläggningar. 

2) Att Håbo kommun (Håbo Marknads AB) betalar uppställningsavgift 
för 4 månader otillåtet nyttjande av samhällighetens parkeringsyta. 

3) Att Håbo kommun tar fram det medborgarförslag gällande 
kommunalt förvaltande av samfällighetens anläggningar som 
lämnades in för 4 år sedan. 

Förvaltningen kommentar 
l) Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att Håbo kommun i dagsläget 
inte har ekonomisk möjlighet eller att helt eller delvis finansiera driften av 
Slottsskogen samfällighetsförening gemensamhetsanläggningar. 

En samfällighets verksamhet styrs i Sverige av lagen om förvaltning av 
samfälligheter (1973:1150), fastighetsbildningslagen (1970:988), 
anläggningslagen (1973: 1149) samt lagen med särskilda bestännnelser om 
vattenverksamhet (1998:812) även kallad restvattenlagen. 

De av motionen nämnda fritidsanläggningama är att benämnas som 
gemensamhetsanläggningar, det vill säga anläggningar som är gemensamma 
för flera fastigheter och som består av för fastighetema nödvändiga 
nyttigheter. Av detta följer att det är fastighetema, och inte fastighetsägama, 
som anslutna till anläggningama. 

Gemensamhetsanläggningar bildas via en så kallad fÖlTättning av 
Lantmäteriet i enlighet med anläggningslagen (1973: 1149). Ett av kraven 
för att en gemensamhetsanläggning ska kunna bildas är att den måste ge 
båtnad. Båtnad innebär att en anläggning måste ge ett mervärde som är 
stölTe än de kostnader och olägenheter som driften av anläggningen orsalcar 
medlemsfastighetema. 

Följaktligen instämmer inte kommunstyrelsens förvaltning i påståendet att 
medlemmama i Slottsskogens samfällighet skulle vara dubbelbeskattade. 



HÅBO 
TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

KOMMUN 2011-08-04 KS2011/46 nr2011.1797 

Föreligger kostnadsfrågor gällande anläggningama inom san1fålligheten så 
bör lämpligen de lösas via samfållighetens medlemsmöte. 

Slottsskogens samfållighet äger rätten att bestämma över formema för 
anläggningarnas drift. Det inkluderar rätten att både begränsa inträdet till 
anläggningarna med staket eller via avgift. 

2) Det är viktigt att i denna fråga tydliggöra att Håbo kommun och Håbo 
Marknads AB, enligt lag, är två olika organisationer. Det innebär att även 
om Håbo kommun äger Håbo Marknads AB, och via ägardirektiv styr 
företagets övergripande verksamhet, så är kommunen och företaget två olika 
juridiska personer. 

Därför bör Slottskogens samfållighets krav riktas direkt mot Håbo 
Marknads AB. Fullmäktige föreslås därför vidarebefordra frågan till Håbo 
Marknads AB. 

3) En kopia på det gamla medborgarförslaget och kommunfullmäktiges 
beslut bifogas som bilaga. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, daterat 2011-04-19 (KS 201 1I46:201 1.974) 
Kommunfullmäktiges beslut, KF § 53,2011-04-26 
Medborgarförslag, daterat 2007-04-12 (KS 2007/36:2007.805) 
Kommunfullmäktiges beslut, KF § 50, 2008-04-28 

Förslag till beslut 

Kommunkansliets förslag till beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut: 

l. Att fullmäktige avslår medborgarförslagets delförslag gällande 
ekonomisk drift av fritidsanläggningar. 

2. Att fullmäktige vidarebefordrar frågan om uppställningsavgift till Håbo 
Marknads AB. 



HAso KOMMUN 
Kommunfu[[mäktige 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2008-04-28 

KF § 50 Dnr KS 2001136 

Redovisning av berett medborgarförslag om förbättringar av belysning, boll
plan, asfaltering, vägar m.m. i Skokloster, förslagsställare: Vincent Vosinek, 
Skokloster 

Sammanfattning 
I förslaget föreslås att kommunen vidtar ett antal åtgärder gällande belysning, boll
plan, asfaltering, vägar med mera i Skok[oster. 

Kommunfu[lmäktige beslöt 2001-04-23, KF § 44 att remitterade medborgarförs[aget 
till mi[jö- och tekniknämnden för beredning. 

• Miljö- och tekniknämnden redovisar och beslutar följande: 
Mi[jö och teknikförvaltningen kommer under 2008 att ta fram en långsiktig under
hållsp[an för alla kommunala Vägar som kommer aU ligga till grund för vilka behov 
som finns. 
Utifrån den planen kommer prioriteringar att göras baserat på de ekonomiska ra
mama. Vidare kommer förvaltningen att ta fram en infrastrukturplan för Håbo kom
mun där även utökat behov av gatubelysning tas med. 
För att få en bild av hur behoven och den långsiktiga planeringen ser ut för Skok[os
ter i stort bör en fördjupad översiktsplan göras. 
Utifrån den fördjupade översiktsplanen kan bedömningar om utökade behov av 
kommuna[tekniska anläggningar göras. 

Yrkanden 
Christer Liden (m) och Nils-Ake Mårheden (m) yrkar att förvaltningen skyndsamt 
utreder punkt 1-4 (medborgarförs[aget) för att ta fram kostnader för åtgärder. 

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar att lägga 
till yrkandet som bes[utspunkt 3. 

Beslut 
1. Godkänna förvaltningens svar på medborgarförs[aget och därmed anse med 

borgarförslaget besvarat. 
2. Överlämna svaret till kommunfullmäktige. 
3. Uppdra till förvaltningen att skyndsamt utreda punkt 1-4 (medborgarförs[aget) 

för att ta fram kostnader för åtgärder. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag, daterat 2001-03-13. 
2. Miljö- och tekniknämndens beslut MTN § 11,2008-01-29. 
3. Tjänsteskrivelse, daterad 2008-01-01. 
4. Föredragningsskrive[se, daterad 2008-02-15. 
5. Miljö- och tekniknämndens beslut MTN § 12, 2008-01-29. 
6. Arbetsutskottets förslag till bes [ut, 2008-02-25, § 38. 
l. Kommunstyrelsens förslag till beslut 2008-03-10, § 43. 

Justerare 
',; 

/ /\ 
/f'"-- \ ,.. 

Utdragsbestyrkande Hidnr 2008,970 



HABO KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 50 

(forts.) 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Ssmmanträdesdatum 

2008-04-28 

Dnr KS 2007/36 

Styrelsen tillstyrker nämndens beredning. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige noterar aU enligt miljö- och tekniknämndens beslut 2008-01-29 § 11, 
kommer förvaltningen att skyndsamt utreda punkt 1 - 4 i medborgarförslaget, för 
att ta fram kostnader för åtgärder. 

2. Fullmäktige beslutar med hänvisning till redovisad nämndsberedning av ären
det, att medborgarförslaget ska anses besvarat. 

Beslutsexpediering: 
Förslagsställare 
Miljö- och tekniknämnden 

Justerare V \ 70 
. ./\ r" ~I (\J~ 

Utdragsbestyrkande ' Hidnr 2008.9tO 
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Ankom Håbo kommun 
Kommunstyrelsen 

2007 -04- 12 

l~nd6 DJanen% ) j01~ Hldnr~ 
c.· 200+:5b . '30S-

Till Fullmäktige i Råbo Kommun 

Original till: I Kap/B. till: 

MEDBORGARFÖRSLAGnr l: BELYSNING 

Förslaget innebär en utbyggnad av vägbelysningen på DammenIeden och Koralvägen. Många 
barnfamiljer bor i området och det är kolsvart när barnen ska till skolan på morgonen och lika 
mörkt är det på eftermiddagen när barnen går hem. En ny vägbelysning skulle ge mer trygghet 
och säkerhet samt göra det trivsamt för alla. 

MEDBORGARFÖRSLAG nr 2: GRUSBOLLPLAN 

Anläggningssamfalligheten i Skok!oster förvaltar enligt sina stadgar en grusbollplan. 
Där tidigare bollplanenlåg står det sedan åtta år tillbaka en brandstation med parkering. 
Det behövs en ordentlig gmsplan med måtten 64x34m. Det fInns ett stort idrottsintresse i 
Skaldaster och det är viktigt för alla att ungdomarna kan utöva sina sporter. 

MEDBORGARFÖRSLAG nr 3: ASFALTERING 

Den grusade parkelingen vid centrumanläggningen behöver asfalteras. Den ser idag förfarlig 
ut, trots att den snyggas till vruje år. Det är stora hål och gropar överallt. Vi har även stora 
problem med ungdomar som kör sina mopeder och fyrhjulingar där nattetid. Detta orsakar 
stora dammoln av grus som lägger sig i Skoldosterbornas öppna pool som ligger alldeles i 
närheten. 

MEDBORGARFÖRSLAG nr 4: INFORMATIONS TAVLOR 

P.g.a att Slottsskogen har byggts ut lmder de senaste åren och idag består av 39 stycken gator 
behövs nya aktuella informationstavlor över området. Tavlorna bör vara anpassade för 
fratntida utbyggnad. En tavla bör stå vid Slottsskogsleden/Dalllmenleden och en vid infarten 
till Idealbyn. 

MEDBORGARFÖRSLAG nr 5: VÄGAR 

Ko=unen tar över ansvaret for skötsel och underhåll av samtliga vägar inom områdena 
Slottskogen och Idealbyn. 



MEDBORGARFÖRSLAG nr 6: SAMFÄLLIGHET 

Kommunen tar över all skötsel av bad-, temns-, pooI- och bastuanläggning samt samtliga 
gemellSarmna grönytor som idag förvaltas av Slottsskogens sarnfållighetsförening p.g.a. den 
omfattande utbyggnaden av området. 

Slottsskogen - Skokloster 2007-03-13 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 53 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-04-26 

KS 2011/46 

Medborgarförslag om förvaltningen av S!ottskogens samfällig
hets anläggningar och brukandet av dess mark 

Av förslaget framgår följande: "Vid minst två tillfallen har tjänstemän och 
politiker i Håbo konnnnn uppenbarligen "tagit för givet "att de anläggningar 
som ingår i samfällighetens anläggningsbeslut utifrån de lantmäterifonätt
ningar som genomfördes 1973-03-13 och 1994-10-13 tillhör Håbo kommnn. 

I fonättningen framgå.T att anläggningssamfålligheten består av bollplan, te
nnisbanor, swinllningpool, även bastnbyggnad, parkeringsytor i anslutning 
till bollplan, tennisbanor och swinlluingpool ingår i anläggningen. 

Att driva och underhålla dessa anläggningar kostar delägarna i samfållighe
ten pengar. V mj e år betalar sanllällighetens delägare en medlemsavgift som 
bestäms vid årsmötet och faktnreras medlemmmna. 

I samband med detaljplm1 och redovisning av planerna for Skokloster Sjö
stad sedemera Skokloster Udde 1, angavs i dokumentationen att det i Sko
kloster fmlis offentliga anläggningar i fonu av swinmllngpool och telllusba
nor. Anläggningarna må vara offentliga. Det väsentliga är dock att de INTE 
drivs med konlluunala medel. 

Sm1llällighetens m1lägglungar nyttjas av boende i Olmådet men även av sko
la, forskoloma och daghemsverksamheten. 

Som boende och medborgare i Skokloster och därmed Håbo konmmn anser 
jag att vi i Sko blir dubbelbeskattade. Dvs vi beskattas med konlluunalskatt 
samt avgift till smllfålligheten. 

Givetvis kan då vän av ordlung tycka att det smmolikt endast är bm'1 boende 
i Skokloster som använder de anläggningar som deras foräldrm' vm'it med 
och betalat medlemsavgift for. Det är dock inte helt så enkelt! I skolor i Bål
sta centralolt utgår j ag från att konnllunen har att betala för den verksamhet 
som bedrivs i kon1lllunal regi och for de tider som anläggllingm' nyttjas. 

Nästa händelse som inträffade var före jul 20 1 O då nio stycken baracker pla
cerades på parkeringsytan i anslutning till swinllningpoolen. Uppenbarligen 
utm1 att några som helst kontakter hade tagits med samfållighetens styrelse 
och än mindre att bygglov fam1s beviljat - .HÄPNADSV ÄCKANDE!!! 

Det som nu håller på att hända i Sko kloster väcker frågor om berättigm1de 
for samfålligheten. Slottsskogens samfällighetens styrelse foreslår foljm1de: 

l.) Att Håbo kOlnmun hjälper till årligen med en rimlig ersättning av sam
fallighetens anläggningar. 

I EXPEDIERAD SIGNATUR I UTDRAGSBESTYRKI"NG Nr2011.1140 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-04-26 

Kommunfullmäktige 

KF § 53 KS 2011/46 

2.) Att Håbo kOlmnUll (Håbo Marknad AB) betalar uppställnings avgift på 
samfåIlighetens parkeringsyta. I det här fallet, for fyra månader. 

3.) Att håbo komlllUll tar fram mitt "medborgarforslag", sOllljag lämnade in 
for fyra r sedan. Att kommunen tar över förvaltningen av samfålligheten i 
Slottsskogen i Skokloster." 

Beslutsunderlag 
- Medborgarforslag 2011-04-04. 

JUSTEMRE 

. y i 
i / J I 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att överlänUla medborgarforslaget till kommunsty
relsen for beredning. 

Beslutsexpediering 
Komlllunkansliet 

EXPEDIERAD SIGI~i\TUR I UTDRAGSBESTYRKNING 

!0 

Nr2011.1140 



Slottsskogens 
Samfällighetsförening 

Håbo KommlUl 
Kommunfulhnäktige 
74680 Bålsta 

Medborgarforslag 

;. KiOOllr 

~W\\k 

., . ;. 1 n 
"', . 1 

Vid minst två tillfållen har tjänstemän och politiker i Håbo Kommml uppenbarligen "tagit for 
givet"att de anläggningar som ingår i samfällighetens anläggningsbeslut utifrån de 
lantmäterifdrrättningar som genomfordes 1973-03-13 och 1994-10-13 tillhör Håbo Kommun, 

I forrättningen framgår att anläggningssamfalligheten bestar av 
bollplan,tencisbanor,swimmingpool,även bastubyggnad,parkeringsytor i anslutning till 
bollplan,telmisbanor och swimmingpool ingår i anläggningen. 

Att driva och underhålla dessa anläggningar kostar delägarna i samIalligheten pengar.Varje år 
betalar samfållighetens delägare en medlemsavgift som bestäms vid årsmötet och faktureras 
medlemman1a. 

I samband med detaljplan och redovisning av planerna fdr Skokloster Sjöstad sedemera 
Skokloster Udde l angavs i dokumentationen att det i Skokloster fanns offentliga 
anläggningar i form av swimmingpool och tennisbanor.Anläggningarna må vara 
offentliga,Det väsentliga är dock att de INTE drivs med kommunala medeL 

Samfållighetelis anläggningar nyttjas av boende i området men även av skola,farskoloma och 
daghemsverksanlheten. 

Som boende och medborgare i Skokloster och därmed Håbo Komml11l anser JAG att vi i SKO 
blir dubbelbeskattad,Dvs vi beskattas med komml11lalskatt samt avgift till samfålligheten. 

Givetvis kan då vän av ordning tycka att det sanllolikt endast ffi' barn boende i Skokloster som 
använder de anläggningar som deras fdräldrar varit med och betalat medlemsavgift fOr.Det är 
dock inte helt så enkelt! I skolor i Bålsta centralort utgår jag från att Kommunen har att betala 
för den verksamhet som bedrivs i Kommunal regi och för de tider som al\läggningar nyttjas. 

Nästa händelse som inträffade var fore jul 2010 då 9 ST.baracker placerades på 
parkeringsytan i anslutning till swimmingpoolen.Uppenharligen utan att några som helst 
kontakter hade tagis med samfallighetens styrelse och äI! mindre att bygglov fanns 
beviljat.HÄPNADSV ÄCKANDE!!! 

Det som nu håller på att hända i Skoklaster väcker frågor om berättigande for samialligheten. 

Slottsskogens samfållighetens styrelse foreslår foljande: 

l.) Att Håbo Kommun hjälper till årligen med en rimlig ersättning av samfallighetens 
anläggningar. 

2.) Att Håbo Kommun (Håbo marknad AB) betalar nppställnings avgift på 
samfällighetens parkeringsyta.I det här falIet,4 månader. 



---;C--.-, ~., -'-' -." ,. 

3.) Att Håbo Kommun ta fi-am min "MEDBORGARFÖRSLAG", som jag lämnade in för 
4 år sen.Att Kommunen ta över förvaltningen av samfälligheten i Slottsskogen i 
Skoklostel'. 

Med vänliga hälsningar 

~ /' O 
__ .--_ ....... \'(;:'Q,LV/tJ> 

" ··ViiiceiiC).7lllk~V6~fi%ll: 
Ordförande SSF~
Mobil:073-6260257 eller 018-386214 
.V Vosinek(ä>,hotmaILc.om 
\VWW.Slottsskogenssf.se 

Slottsskogen den 4 april 20 Il 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Jonas Eliasson, Administratör 
017152558 
jonas.eliasson@habo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2011-08-03 KS2011/61 nr2011.1793 

Svar på inkommen motion ang. kommunal revision av 
föreningar 

Sammanfattning 
I samband med fullmäktiges sammanträde 2011-04-26 länmades en motion 
angående kommunal revision av föreningar. I motionen föreslås följande: 

"Kommunen utser en föreningsrevisor som träffar de föreningar där 
kommunen har borgensåtagande eller stora fordringar minst en gång om året 
för att gå igenom föreningens räkenskaper och att diskutera det fortsatta 
samarbetet samt hur framtiden ser ut för båda parter. Detta bör lämpligen 
ske i samband med när föreningen har bokslut." 

Håbo konnnuns finanspolicy frarnhåller att kommunen ska agera restriktivt i 
alla frågor gällande borgensåtaganden. Det ska vara kommunens primära 
inställning vid alla frågor om borgensåtaganden. 

Mot bakgrund av detta delar kommunstyrelsens förvaltning motionens 
andemening om vikten av kontroll och insyn i alla borgensåtaganden, men 
gör bedömningen att inrättandet aven ny revisionsroIl riktad specifikt mot 
kommunens föreningar inte är nödvändig .. 

Därför föreslår kommunstyrelsens förvaltning att motionen avslås men att 
kommunstyrelsen istället uppdrar till konnnunstyrelsens förvaltning att föra 
en diskussion om en utökad revisionsinsyn i kommunens borgensåtagande 
med de förtroendevalda revisorerna. 

Beslutsunderlag 
Motion, daterad 2011-04-26 (KS 2011161, Hidnr: 2011.1152) 

- Fullmäktiges beslut 2011-04-26, § 59 

Förslag till beslut 

Kommunkansliets förslag till beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Fullmäktiges beslut: 

l. att avslå motionen 

2. att kommunstyrelsen uppdrar kommunstyrelsens förvaltning att föra en 
diskussion om en utökad revisionsinsyn i kommunens borgensåtagande 
med de förtroendevalda revisorerna 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-04-26 

Kommunfullmäktige 

KF § 59 KS 2011/61 

Motion om kommunal revision av föreningar, motionärer: Björn 
Hedö (M), Tomas Alm (FP), Göran Eriksson (e) och Fred Ryd
berg (KD) 

Följande framgår av motionen: "Håbo kommun har i flera olika avseenden 
lämnat kommunal borgen till olika föreningar och det är ett antal föreningar 
som har mer eller mindre sknlder till kommunen. Vi anser att kOllllnnnen 
ska bevaka sina ekonomiska intressen och samtidigt ha ett gott samarbete 
med våra föreningar. 

F öreningar är viktiga för kOIlllnnnen, inte minst för att dess företrädare tar 
ett stOIi ansvar för våra barn och ungdomar som på ett eller amlat sätt enga
genir sig i olika aktiviteter. Föreningsföreträdare i kOIlllnunen har ett stOli 
ansvar för såväl ekonomi som bam och nngdomar i respektive förening, 
dessutom kOllllner det eventnellt att ställas allt högre krav på ekonomiska 
redovisningar framöver. Det blir svårare och svårare att få mämuskor att 
ställa upp och arbeta ideellt i dessa smlllnanhang. 

Mot bakgnmd av ovmlstående föreslår vi att: 

Kommunen ntser en föreningsrevisor som träffar de föreningar där kommu
nen har borgensåtagmlde eller stora fordringar minst en gång om året för att 
gå igenom föreningens räkenskaper och att diskntera det fOIisatta smnarbetet 
smnt hur framtiden ser ut för båda palier. Detta bör lämpligen ske i sambmld 
med när föreningen har bokslut. 

Den person som utses till kommunal föreningsrevisor behöver inte vm·a en 
auktoriserad men bör ha kunskap om såväl ekonomi som förelungslivet." 

Beslutsunderlag 
- Motion 2011-04-26. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att överlänllla motionen till kon1l11Unstyrelsen, för 
beredning. 

Beslutsexpediering 
KommUllstyrelsen 

" JUSTERARE (n / 
\-11\/ J I /t, i I./l' / I 

EXPEDIERAD 

n - . - ,_o nc;'l!I-;)\ _.: ..... 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.11S4 



Motion ang. kommunal revision av f6reningar 

Håbo kommun har i flera olika avseenden lämnat kommunal borgen till olika 
föreningar och det ett antal föreningar som har mer eller mindre skulder till 
kommunen. Vi anser att kommunen ska bevaka sina ekonomiska intressen och 
samtidigt ha ett gott samarbete med våra föreningar. 

Föreningar är viktiga för komnmnen, inte minst för att dess företrädare tar ett 
stort ansvar för våra barn och ungdomar som på ett eller annat sätt engagerar sig 
i olika aktiviteter. Föreningsföreträdare i kommunen har ett stort ansvar för såväl 
ekonomi som barn och ungdomar i respektive förening, dessutom kommer det 
eventuellt att ställas allt högre krav på ekonomiska redovisningar framöver. Det 
blir svårare och svårare att få människor att ställa upp och arbeta ideellt i dessa 
sammanhang. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att: 

Kommunen utser en föreningsrevisor som träffar de föreningar där kommunen 
har borgensåtagande eller stora fordringar minst en gång om året för att gå 
igenom föreningens räkenskaper och att diskutera det fortsatta samarbetet samt 
hur framtiden ser ut för båda parter. Detta bör lämpligen ske i samband med när 
föreningen har bokslut. 
Den person som utses till kommunal föreningsrevisor behöver inte vara en 
auktoriserad men bör ha kunskap om såväl ekonomi som föreningslivet. 

Fred Rydberg (KD) 

/fr/? ~ 
;;~/I~ 
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1 (1 ) 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2011-08-04 
Vår beteckning 

KS2010/98 nr 2011.1802 

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

Förslag om tidsbestämning av när kommande översyn dels av 
den politiska organisationen och dels av arvoderingen, ska vara 
genomförd 

Sammanfattning 
Frågan om tidsbestämning om när meddelade översyner ska påbörjas aktua
liserades i samband med demokratiberedningens sammanträde 
2011-04-04. 

Beslutsunderlag 
- Demokratiberedningens beslut 2011-04-04, § 16. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen noterar att de tidigare meddelade översynerna kommer att på
börjas under inledningen av år 2012. Kommundirektören har ett uppdrag 
att leda detta arbete. 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-04-04 

KommunfullmEiktiges demokratiberedning 

JUSTERARE 

KDB § 16 KS 2009/97, 2010/98 

Förslag om översyn dels av den politiska organisationen med 
eventuella följdförändringar av tjänstemannaorganisationen och 
dels av arvodesbestämmelsema för politikerkollektivet 

Sammanfattning 
Frågan om en översyn av organisation och arvoden med anledning av ny 
mandatperiod har diskuterats. Under senhösten år 2009 och våren år 2010 
behandlades frågan inlör den kommande mandatperioden av demokratibe
redningen utan att något förslag till förändring redovisades. I samband med 
beredningens sammanträde 2010-05-17, konstaterades "att något förslag om 
förändring av den nuvarande politiska organisationen inte föreligger. Bered
ningen avslutar dänned hanteringen av ärendet för att åtemppta densamma 
efter det förestående allmärma valet." 

Vid dagens sammanträde redovisas förslag om tillsättande aven mindre ar
betsgmpp med uppdrag att se över dels organisation och dels arvoden. 

Noteras att fullmäktige i ett beslut redan uppdragit till beredningen att 
genomföra en översyn av arvodesbeslärmnelsema. 

Föreslås vidare att kommunstyrelsen fastställer när en beredning aven över
syn av organisation och arvoden bör vara avslutad. 

Beredningens beslut 

1. Beredningen föreslår att kommunstyrelsen fastställer när beredningens 
översyn av organisation och arvoden tidsmässigt bör föreligga. 

2. Beredningen noterar skrivelse från Göran Eriksson (C) "Översyn av 
arvodesreglerna" . 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.579 




