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Antagande av nya bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda (OPF-KL) 

Styrelsen får Sveriges kommuner och Landsting fattade i oktober 2013 
beslut om en ny modell får omställningsstöd och pension får 
fårtroendevalda politiker. 

Livsinkomstprincipen och arbetslinjen har tjänat som utgångspunkt får 
utformningen. Syftet är att bestämmelsema ska underlätta och möjliggöra 
får fårtroendevalda att fårena arbetsliv och uppdrag. Bestämmelsema har i 
möjligaste mån anpassats till de pensions- och omställningsavtal som gäller 
anställda inom kommuner och anställda på arbetsmadmaden i övtigt. 

OPF-KL är utformat får att kunna tillämpas på fårtroendevalda som 
nytillträder ett eller flera uppdrag efter valet 2014. Bestämmelserna gäller i 
vissa delar även får fårtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har 
omfattats av äldre pensionsbestämmelser får fårtroendevalda. 

OPF-KL är indelat i anställningsstöd och pensionsbestämmelser. 

För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelsema av 
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen som utgör pensionsmyndighet i 
Håbo kommtm har i uppdrag att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF
KL. 

Beslutsunderlag 

Bestämmelser om omstälhringsstöd och pension får fårtroendevalda 
(OPF-KL) 

Personalavdelningens fårslag till arbetsutskottet 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta OPF-KL (Bestämmelser om 

omställningsstöd och pension får fårtroendevalda) att gälla från och med 
2015-01-01 får fårtroendevalda som valts får forsta gången i samband 
med val 2014 eller senare, samt for fårtroendevalda som i tidigare 
uppdrag inte omfattats av äldre pensionsbestämmelser får 
fotiroendevalda. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till pensionsmyndigheten att 
under mandatperioden ta fram anvisningar får bestä1m11elsernas 
tillämpning både gällande pension och omställningsstöd. 

1(2) 
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Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) i H åbo 
kommun 

§ 1 Tillämpningsområde 

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för fortroendevald som avses i 4 kap. l § kommunallagen 
och som fullgör uppdrag hos kommunen eller landstinget/regionen på heltid eller betydande del av 
heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 
Bestämmelsema tillämpas på förtroendevald som välj s för första gången i samband med valet 20 14 
eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF eller andra omställnings- och 
pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 
En pensionsmyndighet ska finnas. Med pensionsmyndighet avses den nämnd som enligt fullmäktiges 
beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa dessa bestämmelser. 

§ 2 stöd för återgång till arbete 

Ett omställningsstöd bör i forsta hand ses som ett tidbegränsat omställningsstöd och kU1111a 
kombineras med alctiva omställningsinsatser för förtroendevald som så önskar, i syfte att underlätta 
övergången till arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. 
Omställningsstöden ska stödja och hjälpa en föltroendevald i hans eller hennes omställning till ett 
nytt arbete. Det förutsätts att den förtroendevalde själv alctivt verkar för att få ett nytt arbete. 

§ 3 Aktiva omställningsinsatser 

Rätt till alctiva omställningsinsatser har föltroendevald som i1mehaft ett eller flera uppdrag med 
sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års 
sammanhängande uppdragstid och som inte fyllt 65 år när han eller hon lämnar sitt uppdrag. 
Respektive kommun och landsting/region har att utifrån den fortroendevaldes förutsättningar ta 
ställning tilllämpliga aktiva omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder 
som erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarimaden i övrigt, bestå av rådgivningsinsatser och 
kompletterande utbildning. 
Det innebär att omställningsinsatsernas omfattning och innehåll skiljer sig åt mellan olika individer. 

§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd 

Ekonomiskt omställningsstöd gäller för föltroendevald som ilmehaft ett eller flera uppdrag med 
sammanlagt minst 40 procent av heltid och somlämnat sitt (sina) uppdrag efter minst ett års 
sammanhängande uppdragstid. 
För vatje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd på 3 månader. Ekonomiskt 
omställningsstöd utges i högst tre år. 
Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första åren och med 60 
procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes årsarvode 
året före avgångstidpunkten. 
Ekonomislet omställningsstöd utges av kommunen eller landstinget/regionen som längst till och med 
kalendermånaden innan den förtroendevalde fyller 65 år. 
För att uppbära ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet fi:ån den förtroendevalde i syfte att 
hitta annan försötjning. 

~. 
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Det fOrsta årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med forvärvsinkomster. 
De två fåljande åren tmdantas årligen ett prisbasbelopp från samordning. 
Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den fortroendevalde på nytt blir 
innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommunen eller 
landstinget/regionen, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen. 

§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Förlängt ekonomislet omstälhlingsstöd gäller får fårtroendevald som i1mehaft ett eller flera uppdrag 
med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt uppdrag efter minst åtta års 
sammanhängande uppdragstid. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till fårtroendevald tidigast från 61 års ålder och 
endast i omedelbar anslutning till att ekonomiskt omställningsstöd enligt§ 4 upphört. Förlängt 
ekonomiskt omställningsstöd kan utges får ett år i taget och som längst till och med kalendermånaden 
innan den fårtroendevalde fyller 65 år. 

Förlängt ekonomislet omställningsstöd utges av kommunen eller landstinget/regionen efter årsvis 
ansökan från den fårtroendevalde. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av 
den fortroendevaldes årsarvode året iiman avgångstidpunlcten. 
För att uppbära fårlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från den fortroendevalde i 
syfte att hitta annan forsötjning. Förlängt ekonomislet omställningsstöd ska samordnas med 
fårvärvsinlcomster. 

Rätten att erhålla fårlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den fårtroendevalde på nytt blii· 
innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kmmnunen eller 
landstinget/regionen, eller får uppdrag i Riksdagen eller rege1ingen. 

§ 6 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändiingar av och de tillägg till dessa bestämmelser 
som fullmäktige beslutar. 

§ 7 Samordning 

Omställningsersättningarna enligt § § 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra fårvärvsinkomster 
om inte annat anges. 

§ 8 Ansökan om omställningsstöd 

Ansökan om omställningsstöd enligt§§ 3-5 ska göras slaiftligt enligt de anvisnii1gar som 
pensionsmyndigheten utfårdar. Den fårtroendevalde bör :fa omställningsstöd utbetalad h·e månader 
efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 
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§ 9 Uppgiftsskyldighet och återbetalning av omställningsstöd 

En fårtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär får att kunna 
fastställa rätten till och beräkna omställnings stöd, ekonomiskt omställningsstöd och fårlängt 
ekonomiskt omställningsstöd. 
Har fårtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomislet omstälhlingsstöd eller fårlängt ekonomiskt 
omställningsstöd obehörigen eller med får högt belopp genom orilctiga uppgifter, underlåtenhet att 
fullgöra anmälningsskyldighet eller på mmat sätt eller har få1iroendevald i annat fall bort inse att 
utbetahlingen var oriktig, ska det får mycket utbetalda beloppet återbetalas. 
Pensionsmyndigheten kan - om särskilda skäl fåreligger - besluta att helt eller delvis avstå från 
e:fterlcrav. 

&. 
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Pensionsbestämmelser 

§ 1 Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om pension gäller får fårtroendevald som avses i 4 kap. l § kommunallagen och som 
fullgör uppdrag hos kommunen eller landstinget/regionen. 
Pensionsbestämmelserna tillämpas på fårtroendevald som väljs får fårsta gången i samband med 
valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra 
pensionsbestämmelser får förtroendevalda. 
Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald, oavsett uppdragets omfattning, om inte mmat 
anges. 
Pensionsbestämmelserna gäller inte får fårtroendevald som vid tillträdet av uppdrag har rätt till 
egenpension på gmnd av anställning, har rätt till egenpensionsförmåner enligt PBF, PRF-KL eller 
annat uppdrag eller uppnått 67 års ålder. 
Med "rätt till egenpension" inbegrips att den fårtroendevalde skulle kunnat få rätt till egenpension om 
ansökan härom ingivits. 
Fullmäktige kan får särskilt fall besluta att pensionsbestänunelsema ska gälla och fastställa de villkor 
i fråga om pensionsrättens omfattning m.m. som kan finnas motiverade. 
En pensionsmyndighet ska finnas. Med pensionsmyndighet avses den nänmd som enligt fullmäktiges 
beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa pensionsbestämmelserna. 

§ 2 Pensionsförmånernas omfattning 

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är: 
a. avgiftsbestämd ålderspension 
b. sjukpension 
c. efterlevandeskydd 
d. familjeskydd 

§ 3 Avgiftsbestämd ålderspension 

En fårtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt§§ 4-9 i pensionsbestämmelserna. 

§ 4 Pensionsgrundande inkomst 

En fcim·oendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och begränsas till högst 30 
inkomstbasbel opp. 
Den pensionsgrundande inkomsten beräknas per kalenderår och utgörs av den fårtroendevaldes 
årsarvode, sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgnmdande uppdraget (uppdragen) 
utgivna kontanta ersättningar. 
För fårtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, det vill säga med minst 40 
procent av heltid, i:ngår i den pensionsgmndade inlcomsten även det avdmg/bortfall som 
fårtroendevald fått från sitt arvode vid ledighet med sjukpemring, graviditetspenning, fciräldrapemring 
eller tillfållig föräldrapenning samt när han eller hon är ledig enligt fårä.ldraledighetslagen. 
I den pensionsgrundande inkomsten ska inte i:ngå ersättning som betalas ut till fårtroendevald enligt 4 
kap 12 § kommunallagen får förlorad arbetsinlcomst, semesterfårmån eller tjänstepensionsfånnån 
eller ersättning som utgör traktamente eller kostnadsersättning. 
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§ 5 Pensionsavgifter 

Pensionsavgiften beräknas i procent på den fårtroendevaldes pensionsgrundande inkomst enligt§ 4. 
Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inlcomsten upp till och med 7,5 
inkomstbas belopp. 
Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som överstiger 7,5 
inkomstbas belopp, intill dess den fårtroendevalde har fyllt i 32 a§ LAS angiven ålder. Därefter är 
pensionsavgiften 4,5 procent på hela den pensionsgrm1dande inkomsten. 
För fårtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, och som får rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt socialförsähingsbalken (SFB) och som en följd härav med stöd av 4 kap. 9 
§ kommunallagen befrias fi:ån sitt uppdrag före mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift 
tillgodoräknas tmder tid då den fårtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken (SFB). 

Amnär kning 
Pensionsavgift ska avsättas i fårhållande till nedsatt arbetsformåga i uppdraget (uppdragen). 
Pensionsavgiften berälmas på den pensionsgrundande inkomsten året före den fårtroendevalde 
beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. 

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, landstinget/regionen endast om den 
får kalenderåret är högre än 1,5 procent av salTilna års inlcomstbasbelopp. Då fårtroendevald inte 
tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen och landstinget/regionen ut motsvarande belopp 
direkt till den fårtroendevalde i form av ersättning som inte är pensionsgrundande. 

§ 6 Pensionsbehållning 

Pensionsavgiften får ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en pensionsbehålhring 
hos respektive kommun eller landsting/region, där den fårtroendevalde har innehaft uppdrag. Med 
pensionsbehålhring avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats hos respektive 
kommun eller landsting/region. 
Pensionsbehålhringen innehåller ett obligatmislct efterlevandeskydd enligt § 11. 

§ 7 Information 

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans eller hetmes 
avgiftsbestämda pension, pensionsgrundande inkomst och avsättning av pensionsavgift. 

§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt§ 6, sker månadsvis 
och tidigast från den tidpunkt den fortroendevalde kan :fa allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt 
överenskommelse mellan den fårtroendevalde och fullmäktige. 
Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten 
fastställt. Den fårtroendevalde bör få pension utbetalad tre månader efter det att pensionsmyndigheten 
tagit emot sådan ansökan. A v giftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till 
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förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150% av inkomstbasbeloppet året innan 
utbetalning av fårmånen böljar. 

§ 9 Uppgiftsskyldighet och återbetalning av avgiftsbestämd pension 

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär for att lemma 
fastställa rätten till och berälma avsättning av pensionsavgift. Lämnas inte sådana uppgifter kan 
pensionsmyndigheten besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning. 
Om fortroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin uppgiftsskyldighet eller på 
annat sätt orsakar att får hög pensionsavgift avsätts, kan detta belopp avrälmas på kommande 
avsättningar av pensionsavgift. 
Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 

§ 1 o sjukpension 

Sjukpension betalas ut till fårtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och 
som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialfårsäkringsbalken och som en fåljd härav 
med stöd av 4 kap. 9 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag fåre mandatperiodens utgång. 
sjukpensionen grundas och beräknas på den pensionsgrundande inkomsten enligt § 4 som den 
fårtroendevalde hade åretfåreden tidpunkt då sjuk- eller aktivitetsersättning beviljades. 
sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utgår till anställda enligt AGS-KL. 
Sjukpension betalas ut under tid som den fårtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning 
enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning upphör också rätten till sjukpension. 
Fullmäktige kan får särskilt fall besluta att sjukpension ska fortsätta att betalas ut, dock inte får längre 
tid än då sjuk- och aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken lämnas. 

Anmärkningar 
l. sjukpensionen utges i fårhållande till nedsatt arbetsformåga i uppdraget (uppdragen). 
2. sjukpensionen ska värdesäla·as enligt de bestännnelser som gäller får utbetalning av 

månadsersättning enligt AGS-KL. 

§ 11 Efterlevandeskydd 

Efterlevandeskydd får avgiftsbestämd ålderspension, enligt § 6, innebär att pension betalas till 
efterlevande make/maka, registrerad partner, sambo eller barn vid fårtroendevalds dödsfall. 
Vid dödsfall innan avgiftsbestämd ålderspensionen böljat utbetalas till fårtroendevald utbetalas 
värdet av pensions behållningen, enligt§ 6, till fånnånsberättigad efterlevande under max fem år. 
Vid dödsfall efter det att livsvarig avgiftsbestämd ålderspension har bö1jat utbetalas till den 
fårtroendevalde fotisätter utbetalningarna som ett efterlevandeskydd till efterlevande under maximalt 
20 år efter det att ålderspensionen bö1jat utbetalas. 
Efterlevandeskydd betalas i forsta hand till efterlevande make/maka, registrerad partner och sambo. I 
andra hand betalas efterlevandeskydd till efterlevande barn eller adoptivbarn, dock som längst till och 
med månaden innan bamet fyller 20 år. 
Om det finns flera bam med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen delas lika mellan 
fölmånsberättigade bam. 
Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om värdet av 
pensionsbehållningen är högst 150 % av inlcomstbasbeloppet året fåre utbetalnjng av fårmånen 
börjar. 
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§ 12 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

Familjeskydd betalas ut till fårtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid. 
(Bestämmelser om familjeskydd utarbetas senare efter det att pågående avtalsfårhandlingar om 
AKAP-KL avslutats.) 

§ 13 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 

Angående påföljd i pensionsfåtmånshänseende får den som uppsåtligen framkallat fårtroendevalds 
arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 18, 19, 20 a och 100 a§§ lagen om 
fårsälaingsavtal. 

§ 14 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändtingar av och de tillägg till 
pensionsbestämmelserna som fullmäktige beslutar. 

§ 15 Finansiering 

För utfåstelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun och landsting/region. 

§ 16 Ansökan om och utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och 
familjeskydd 

Utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd sker månadsvis. 
Ansökan om sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd ska göras enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten utfärdar. Den fårtroendevalde eller fånnånsberättigade bör få pension utbetalad 
tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

§ 17 Uppgiftsskyldighet m.m. 
Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de uppgifter som 
pensionsmyndigheten begär får att fastställa rätten till sjukpension, efterlevandeskydd och 
familjeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte fullgör de skyldigheter 
pensionsmyndigheten fastställt fårverkar rätten till förmåner och kan inte genom att senare fullgöra 
skyldigheten återfå rätten till förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten 
kan dock medge undantag. 

ID. 
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Kommunstyre lsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Jonas Eliasson, Kanslichef 
0171525 58 
jonas.eliasson@habo.se 

Reglementen för Håbo kommuns nämnder 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-09, § 30, om en ny politisk 
organisation bestående av: 

- Kmmnunstyrelse med, 13 ledamöter och 7 ersättare 

- Valnämnd med 5 ledamöter och 4 ersättare. 

- Socialnänmd med ?ledamöter och 5 ersättare 

- Individ- och familjeomsorgsnämnd med 3 ledamöter och 2 ersättare 

- Tillståndsnänmd med 5 ledamöter och 3 ersättare 

- Utbildningsnämnd med 11 ledamöter och 5 ersättare 

- Överfå1myndarnämnd 3 ledamöter och 2 ersättare. 

Demm organisation skulle inträda 2015-01-01. Kommunfullmäktige 
beslutade även att frågan om arvoden och utskott samt imättande av 
oppositionsråd ska hanteras i särskild ordning genom beslut i 
kommunfullmäktige. 

Efter detta beslut har Tillståndsnämnden i beslut 2014-09-29, § 76, 
Socialnämnden i beslut 2014-09-30, § 104 och Skolnämnden i beslut 2014-
11-04, § 77, begärt att fullmäktige fattar nya beslut angående namnen på 
nänmderna. 

Socialnämnden fcireslår att de nya nämnderna inom det sociala området ska 
benämnas som Socialnämnd respektive VåTd- och omsorgsnämnd. 

Tillståndsnänmden fareslår att den istället ska benämnas bygg- och 
milj ö nämnd. 

skolnämnden fareslår att den nya nämnden inom utbildningsområdet ska 
benämnas Bam- och utbildningsnämnd. 

Utöver detta fareslår socialförvaltning, i slaivelse, att mandatperioderna får 
socialnämnd fåTkortas til12014-12-15 och fåljaktligen att Vård- och 
omsorgsnämnden och Socialnämnden tillträder tidigare. 

Förvaltningens beredning 
Kommunstyrelsens fårvattning har arbetat fram fårslag till reglementen får 
samtliga nya nämnder i dialog med samtliga berörda fårvaltning. I 
reglementena används den namnsättning som nämnderna fåreslagit. 
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Kommunstyrelsens fårvattning fOreslår därfår att det är denna benämning 
som ska vara gällande. 

Reglementena består dels av ett övergripande reglemente for Håbo 
kommuns nämnder samt verksamhetsspecifika reglemente får respektive 
nämnd. 

Förvaltningen har även omarbetat och fo1tydligat det reglemente som ska 
styra laisledningsnänmdens verksamhet. Krisledningsnänmden ska dock 
fmtfarande utgöras av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

I frågan om utskott så föreslår fårvaltningen att inga regleringar om utskott 
skrivs in i reglementena, utöver kravet på ett arbetsutskott och personal- och 
fårhandlingsutskott under kommunstyrelsen. Detta tillvägagångssätt lämnar 
det fritt for respektive nämnd att själva nn:ätta det eller de utskott som 
nämnden själv anser sig behöva, enligt 6 kap § 20 i kommunallagen. 

Gällande det begärande om forkortande av mandatperiod som inkommit 
från socialforvaltningen så foreslfu· kommunstyrelsens forvaltning att dessa 
bifalls. 

Beslutsunderlag 
Reglemente for Håbo kommuns nämnder 

Reglemente for Kommunstyrelsen 

Reglemente fOr Bam- och utbildningsnämnden 

Reglemente for Socialnämnden 

Reglemente for Vård- och omsorgsnämnden 

Reglemente for Valnämnden 

Reglemente for Överfonnyndamämnden 

Reglemente for Bygg- och miljönämnden 

Reglemente for Krisledningsnämnden 

Tillståndsnämndens beslut § 76/2014 

Socialnämndens beslut§ 104/2014 

Skolnänmdens beslut § 77/2014 

Tjänsteutlåtande h.id nr SN 2014.2897 

Förslag till beslut 

l. Fullmäktige beslutar att anta samtliga reglementen 

2. Fullmäktige beslutar att forkorta mandatperioden för socialnämnden till 
2014-12-15 

Beslutsexpediering 
Samtliga nänmder 
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Reglemente för Håbo kommuns nämnder 

Vår beteckning 
KS nr 2014.2984 

Reglementet fastställdes av kommunfullmäktige XX:XX-XX-XX, §XX och gäller tillsvidare. 

Allmänna nämndreglementet (ANR) 

Nämndernas sammansättning 

l§ 

Kommunens nämnder indelas i 7 verksamhetsområden och består av fciljande antalledamöter 
och ersättare: 

Nämnd Ledamöter/Ersättare 

Kommunstyrelsen 13 7 
Utbildningsnämnden 11 5 
Bygg- och miljönämnden 5 3 
Valnämnden 5 3 
Vård- och omsorgsnä1m1d 7 5 
Socialnämnd 3 2 
Överformyndarnämnd 3 2 

Nämndsansvar, samverkan mellan nämnderna och rapporteringsskyldighet 

2§ 

I reglemente fOr respektive nämnd anges nfum1dens ansvarsområden och övriga specifika 
uppgifter. Nämnd svarar härutöver inom sina ansvarsområden for: 

• att utarbeta forslag till program, taxor och andra ärenden som ska fastställas av fullmäktige 

• att fullmäktiges beslut verkställs 

• uppfoljning, utvärdering och kvalitetsarbete 

• långsiktig planering och strategisk utveckling av verksamheterna 

• att med uppmärksamhet följa den allmä1ma utvecldingen inom nämndens ansvarsonn·åden 

• att till kommunstyrelsen yttra sig över forslag, fi:amstälhlingar och motioner etc. samt fullgöra 
de övtiga uppgifter som fullmäktige delegerar till nä1m1dema och i samband med detta vid 
behov, samråda med övtiga berörda nänmder 

j y 
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• att delegationsordningar dels är aktuella och dels utformas så att en effektiv ärendehante1ing 
uppnås 

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

• att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt 

• att räkenskaperna är rättvisande 

• att den interna kontrollen är tillräcklig 

• att budgeten från kommunfullmäktige inte överskrids 

• det systematiska arbetsmiljöarbetet vars grunder regleras i arbets
miljölagen 

• infmmationsverksamhet inom verksamhetsområdet 

• refonnering av de regelbestånd nämnden förfogar över 

3§ 

Nämnd ska i sitt arbete beakta miljö-, handilcapp-, integrations-, tillgänglighets-, mångfalds
och folkhälso:frågor. 

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

Nämnd ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål, 1iktlinjer, policys eller andra 
styrande dokument som fulhnälctige bestämt 

Nämnd ska vid behov, till fulhnäktige och kommunstyrelsen, rapportera hur nämndens 
verksamheter och ekonomi utvecldas. 

4§ 

Innan nämnd beslutar i enskild :fråga, som berör annan nämnds ansvar eller verksamhet, ska 
samverkan ske med denna nä1m1d. 

Nämndemaska verka får att satmåd sker med dem som utnyttjar deras tjänster 

Nämnd är i enlighet med bestämn1elser i personuppgiftslagen (1998 :204) ansvarig får de 
personregister som nämnden får i sin verksamhet och fårfogar över. 
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Ledamöter och ersättare i nämnderna väljs får fyra är, rälmat frän och med det sammanträde då 
nyvalda fullmäktige fånättar val av ledamöter och ersättare intill det sammanträde då val av 
nämnder förrättas nästa gäng. 

Ersättarnas tjänstgöring 

6§ 

Om en ledamot är fårhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Det anlcommer på ledamot som inte 
kan delta att själv kalla ersättare. 

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

Om inte ersättmua väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige 
bestämda ordningen. En ersättare som hm· böljat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende 
av turordningen. 

7§ 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöling på grund av jäv i ett ärende får 
åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av annat hinder än 
jäv, får därefter åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrlcebalm1sen mellan 
partierna. 

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

Ordförande och vice ordförande 

8§ 

Fullmäktige väljer bland ledamöterna i nämnden en ordfårande samt en vice ordförande, att 
tjänstgöra den tid, får vilken de blivit valda som ledamöter i nämnden. Tillsanlillans utgör de 
nämndens presidium. 

Om varken ordfårande eller en vice ordfårande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av 
ett sammanträde fullgör annan av nänmden utsedd ledamot ordfårandens uppgifter. 
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Om ordföranden på gmnd av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget får en 
längre tid får nänmden utse en annan ledamot att vara ersättare får ordföranden. Ersättaren 
fullgör ordförandens samtliga uppgifter. I forsta hand bör vice ordforanden utses till ersättare. 

Det åligger nämndsordfårande att: 

närmast under nämnden ha uppsikt över nämnds hela fårvaltningsomiåde och med 
uppmärksamhet folja frågor av betydelse for kommunens utveclding och ekonomiska 
intressen samt effektiviteten samt ta initiativ i dessa frågor. 

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

Sammanträdena 

9§ 

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

!t 
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REGLEMENTE 
Datum 
2014-10-08 

Nämnd sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

11§ 

Vår beteckning 

KS nr 2014.2984 

Ordfåranden ansvarar får att kallelse utfårdas till sammanträden. Kallelsen ska vara slaiftlig 
och innehålla uppgift om tid och plats får sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt 
tillställas vmje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid 
sammanträdet senast fem dagar fåre sammanträdesdagen. 

Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordfåranden bestämmer i vilken utsträclming 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

I undantagsfall får kallelse ske muntligt. När varken ordfåranden eller vice ordfåranden kan 
kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta. 

Justering av protokoll 

12 § 

Protokollet justeras av ordfåranden och en ledamot senast fjorton dagar efter 
sammanträdesdagen. För kommunstyrelsens protokoll gäller att dessa ska justeras av två 
ledamöter. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 
redovisas slaiftligt innan nämndenjusterar den. 

Reservation 

13§ 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motive1ingen ska länmas senast i san1band med justelingen av 
protokollet. 
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Delegering av ärenden inom en nämnd 

14 § 

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

I följande slag av ärenden :far beslutanderätten inte delegeras: 

l. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 

2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige lilcsom yttranden med anledning av att beslut 
av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats. 

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

Ärenden, vari beslutanderätten tillagts en delegat, ska överlänmas till nämnden får avgörande, 
om särskilda skäl får detta firms. Nämnd får delegera beslutanderätten till ordforanden eller 
annan ledamot i nämnden i brådskande ärenden, där nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

Förvaltningschef, som fått delegationsrätt får i sin tur delegera beslutanderätten åt en am1an 
anställd inom kommunen. Sådana beslut ska anmälas till förvaltningschef 

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

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

Samverkan och förhandling 

15 § 

Nämnderna ansvarar får att följa samverkansavtaL Medbestämmandelagen (MBL), 
arbetsmiljölagen (AML) och lagen om facklig fårtroendemans ställning på arbetsplatsen (LFF) 
utgör den rättsliga grunden får samverkanssystemet Smnråd i samverkansgrupp ersätter 
infotmation och fårhandling enligt 11,19 och 38 §MBL. Uppkanuner oenighet vid behandling 
av fråga är arbetsgivaren skyldig att fullgöra sin fårhandlingsskyldighet enligt Il § MBL 

Hantelingav tvisteforhandling och rätten att träffa kollektivavtal ankomrner på 
kommunstyrelsen. 

Administrativa regler 

16 § 



REGLEMENTE 8 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2014-10-08 

Vår beteckning 
KS nr 2014.2984 

Nämnd ansvarar for att administrationen av dess verksamhet i alla avseenden fullt ut motsvarar 
de la-av som kommer till uttryck i det offentligträttsliga regelverket som :fi·amgår av bland am1at 
kommunallagen, forvaltningslagen, lagen om kommunal redovisning, tryckfrihetsförordningen, 
offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen, de specialreglerade områdenas regelverk, 
upphandlingslagstiftningen samt personuppgiftslagen. 

Delgivning 

17 § 

Delgivning till en nämnd sker med ordförande, förvaltningschef närm1dssela-eterare eller 
registator. 

Undertecknande av handlingar 

18 § 

Avtal, andra handlingar och sk1ivelser som beslutas av nämnd ska undertedmas av ordforanden 
eller vid fårfall får de1me av vice ordfårande och medundertecknas av förvaltningschef 
Handlingar som rör delegerade ärenden skall undertecknas av delegaten. I övrigt bestämmer 
nämnden vem som ska undertedma handlingar. 

Avtal av principiell och/eller övergripande karaktär, undertedmas av kommunstyrelsen. 

övrigt 

19 § 

Nämnd ska verka får refmme1ing och fårenlding av regler inom sitt verksamhetsområde med 
beaktande av de krav som uttrycks i § 16 ovan. 

20 § 

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet 

21 § 

Nämnd ansvarar för vård och förvaring av verksamhetens arkivhandlingar enligt arkivlagen och 
kommunens arkivreglemente. 

23 § 

Nämnds budgetförslag, budgetuppfåljning, delårsrapport, årsredovisning inklusive 
verksamhetsberättelse ska lämnas till kommunstyrelsen inom den tid och följa de riktlinjer som 
kommunstyrelsen bestämmer. 

1J). 

9 
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24 § 

Nämnd får externt hyra verksamhetslokaler först efter medgivande från konununstyrelsen. 

25 § 

Om beslut av nämnd efter laglighetsprövning enligt reglerna i l O kap kommunallagen blivit 
upphävt genom avgörande som vunnit laga kraft och om beslutet redan verkställts, ska 
nänmden omgående underrätta kommunstyrelsen om detta. 

/l f !__/ . 
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Reglemente för Kommunstyrelsen 

Antaget av kommunfullmäktige XXX:X-XX-XX, §XX 

Utöver det som fåreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen och annan lagstiftning gäller 
bestämmelsema i detta reglemente. 

KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 

Ledningsfunktionen 
l§ 
Kommtmstyrelsen är kommunens ledande politiska fårvaltningsorgan. Den har ansvar får hela 
kommunens utveclding och ekonomiska ställning. 
Konununstyrelsen leder och samordnar planelingen och uppfåljningen av konununens ekonomi och 
verksamheter. 

2§ 
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att bedrivs, utveclda, samordna och fålja upp bland 
annat: 

• Planelingen av användningen av mark och vatten. 

• Exploateringsverksamheten. 

• Miljö-, natur- och klimatvård samt samordning av kommunensintema miljöarbete. 

• Arbetet med strategiska miljöfrågor och en hållbar utveclding. 

• Folld1älsoarbetet. 

• Bostadspolitiken samt att verka får att bostadsfårsö1jningen och samhällsbyggandet främjas. 

• Energiplaneringen och energihushålhlingen i kommunen. 

• Kommunikations- och informationsverksamheten. 

• Utveclding av informationssystem/IT. 

• Trafikpolitiken samt att verka får en tillfredsställande traflkförsö1jning. 

• Utvecklingen och effektiviseringen av den övergripande orgmlisationsstrukturen och 
adm:i.Ilistrati on en. 

• Utvecklingen av brulcatinflytande, medborgardialog och den kommunala demokratin. 

• Utvecklingen av e-förvaltllingen. 
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• Frågor som rör riskhantering, säkerhet, sårbarhet och beredskap inom hela den kommunala 
verksamheten. 

• Övergripande näringslivsfrågor. 

• Upphandlingsverksamheten. 

• Utfommingen av rilctli1~er avseende intern kontroll i den kommunala organisationen. 

• Telmisk verksamhet. 

• Personalpolitik. 

Kommunstyrelsen skall vidare med uppmärksamhet folja: 

• socialtjänsten och verka for att socialtjänstlagens mål uppfylls 

• den kommunala hälso- och sjukvården och verka for en god kommunal hälso- och sjukvård 

• skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas 

• omsorgen om fysiskt och psykislct funktionshindrade och verka for en god omsorg och vård 

Kommunstyrelsen skall med uppmärksamhet folja övriga nämnders verksamheter. 

styrfunktionen 

3§ 
I kommunstyrelsen styrfunktion ingår att: 

• Leda samordningen av utfommingen av övergripande mål, riktlinjer och ramar får stym.ing av 
hela den konmmnala verksamheten. Kommunstyrelsen ska även redovisa forslag till 
målformuleringar som inte ska göras av annan nämnd. 

• Övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna :for verksamheten och 
ekonomin efterlevs samt att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och 
ekonomiskt. 

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

• Utfärda föreskrifter och anvisningar tillnämnderna rörande budgetförslag, budgetuppfåljning, 
delårsrapport, årsredovisning inldusive verksamhetsberättelse mm. 
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• Ha fmilöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som korrummen helt eller delvis äger 
eller atmars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda 
direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse for kommunen. 

• Tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra lilmade 
sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller har inh·esse, bland 
mmat. genom att länrna direktiv till kommunens ombud. 

• Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de la·av som anges i 3 kap 17-18 § § i 
kommunallagen (1991 :900) är uppfyllda avseende de aktiebolag som kommunen i1111ehar 
aktier i. 

er 

• Åtligen i samband med bokslut i beslut pröva om den verksamhet som bedrivit i de aktiebolag 
som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse av enligt 3 kap 17-18§§ i 
kommunallagen (1991:900) under föregående kalenderår har varit förenligt med det 
fastställda ko1mmmala ändamålet samt har utfarts i enlighet med de kommunala 
befogenheterna. Beslut ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat 
ska fårslag om lämpliga åtgärder lämnas samtidigt till fullmäktige. 

• Utifrån kommunens inh·essen genomfåra en aktiv omvärldsbevalming och vid behov föreslå 
förändringar av, och i, den kommunala organisationen. 

• I öv1igt följa frågor som rör kommunens utveclding. 

KOMMUNSTYRELSENS ÖVRIGA VERKSAMHETER 

Ekonomisk förvaltning 
4§ 
Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens ekonomiska förvalhting och därvid följa av 
fullmäktige meddelade fåreskrifter. I den ekonomiska förvalhtingen ingår medelsförvaltningen, 
vilken omfattar placering och upplårting av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens 
inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs for indrivning 
av forfallna fordringar. 
Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland am1at 
att: 

• Handha egen samt övriga nämnders donationsförvalming samt placera medel. 

• Handha koncemlconto, upplåning och medelsplacering enligt avtal med, eller uppdrag från 
kommunens företag. 

• Fortlöpande hålla sig lmdenättad om förvaltning och underhåll av kommunens fasta och lösa 
egendom. 

• Tillse att konmnmens behov av forsäkringsskydd är tillgodosett. 

• Ingå borgen får belopp upp till 500 000 !u. 
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• Ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt med särskilt 
beaktande av de närmare fciresluifter om säkerheten som fullmäktige angivit. 

• Regelmässigt rapportera till fullmäktige hur verksamheten i kommunen och de bolag som 
kommunen helt eller delvis äger, eller annars har intresse i, utvecklas. 

Kommlmstyrelsen ska svara för årsredovisning, med sammanställd redovisning och delårsrapport 
med budgetuppfåljning, enligt lagen om kommunal redovisning. 

Personal p o l iti k 
5§ 
Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör fårhållandet mellan kommunen som arbetsgivare 
och dess arbetstagare och har i det sammanhanget att: 

• vara anställnings-, löne- och pensionsmyndighet för all personal. 

• ansvara får övriga övergripande styrdokument i personalpolitiska frågor. 

• besluta om sb.idsåtgärd. 

• med bindande verkan får kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande fårhållandet 
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

• fårhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om fårhandlingsrätt utom vad 
gäller 11-14§§ och 38 § lagen om medbestämmande i arbetslivet (1976:580) inom andra 
nämnders verksamhetsområden. 

• avgöra fi.·ågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande 
fårhållandet mellan kommunen som arbetsgiva1·e och dess arbetstagare. 

• lämna uppdrag som avses i lag om vissa kommunala befogenheter (2009:47). 

• tillse att fårhandling sker enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet 11-14 § § och 3 8 § 
eller kommunens samverkansavtaL 

• utarbeta regler beträffande de fåttroendevaldas arvoden och ersättningar, samt besluta om 
tollmingav desamma. 

Teknisk verksamhet 
6§ 
Kmmnunstyrelsen ska ha hand om kotmnunens tekniska verksamhet och har i det sanunanhanget att: 

• Vm·a kommunens väghållningsmyndighet enligt väglagen (1971 :948). 

• Svara får kommunens parke1ingsövervakning enligt lagen om kmmnunal 
parkeringsövervakning (19 87:24). 
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• Ansvara för den kommunala renhållningsskyldigheten enligt miljöbalken (1998:808) och den 
kommunala renhålh1ingsordningen. 

• Bereda de frågor som lcommunfullmälctige ska besluta om enligt avfallsförordningen 
(2011 :927). 

• Handlägga frågor om gaturenhållning enligt lagen om gaturenhållning och skyltning 
(1998:814). 

• Handlägga frågor som anges i lagen om flyttning av fordon i vissa fall (1982:129) och 
förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (1982:198). 

• Fullgöra kommunens åtaganden enligt trafikförordningen (1998:1276). 

• Ansvara för upplåtelse av salutorg och öv1iga allmärma platser, inklusive torghandel. 

• Vara huvudman för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar och fullgöra de 
uppgifter som anges i lagen om allmälllla vattentjänster (2006:412), exldusive fastställelse av 
taxa. 

• Initiera och bereda ärenden som inrättande av vattenskyddsområden enligt 7 kap. miljöbalken 
i den mån det är påkallat. 

• Förvalta kommunens fasta egendorn om inte kommunfullmäktige beslutat annat i särskilt fall. 
Detta innebär bl.a. underhåll och skötsel av kornmunens skogar, parker, grönområden, 
telauska anläggningar och byggnader. 

• Lokalvård. 

• Kostverksamhet inom barnomsorgs-, skol- och gymnasieverksmnheter. 

• Hantera bidrag till väghållning. 

• Handläggning och utfärdande av parkeringstillstånd för funktionsnedsatta. 

• Tolka tillämpningen av taxor inom sitt verksmnhetsmmåde. 

Näringsliv 
7§ 
Kommunstyrelsen är ansvarig för de övergripande näringslivsfrågoma. 
Det innebär att det ankmmner på kommunstyrelsen att sa111verka med näringslivets pmier samt med 
uppmärksamhet följa samhällsutvecldingen och verka för åtgärder som strävar efter en positiv 
näringslivsutveckling och ett gott näringslivsklimat. 
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Kommunstyrelsen ansvarar fcir kommunens centrala infmmationsverksamhet. Resterande nämnder 
ansvarar fcir infmmation inom det egna verksamhetsområdet. Nämnderna ska dock samråda med 
konununstyrelsen om informationens utfonnning. 

I egenskap av centralt infmmationsorgan ansvarar kommunstyrelsen fcir: 
• ledning, samordning och utfmmning av kommunens överglipande kmmnunikations- och 

infmmationsinsatser såsom framtagande och utgivande av kommunala 
informationsbroschyrer, kataloger, publikationer och andra informationsprodukter. 

• utveckling och samordning av kommunens övergripande information på h1temet och 
intranät. 

• ledning och samordning av kommunens övergripande annonsering. 

• varumärkesfrågor som rör kommunens verksamhet. 

• frågor som rör kmmnunens logotyp. 

• informationsfunktionen i denkommunala la.i.sledning~organisationen. 

Informationsteknik 
9§ 
Kommunstyrelsen är ansvarig fcir kommunens informationstelarik och infmmationssystem (IS/IT) 
samt fcir datakommunikation och telefoni. 
Det innebär att kommunstyrelsen ansvarar fcir: 

• samordning och utveclding av kommunens IS/IT -verksamhet 

• den strategiska ledningen och styrningen av kommunens IS/IT -verksamhet 

• driften av kommunens IS/IT -system inklusive datakmmnunikation 

• konununens gemensamma telefonväxel samt att samordna den övriga telefonin i 
kommunen 

• samordning av infmmationssäkerhetsarbetet i kommunen 

Upphandling 
10 § 
Konununstyrelsen äJ: centralt ansvmigt organ fcir kommunens upphandlings- och inköpsverksamhet 
Det innebär att det ankommer på kommunstyrelsen att leda och samordna kommunens upphandling 
av varor, tjänster och entreprenader på ett sådant sätt att kommunens ekonomiska och öv1i.ga intressen 
tillvaratas. 
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Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret får kommunens kultur- och fritidsverksamhet. 
Det innebär att det ankommer på kommunstyrelsen: 

• att främja och stimulera ett allsidigt kultur- och fritidsliv. 

• att ansvara får folie- och gyrnnasiebiblioteksverksamheten. 

• att bevaka frågor om utsmyckning av offentliga platser och byggnader. 

• att ansvara får att ett regelverk fums för hyressättning och prioriteringsordning for 
fåreningsaktiviteter i kornmunägda lokaler och anläggningar. 

• att handha och besluta om kommunens bidragsverksamhet gentemot det ideella foreningslivet 
inom Håbo kommun 

Uppgifter enligt speciallagstiftning 
§ 12 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet enligt arkivlagen (1990:782). 
Kommunstyrelsen ansvarar for kommunens anslagstavla och webbplats 
Kommunstyrelsen ansvarar for lotteritillstånd med mera enligt lottelilagen (1994:1000). 
Kommunstyrelsen ansvarar for de uppgifter som ankommer på kommunen enligt lagen om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
betedskap (2006:544) samt övliga uppgifter rörande klisberedskap och säkerhetsskydd. 
Kommunstyrelsen ska upprätta fårslag till handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor 
(2003 :778) samt svara får den samordningsuppgift som foljer av handlingsprogrammet 

övrig verksamhet 
§ 13 
Det åligger kommunstyrelsen vidare: 

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

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

• att ansvara for refmmering av kommunstyrelsens regelbestånd och utfonnningen av 
fullmäktiges handlingar. 

• att ansvm·a får kommunens verksamhet med anledning av att kommunen ingåT i Finskt 
forvaltningsonu·åde. För kommunens verksamhet utgår statsbidrag. Verksamheten regleras i 
lag (2009:724) om nationella minmiteter och min01itetsspråk och i forordningen (2009:1299) 
om nationella minmiteter och minoritetsspråk. 

• att ansvara får komrmmens vänortsverksamhet 
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Delegering från kommunfullmäktige 
§ 14 
Kommunstyrelsen skall besluta i följande grupper av ärenden: 

• Teckna avtal som behövs får verksamheten och som fu: av principiell ochJeller överglipande 
betydelse. 

• A v ge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av p1incipiell 
betydelse får den kommunala självstyrelsen. Kmmnunstyrelsen får också besluta i sistnämnda 
slag av yttrande om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde 
med fullmäktige. 

• I sådana mål och ärenden, där det ankommer på lcommm1styrelsen att fåra lemrummens talan, 
på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå 
fårlikning och sluta annat avtal. 

• Köp och försäljning av lös och fast egendom till ett värde av högst Tjugo (20) miljoner 
honor. 

• Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av plan- och 
bygglagen av fastighet eller fastighetsdeL 

• Rätt att påkalla fårrättning enligt anläggningslagen (1973: 1149) och fastighetsbildningslagen 
(1970:988). 

• Upplåtelse och utanendering av kommunens mark. 

• Att enligt Plan- och bygglagen (PBL) kap 5 §§ 27, 38-39, kap 6 
§§ 3-9, besluta om antagande, ändring eller upphävande av detaljplan och 
områdesbestämmelser. 

• Att forlänga eller fårnya detaljplanens genomfårandetid, PBL kap 4 
§ 24-25. 

• A vsklivning av fordran som hänfor sig till kommunstyrelsens förvaltningsområde med 
begränsning som i särskilt fall kan folja av lag eller beslut av kommunfullmäktige. 

Ansvar och rapporteringsskyldighet 
§ 15 
Kommunstyrelsen skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och tilctli~er som 
fullmälctige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i 
detta reglemente. 
Kmrununstyrelsen ska regelmässigt rapportera till fullmäktige hur verksamheten i kmmnm1en och de 
bolag som kommunen helt eller delvis äger, eller annars har intresse i, utvecklas och hur den totala 
ekonomiska ställningen är under budgetåret 
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Kommunstyrelsens ordförande ska också vara kommunalråd och ägna hela arbetstiden åt uppdrag för 
Håbo kommun. 
Det åligger kommunstyrelsens ordföranden att särskilt: 

• närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning, 

Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sanunanträde med kommunens styrelser och nämnder 
samt styrelserna för kommunens bolag. Ordföranden har därvid rätt att delta i överläggningarna men 
inte i besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning. 

Bland kommunstyrelsens ledamöter ska kommunfullmäktige utse ett oppositionsråd. 
Oppositionsrådet ansvarar för samordningen av kontakterna mellan majoritet och 
oppositionspartiema och beredning av ärenden inför kommunstyrelsens sammanträden. 
Oppositionsrådet äger rätt att närvara vid sammanträde med beredning, nämnd och styrelse eller för 
särskild arbetsuppgift tillsatt kommitte med undantag för ärenden som utgör myndighetsutövning. 
Oppositionsrådet ska fullgöra sitt uppdrag på deltid. 

Undertecknande av handlingar 
§ 17 
Avtal, köpehandlingar avseende fast egendom, som grundar sig på beslut i kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelsen samt andra handlingar och slaivelser enligt beslut av kommunstyrelsen, ska i första 
hand undertecla1as av ordföranden och kontrasigtleras av kommundirektören eller ekonomichefen, I 
frånvaro av dessa, sker undertecknandet i enlighet med den av styrelsen beslutade ordningen får 
teclrnande av firma för kommunstyrelsens verksamheter. 
Låne- och borgensförbindelser ska i första hand undertecknas av ordföranden med kontrasignation av 
kommundirektören eller ekonomichefen. I frånvaro av dessa, sker undertecla1andet i enlighet med 
den av styrelsen beslutade ordningen för tecknande av firma för kommunstyrelsens verksamheter. 
Vid behov bestämmer styrelsen vem som skall undeiteckna handlingar. 

Utskott 
§ 18 
Inom kommunstyrelsen ska det finnas: 

• ett arbetsutskott 

• ett personal- och förhandlingsutskott, samt 

• ett tekniskt utskott. 

Arbetsutskottet består av fem ledarnöter och tre ersättare. Personal~ och fårhandlingsutskottet består 
av tre ledamöter och två ersättare. Det telrniska utskottet består tre ledarnöter och två ersättare. 
Kommunstyrelsen väljer får den tid styrelsen bestänm1er bland nänmdens ledamöter och ersättare, 
respektive utskotts ledamöter, ersättare och ordförande. 
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Om respektive ordförande i utskotten på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
sitt uppdrag for en längre tid, rar styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare for 
ordföranden fullgöra dem1es uppgifter. 

Ersättru.-e skall närvara vid utskottens sammanträden endast om ledamot är forhindrad att tjänstgöra. 
Ersättare inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet bestämda ordningen. 

A v går en ledamot eller en ersättare i något av utskotten, som inte utsetts vid proportionellt val, skall 
fylh1adsval snarast förrättas. 

Arbetsutskottet, kultur- och fritidsutskottet samt det tekniska utskottet sammanträder på dag och tid 
som konununstyrelsen bestämmer. Personal- och förhandlingsutskottet sammanträder på dag och tid 
som utskottet bestämmer. Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller 
när minst två ledamöter begär det. 

Utskotten får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamötema är närvarande. 
Utskottens huvudsaldiga uppgift är att bereda kommunstyrelsens ärenden samt att fatta beslut i 
enlighet med kommunstyrelsens fastslagna delegationsordning. Kommunstyrelsen får besluta om 
kompletterande uppdrag för utskottet. 

Personal- och forhandlingsutskottets uppgift är att företräda kommunen som arbetsgivare i huvudsak i 
ärenden enligt reglementes, 5 §. Kommunstyrelsen rar besluta om kompletterande uppdrag for 
utskottet. 

Konununstyrelsens uppgifter som klisledningsnämnd, enligt reglementets 
12 §,fullgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott enligt uppgifter, befogenheter och skyldigheter som 
framgår av reglemente för krisledningsnämnden. 

Utskottens protokoll skalllöpande delges kommunstyrelsen. 
Ärenden som skall hanteras av korrummstyrelsen skall beredas av utskotten, om beredning bedöms 
nödvändig. 

När ärenden beretts bör utskotten lägga fram fårslag till beslut. 

Referensorgan 
§ 19 
Som referensorgan till komnmnstyrelsens handläggning av ärenden bör, då skäl föreligger, inhämtas 
från: 

• Handikapprådet 

• Samrådsgmpp ungdomsdemohatifrågor tillika brottsförebyggande rådet 

• Pensionärsrådet 

• Ungdomsrådet 
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REGLEMENTE 
Datum 
2014-10-08 

~ 
12 

Vår beteckning 
KS2014/142 nr 2014.2985 

Vid kommunstyrelsens och dess utskotts sammanträden skall tjänsteman och ÖVliga fåredmganden 
närvara utifrån ordfårandens avgörande. 
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Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden 

Antaget av kommunfullmäktige 2014-XX-XX, § XX 

Vår beteckning 
KS2014/142 nr 2014.2986 

Utöver vad som är föreskrivet i det allmänna nämndreglementet, skollag, skolfårordning, 
kommunallag och annan lagstiftning så gäller bestämmelsema i detta reglemente. 

övergripande uppgifter 
l§ 
Bam-och utbildningsnämnden har ansvar får: 

• Kommunens förskolor, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet, fårslcoleldasser, 
grundskolor, gnmdsärskola, gynmasieskola, gymnasiesärskola, den konunrmala 
vuxenutbildningen, särskild utbildning får vuxna och utbildning i svenska får invandmre. 

• Att kommunens barn och elever som ska erbjudas fritidshem, forskola och pedagogisk omsorg 
får en placering. 

• Att kommunens elever i dess grundskola och grundsärskola fullgör sin skolgång samt att 
skolpliktiga barn som inte går i Håbo kommuns grundskola och grundsärskola får föreskriven 
utbildning. 

• Infonnation om hur de ungdomar som fullgjmt skolplikten men som inte fyllt 20 år 
sysselsätter sig. Detta i syfte att kunna erbjuda dem lämpligaindividuella åtgärder. 

• Kommunens godkännande av enslålda huvudmän får fristående forskolor och fritidshem samt 
tillsyn av fristående forskolor och fritidshem. 

• Det som i skollag (20 l 0: 800) och skolfårordning (20 11: 185) åligger konununen som offentlig 
huvudman for skolverksamheten, hemkommunen och liknande. 

• Kommunens musikskoleverksamhet. 

• Beslut om avslaivning av fordran som gäller nämndens förvaltningsområde med begränsning 
som i särskilt fall kan följa av lag eller beslut av kommunfullmäktige. 
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Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 

Antaget av kommunfullmäktige 2014-XX-:XX, §XX 

Datum 
2014-10-08 

Vår betecl1ning 
KS2014/142 nr 2014.2987 

Utöver vad som är foreslcrivet i det allmännanämndreglementet, kommunallag så gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

Övergripande uppgifter 
l§ 
Vård- och omsorgsnämnden har till uppgift att inom kommunen svara for: 

• Omsorg om äldre- och funktionsnedsatta enligt socialtjänstlagen (SoL), omfattande särskilda 
boendeformer for service och omvårdnad for äldre människor. 

• Hemtjänst, stöd och service i ordinärt boende. 
• Bostäder med särskild service for människor med fysiska eller psykiska 

funktionsnedsättningar. 
• Dagverksamhet/daglig verksamhet till äldre och personer med funktionsnedsättningar och 

atman äldre- och funktionshinderverksamhet som hör samman med dessa. 
• Stöd och insatser till personer med funktionsnedsättning enligt lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) under fomtsättning att de tillhör någon i lagen angiven 
personkrets (§ l LSS). 

• Kommunens hälso- och sjukvårdsansvm· som vårdgivare enligt hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL). 

• Betahlingsansvar for medicinskt utskrivningsidara enligt lagen om betalningsansvar for viss 
hälso- och sjukvård inom äldre- och funktionshindersomsorgen. 

• Hemsjukvård i ordinärt boende. 
• Prövning av tillstånd till resor enligt lag (1997:736) om fårdtjänst och lag (1997:735) om 

riksfårdtj än st. 
• F ö reningsbidrag inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde. 
• Stöd till anhöriga. 



C 
o 

HABO 
I<OMMUN 

REGLEMENTE 

Reglemente för Socialnämnden 

w 
J 
i 



HÅBO 
KOMMUN 

REGLEMENTE 
Datum 
2014-10-08 

Vår beteckning 
KS2014/142 nr 2014.2988 

Reglemente för socialnämnden 

Utöver vad som är fåreslaivet i det allmäJ.ma nämndreglementet, kommunallag så gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

Övergripande uppgifter 
l§ 
Socialnfu1mden fullgör kmmnunens uppgifter inom följande huvudområden; 

• Individ- och familjeomsorgsverksamhet enligt socialtjänstlagen, inklusive försötjningsstöd till 
familjer och enskilda, lagen med särskilda bestäJ.nmelser om vård av unga (L VU), lagen om 
vård av missbrukare i vissa fall (L VM), och am1an särskild lagstiftning. 

• V år dn ad och urngfu1gesrätt 
• Utredningar avseende ensamkommande flyktingbmn 
• Mottagande avensamkommande flyktingbarn till och med 21 ål· 
• Våld i nära relationer 
• Familjerådgivning till den som begär det 
• Handläggning av adoptionsärenden 
• Arbetsmarlmadsåtgärder 
• Flyktingmottagning, boende och samordningsansvar får integrationsfi·ågor 
• KonsW11entrådgivning 
• Utdelning av m~::del ur Sociala Samfonden 
• Föreningsbidrag inom socialnämndens verksamhetsområde 
• Alkohollagen 
• Tobakslagen 
• Lag om handel med vissa receptfria läkemedel 
• Budget- och skuldrådgivning 
• Hushållekonomisk rådgivning 
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HÅBO 
KOMMUN 

REGLEMENTE 
Datum 
2014-10-08 

Vår beteckning 
KS2014/142 nr 2014.2991 

Reglemente för bygg~ och miljönämnden 

Antaget av konmmnfullmäktige 2014-XX:-XX, §XX 

Utöver vad som är foreskrivet i det allmänna nämndreglementet' så gäller bestä1mnelserna i detta 
reglemente. 

Övergripande uppgifter 
l§ 
Bygg- och miljönänmden har till uppgift att svara for: 

• att fullgöra leonummens myndighetsutövande uppgifter inom 
byggnadsväsendet enligt plan- och bygglagen (20 l 0:900). Det limefattar 
inte planeringen av användnil1gen av mark och vatten, då detta ingår i 
konununstyrelsens ansvar. 

• att fullgöra kommunens myndighetsutövande uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet som regleras i miljöbalken (1998:808) och 
strålskyddslagen (1988:220) samt följdforfattningar till nämnda lagar. 

• att fullgöra kommunens myndighetsutövande uppgifter inom 
livsmedelsområdet samt de övriga uppgifter som ska bedrivas inom 
offentlig livsmedelskontroll enligt Europaparlamentets och Rådets 
forordningar (EG), livsmedelslagen (2006:804) och smittskyddslagen 
(2004: 168) samt foljdforfath1ingar till nämnda lagar. 

• att ansvara for de kart- och mättelariska uppgifterna i kommunen samt för 
ge o grafiska infmmationssystem. 

• att ansvara for lconmmnens åtaganden enligt lagen om lägenhetsregister 
(2006:378). 

• handläggning och utbetalning av bostadsanpassnings bidrag. 

• besluta om avskrivning av fordran som hänfor sig till nämndens forvaltningsområde med 
begränsning som i särskilt fall kan följa av lag eller beslut av kommunfullmäktige. 
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Reglemente för överförmyndarnämnden 

Antaget av kommunfullmäktige 2014-XX-XX, §XX 

REGLEMENTE 
Datum 
2014-10-08 

2 

Vår beteckning 

KS2014/142 nr 2014.2992 

Utöver vad som är foreslaivet i det allmänna nänmdreglementet så gäller bestämmelsema i detta 
reglemente. 

Övergripande uppgifter 
l§ 

~ 
t--L-J 

/ 

Överformyndamämnden ansvarar för att överfo1myndarverksamheten i kommunen bechivs i enlighet 
med reglerna i foräldrabalken, formynderskapsforordningen (1995:379), lag (2005:429) om god man 
for ensamkommande barn och andra forfattningar som reglerar frågor knutna till 
överformyndarverlcsamheten. 

Överfom1yndarnämnden har att, enligt angiven lagstiftning, utöva tillsyn över fånnynderskap, 
godmanskap och forvaltarskap samt att handlägga de frågor som särskilt anges där eller i andra 
anknytande lagrum. 

Överformyndamämnden står under länsstyrelsens tillsyn med avseende på sina specialreglerade 
uppgifter. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Reglemente för valnämnden 

Antaget av kommunfullmäktige 2014-XX-XX, §XX 

REGLEMENTE 
Datum 

2014-10-08 
Vår beteckning 

KS2014/142 nr 2014.2993 

Utöver vad som är foreskrivet i det allmänna nämndreglementet så gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 

Övergripande uppgifter 
l§ 
Valnämnden svarar enligt gällande valforfattningar for genomforande av 

• val till1ilcsdagen, val till landstings- och kommunfullmäktige samt till Europaparlamentet 
• rådgivande folkomröstning som avses i 8 kap. 4 § regeringsf01men, och 
• kommunal folkonu·östning 

I valnämndens uppgifter ingår alla de administrativa uppgifter som behövs for att valen ska kunna 
genomforas enligt de regler som gäller for valen. 
Valnämnden ska således under året närmast fore det år då ordinarie val till riksdagen ska hållas se 
över indelningen i valdistrikt samt, om ändting krävs foreslå lämplig ändrad indelning av 
valdistrikten. Därutöver åligger det vahlämnden att utse röstmottagare, tillhandahålla val- och 
fortidsröstsmottagare och genomfora den preliminära rösträkningen. 
Valnänmden ska i samband med allmänna val och folkomröstningar verka for att underlätta 
allmänhetens deltagande i dessa. 
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KOMMUN 

Datum 
2014-05-05 

Vår beteckning 
KS nr2014.1551 

Reglemente för krisledningsnämnden 

§l 
Krisledningsnämnden är kommunens ledande politiska organ om kommunen drabbas av en 
extraordinär händelse. 

Begreppet extraordinär händelse definieras i lagen om extraordinära händelser, l kap, § 4: "Med 
extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det nonnala, innebär en allvarlig 
störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver 
skyndsanuna insatser av en kommun eller ett landsting". 

§2 
Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör kommunens klisledningsnämnd. 

§3 
Ordförande i laisledningsnämnden, eller vid detmes förhinder vice ordförande, bedömer när en 
extraordinär händelse medför att nänmden måste träda i funktion. 

Ordföranden i laisledningsnärnnden, eller vid dennes förhinder vice ordförande, får besluta på 
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

Sådana beslut ska därefter snarast anmälas tillnänmden. 

§4 
Krisledningsnämnden får ta över beslutanderätt från annan nänmd. 
Beslutanderätt får endast övetias i den utsträclrning som är nödvändig med hänsyn till den specifika 
händelsens art och omfattning 

Krisledningsnämndens beslut skall omedelbart tillställas berörd nämnd och - om möjligt - skall 
dessfåtinnan krisledningsnämnden ha berett berörd nämnds ordförande tillfålle att yttra sig. 

Så snart förhållanden medger detta skall luisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden 
övertagit skall återgå till ordirratie nänmd. 

§5 
Kommunfullmäktige kan alltid besluta att de uppgifter som laisledningsnämnden övertagit skall 
återgå till ordinmi e nämnd. 

§6 
Krisledningsnämnden har till sitt fårfogande samtliga de resurser som befinns nödvändiga. 

§7 
Ivisledningsnämnden får på begäran lämna hjälp till andra kommuner och landsting som drabbats av 
en extraordinär händelse i freds tid. Om hjälp har länmats har kommunen eller landstinget rätt till 
skälig ersättning av den andra konununen eller landstinget. 



HÅBO 
KOMMUN 

§ 8 

REGLEMENTE 
Datum 
2014-05-05 

Vår beteckning 
KS nr 2014.1551 

För krisledningsnämndens verksamhet i övrigt gäller Lagen om kommuners och landstings årgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fi-edstid och under höjd beredskap (2006:544) och 
Kommunallagen (1991 :900). 



HÅBO SAMMANTRÄÖESPROTOKOLL 

KOMMUN 
D&tum 

2014-09-29 Å -·-~---·--··· 

KOJtN~~~~11trlv~ING l' Tillståndsnämnden 
INKOM 

TSTN § 76 TSTN 2014/46 
2014 ~09· 3 o 'l 

KSillr Reg.nr 

'-----1 .. 2~~1~1 'J 
Försla~ ti.ll namnbyte gäHande tillståndsnämnden 

San'uilaiifattning 
Frågan om namnbyte får tillståndsnij.mnden har kommit upp i syfte att ha ett 
namn söm tydligare besla.iver vilken verksamhet som nämnden ansvarar for. 
Eftersom bygg- och miljöfrågor är det hi1vudsak1iga verksamhetsoJ,illådet 
blir foljalctligen bygg- och miljönämnd det naturliga valet for eventuellt nytt 
namn. 

Mot den bakgtunden vore det i så falllämpligt att från och med den l 
januari 2015, den nyamandatperioden 2015 o~h framåt, genomfora en sådan 
namnändring. Undet hösten avses dessutom reviderade reglementen fcir 
ko.llllp.tmstyrelse och närruidema behandlas i kommunfullmäktige och det 
vore då lämpligt att samtidigt ge tillståndsnämnden det nya pamnet. 

Frågan om det foreslagna namnbytet har denna dag fåra:nkrat.s i 
tillståndsnänmden. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse, daterad 2014-09-29. 

Be$ lut 

l. Tillståndsnämnden hemställer till kommunstyrelsen att foreslå 
kornmtmfullmäktige namnbyte till bygg- och miljönämnd genom 
överlämnade av bifogad sla.'ivelse. 

Beslutse}tpediering 
Köm1mmstyrelsen 

EXPEDIERAD SJGNATUR 



HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Da~um 

2014-09-29 

Till kommunstyrelsen 

Förslag till namnbyt~ gällande tillståndsnämnden 

Frågan om namnbyte for tillståndsnämnden har kommit upp i syfte att ha ett 
namn som tydligare beskriver vilken verlcsamh~;:t som nämnden ansvarar :for. 
Eftersom bygg- och milj ö frågor är det huyud~akljga verksamhetsområdet 
bin: följaktligen bygg- och miljönänmd det naturliga valet for eventuellt nytt 
n~mn. 

Mot den bakgrunden vore det i så falllämpligt att från och med. den l janua
ri 2015, den nya mandatperioden 2015 och ft·amåt, genomföra en sådan 
namnändring. Under hösten avses dessutom reviderade reglementen for 
lcotrummstyre1se och nämnderna behandlas i kommunfullmäktige och det 
vore då lämpligt att samtidigt ge tillståndsnämnden det nya namnet. 

Frågan om det föreslagna namnbytet har denna dag :förankrats i tillstånds
nämnden, och därav denna slcrivelse med h~mställan till kommunstyrelsen 
att fores]å kommunfullmäktige namnbyte till bygg- och miljönämnd. 

Bålsta den 29 september 2014 

~ ( __ ~-------. 
Sj~~~~~:··-~······1······· 
Ordforande 1 tillstandsnamnden 

POSTAORESS 
746 60 BALSTA 
BESOKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON VJiXEL 
0171~525 00 

TELEFAX 
0171-563 33 

ORG.NR 
212000-0241 

fitJ. 
HEI\1_$1QA 
ww\v.habo.sa 

E-POST 
kommun@habo.se 

1 (1) 

Vår b~t~ckning 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2014-09-30 ·-

Socialnämnden 
Hl-\ !::lO KOMMUN 

KOM\lUNsTYRElSENS F()RVAJ. TNING 
INKOM 

JUSTERARE 

2014 -.m- 1-3 
SN § 104 SN 2013/5 KS!Ar RBQ.nr 

:löil..t/tl[Z_ ,;i.o\'1 , 3o1'1 
-~~-~-=~~--~~~ 

Ny politisk organisation inom socialförvaltningen för mandat
perioden 2015-2018 

Sammanfattning 
Kommunfullmälctige beslutade 2014-06-09, § 30, att de delar av social
nämndens verksamhet som idag hanteras i biståndsutskottet överförs till egen 
nämnd, individ- och familjeomsorgsnämnden. Utöver deliDa nämnd beslutad 
fullmäktige också att socialfårvaltningen ska ha en sociah1ämnd. 

Förvaltningen har inga synpunkter på att verksamhetsområdet delas upp i två 
nämnder, men anser att de fåreslagna namnen på nämndema har nackdelar. 

Förvaltningen beskriver nackdelarna i 1jänsteskrivelse, daterad 2014-09-17. 

Förvaltningen fareslår däJ:får istället att individ- och familjeomsorgsnämnd 
kallas for socialnämnd med 3 ledamöter och 2 ersättare och att denna nämnd 
hanterar de frågor som nu hanteras inom socialnämndens biståndsutskott med 
vissa tillkommande ärenden. 

Den andra nämndens namn föreslås vara vård- och omsorgsnämnd med 7 
ledamöter och 5 ersättare och att delltla nämnd hanterar ÖVliga fi·ågor inom 
nuvarande socialnämnds verksamhetsområde. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse, daterad 2014-08-20, nr SN 2014.2099. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att foreslå komrrumstyrelsen att föreslå kommun
fullmäktige att den politiska organisationen inom socialfålYaltningen får 
mandatperioden 2015-2018 ska bestå av en socialnämndmed 31edamöter 
och 2 ersättare samt en vård och omsorgsnämnd med ?ledamöter och 5 
ersättare, att gälla från och med 2015-01-0 l. 

B'eslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR 

(5 !l}tl 



T JÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-08-20 
Vår beteckning 

SN2013/5 nr 2014.2099 

Socialförvaltningen 
Förvaltningens stab/kansli 
Thomas Brandell, socialchef 
0171-525 79 
thomas.brandell@habo.se 

Ny politisk organisation inom socialförvaltningen för mandatw 
perioden 2015-2018. 

Förslag till beslut 

l. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kom:niun
fullmäktige att den politiska organisationen inom socialförvaltningen för 
mandatperioden 2015-2018 ska bestå av en socialnämnd med 3 ledamöter 
och 2 ersättare samt en vård och omsorgsnämnd med 7 ledamöter och 5 
ersättare, att gälla fi:ån ochmed2015-0l-01. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-09, § 3 O, att de delar av social
nämndens verksamhet som idag hanteras i biståndsutskottet öve1förs till 
egen nämnd, individ- och familjeomsorgsnämnden. Utöver del111:a nämnd 
beslutad fullmäktige också att socialförvaltningen ska ha en socialnämnd. 

Förvalt:nmgen har inga synpunkter på att verksamhetsområdet delas upp i 
två nämnder. men anser att de föreslagna namnen på nämnderna har 
nackdelar. 

• Som det förstås ska individ- och familjeomsorgsnänmden hantera den 
myndighetsutövning som idag :fums inom verksamheten individ och 
familjeomsorg. Det kan bli förvinande för kommuninvånare och klienter 
som vanligen refererar till socialnämnd som den myndighet som 
hanterar deras ansölaringar och beslut. 

D Socialnämnden som begrepp är ett etablerat namn bland myndigheter. 
Bland andra Sveriges domstolar, Socialstyrelsen och Inspektionen för 
vård och omsorg, etc. förutsätter i sin begreppsapparat att det är social
nämnden som är den nämnd som hanterar myndighetsutövning inom 
socialtjänsten. 

D Lagstiftningen inom området är skriven som att det är socialnänmden 
som är den beslutsfattande nämnden, det gäller till exempel socialljänst
lagen, lagen nied särskilda bestämmelser om vård av unga, med flera. 

o I det administrativa systemet Winess4 finns idag redan tre diadesnurror 
kopplade till socialförvaltningen. Det är socialnämnd, vård- och omsorgs
nämnd och biståndsnämnd. De två sistnänmda var de nämnder som fanns 
under mandatperioden 2003-2006. 

o Om fullmäktige väljer att ha en individ~ och familjeomsorgsnämnd 
måste förvaltningen köpa in en ny diariesnu11·a till systemet Winess4. 
Kostanden för det är cirka 22 000 kronor samt en supp01tavgift på 550 
kronor per månad. Leverantören tar även 12 000 kronor om vi väljer att 
uppgifter från diadesnurran Socialnämnd ska överföras. Förvaltningen 

{L 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2014-08-20 

Vår beteckning 

SN20 13/5 nr 2014.2099 

anser alt det i sin helhet är en onödig utgift på nästan 3 5 000 kronor, då 
kommunen nu är i slutfasen av upphandlingen, att lämna tilldelnings
beslut på ett nytt dokument~ och ärendehanteringssystem. 

o Med det föreslagna namnet individ- och familjeomsorgsnämnd måste en 
hel del administrativa förändringar göras. Bland annat de många mallar 
som filUls i verksamhetssystemet Treserva samt samtliga blanketter som 
refererar till socialnämnden. Vilket innebät ett tidshävande arbete, dels 
att ändra och dels att byta ut på W ebben. Om valet blir en tom diarie~ 
smma blir det också ett tidsbävande arbete att fylla snurran med 
nödvändiga uppgifter, såsom handläggare, titel, telefonnummer, e-post
adress samt roller/behörigheter, adressregister, etc. Därtill komme1· 
också ändringar på W ebben på de ställen socialnämnd omnämns i text 
och tillhörande publicerade dokument samt alla trycksaker. 
Förvaltningens bedömning är att det sarrunantaget blir ett par veckors 
heltidsarbete. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att de föreslagna nämndsnamnen inte är helt 
bra. Förvaltningen föreslår därför istället att individ- och familjeomsorgs
nämnden kallas får socialnämnd med 3 ledamöter och 2 ersättare och att 
denna nämnd hanterar de frågor so1n nu hanteras inom socialnämndens 
biståndsutskott med tillägg av ärenden som är kopplade till den nya nämndens 
egna beslutfattande. 

Den andra nämndens namn föreslås vara vård- och omsorgsnämnden med 
7 ledamöter och 5 ersättare och att denna nämnd hanterar övriga frågat inom 
nuvarande socialnämnds verksamhetsområde. 

Beslut expedieras till 
Kommunstyrelsen 

Thomas Brandell 
socialchef 
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HABO 
I<OMMUN 

Skolnämnden 

S.KN § 77 

SAMMANTRÄDESPROTÖKOLL 
Datum 

2014-11-03 

SKN 2014/623 

lir;.uu r\UI'Y fi''\UN 
KOM'IlUNS"rt'Rf.LSENS FOF\VN. TNlHG 

INKOM 

2014 -1}' o 5 
KScnr t~nr 

J_ O\ '1/1 --~ 2 L'(. O\~ . 3~ \t 
Inrättande av barn- o.ch utbildningsnämnd från och me~ · ··· - -
1 januari 2015 

Sarnmal'l.fattiling 
Fullmäktige beslutade den 9 juni 2014 (§ 30) om ny politisk organisat~on 
inför den komniande mandatperioden 2015-2018. Enligt beslutet byter 
skolnämnden namn till utbild.ttingsriämnden med l l ledamöter och 5 
ersättare. 

I fullmäktige den 22 april2013 (§ 27) beslutades att bild.Dingsnämnden 
läggs ned och att dess ansvarsområden överförs till slcolnänmden. 

Ansvarsområdet fcir nuv~rande skol- och bildningsnämnd sträcker sig från 
små barn, genom exempelvis öppen fdrskola, till wxna inom 
vuxenutbildning, med mera. 

Ett forstå steg mot gemensam nämnd togs den l januari 2014 då de båda 
nämnderna gick ihop i en gemensam forvaltning - barn- och 
utbildn:ingsfårvaltningen. · 

Förvaltningen föreslår att den iru·ättade nämnden från oc}). med l januari 
2015 ges namnet bam- qch utbildningsnämnden. Det täcker in ansvars
området for nuvarande skol- och bildningsnamnd och f'ar samma na:tntl. som 
förvaltningen har sedan 2014. 

Det foreslagna namnet underlättar administration och befintliga mtiner, då 
forvaltningen idag arbetar m1der na:timet barn- och utbildningsfdrvaltnlngen. 
Sedan tidigare fimlS ett diaJ.'hun for barn- och utbildningsnämnden upplagt i 
kommunens ärendehantedngssystem, som den tillträdande nämnden kan 
överta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskdvelse, 2014-10-23, SKN2014/623 :nr 2014A570 

Sammanträdesprotokoll fi:ån ktm1munfullmäktige (§ 30), 2014-06.-09 

Sainmanträdesprotolcoll frånlto:qnnunfulhnäktige (§ 27), 2013-94-22 

Förslag till beslut p~ sammanträdet 
Ordföranden: skolnämnden föreslår fullmäktige att im:ättade nämnd från 
och med l jaquali 2015 får nanmet bam- och utbildningsnämnden. 
Paragrafenjusteras omedelbart. 

EXPEDIERAD 

??R~ -- ·= ,jf. 
· ?~......-- .J c_-~~·-GJ 



HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-03 

Skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 77 SKN 2014/623 

Forts. 

Inrättande av barn- och utbildningsnämnd från och med 
1 januari 2015 · 

Beslut 

l. skolnämnden foreslå:r ihllmäktige att inxättade nämnd från och med 
l januari 2015 får naJilllet barn- och utbildningsnärrmden. 

2. Paragrafenjusteras omedelbart. 

Beslutsexpediering 
I(oll1DlurdiUlmälctige 

EXPEDIERAD 
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T JÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-10-23 
Vår beteclmlng 

SKN2014/623 nr 2014.4570 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn- och u,tbildningslwnt.oret 
Hans Elmehed, förvaltningschef 
0111-526 10 
hans.elmehed@bilclning.habo.se 

Inrättande av barn .. och utbildningsnämnd från och med 
1 januari 2015 

Sammanfattning 
Fullmäktige beslutade den 9 juni 2014 (§ 30) om ny politisk organisation 
inför den kommande mandatperioden 2015-2018. Enligt beslutet byter 
skolnämnden namn till utbildningsnämnden med 11 ledamöter och 5 
ersättare. 

I fullmäktige den 22 april 2013 (§ 27) beslutades att bildningsnämnden 
liiggs ned och att dess ansvarsområden överförs HU skolnämnden. 

Ansvarsomtådet for nuvarande skol- och bildningsnämnd sträckeJ' sig från 
små barn, genom exempelvis öppen förskola, till vuxna inom 
vuxenutbildning, med mera. 

Ett första steg mot gemensam nämnd togs den l januari 2014 då de båda 
nämnderna gick ihop i en gemensam förvaltning- barn- och 
utbildnlngsfårvaltningen. 

Förvaltningen fareslår att den inrättade rtämden från och med 1 januari 
2015 ges namnet barn- och utbildningsnämnden. Det täcker in ansvars
omradet får nuvarande skol- och bildningsnämnd och får sanu na namn som 
fårvaltningen har sedan 2014. 

Det föreslagna naninet underlättar administration och befintliga mtiner, då 
forvaltiringen idag arbetar under namnet barn- och utbilclningsförvaltningen. 
Sedan tidigare fums ett diarium för barn- och utbildningsnämnden upplagt i 
kommunens ärendehanteringssystem, som den tillträdande nämnden kan 
övetia. 

Beslutsunderlag 

Sammantr~desprotokoll fråti kommunfulhnäktige (§ 30), 2014-06-09 

- Smrumuiträdesprotokoll frånkomnilinfnllmäktige (§ 27), 2013-04-22 

Förslag till beslut 

l. skolnämnden fOreslår nu1mäktige att i:mättade n~mnd från och med 
l januari 2015 får namnet bam- och utbildningsnämnden. 

B~slutsexpediering 
K.o111munfullmäktige 



Tjänsteskrivelse 1 ( 1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-11-03 
Vår beteckning 

KS2014/158 nr 2014.3275 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Jonas Eliasson, Kanslichef 
0171525 58 
jonas.eliasson@habo.se 

~ 

lkf11111.1~ tQ~ 
Delegationsordning för kommunstyrelsen för perioden 2015-
2018 

Sammanfattning 
Kornmunfullmäktige beslutade 2014-04-22, § 27, att kommunstyrelsen från 
och med 2015-01-01 skulle ansvara for de tekniska verksamhetsområden 
som tidigare inrymts i Miljö- och telmiknämnden, samt att miljö- och 
telmiknämnden skulle avvecldas vid samma datum. Ett forslag till 
reglemente for kommunstyrelen och övriga nämnder samt dess nya 
verksamhetsområden kommer att behandlas på fullmäktige sammanträde 
den 15 december. 

För att arbetet inom de tekniska verksamheterna ska kunna fungera som 
vanligt direkt vid årsskiftet behöver det finnas en fastställd 
delegationsordning som tydliggör vilken beslutanderätt som 
kommunstyrelsens nya forvattning har. 

Kommunstyrelsens förvaltning har därfor arbetat fram ett förslag till 
delegationsordning som inkluderar de tekniska verksamhetsormådena. 

Förvaltningen fareslår att kommunstyrelsen beslutar att anta forvaltningens 
forslag till delegationsordning, under fårutsättning att kommunfullmäktige 
beslutar att fastställa kommunstyrelsens ansvar får de telroiska 
verksamhetsområdena i ett reglemente. 

Förvaltningen föreslår även kommunstyrelsen beslutar att den nya 
delegationsordningen ska gälla frånoch med 2015-01-01 

Beslutsunderlag 
- Förslag till delegationsordning h.id 2014.3254 

Förslag till beslut 

l. Kommunstyrelsen beslutar att anta forvattningens fårslag till 
delegationsordning, under fårutsättning att kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa kommunstyrelsens ansvar får de tekniska 
verksamhetsområdena i ett reglemente. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att den nya delegationsordningen ska gälla 
från och med 2015-01-01 

Beslutsexpediering 
Författningssamling på hemsida 



Delegationsordning 

Delegationsordning för kommunstyrelsen 
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KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING 
Allmänna bestämmelser 

De lagliga forutsättningarna for delegeling finns i 6 kap 33-38 §§i kommunallagen. Enligt 
kommunallagen är kommunstyrelsen en nämnd. 

Kommunstyrelsens beslutanderätt framgår av kommunallagen och kommunstyrelsens 
reglemente, som beslutats av kommunfullmäktige. 

Beslut som fattas med stöd av delegation är formellt sett ett beslut av kommunstyrelsen. 
Beslutet kan inte återkallas eller omprövas av kommunstyrelsen, men överldagas på samma 
sätt som kommunstyrelsens beslut. 

Syftet med delegation är att avlasta nä1m1den från rutinärenden och att påskyrlda 
handläggning av ärenden. 

Delegeringsförbud 
I 6 kap 34 §anges att beslutanderätten inte får delegeras i ärenden av foljande slag: 

l. ärenden som avser verksamhetens mål, imiktning, omfattning eller kvalitet, 
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att 

beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överldagats, 
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av p1incipiell beskaffenhet 

eller am1ars av stötTe vikt, 
4. ärenden som väckts genom medborgarforslag och som överlåtits till nälllilden, och 
5. vissa ärenden som anges i särskilda foreskrifter. 

Punkt 3 ovan innebär att delegationen inte ska utnyttjas om delegaten anser att ärendet är av 
principiell beskaffenhet eller am1ars av större vikt. 

Brådskande ärenden 
Enligt 6 kap. 36 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt ordforanden eller en mman 
ledamot som nämnden har utsett att besluta på nälllildens vägnar i ärenden som är så 
brådskm1de, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådant beslut ska anmälas och 
föredras vid kommunstyrelsens nästa sammanträde. 

Denna speciella delegation framgår av punkt 1. 1 i delegationsordningen. 

Vid jäv hos delegat 
När jäv eller mmat forfall föreligger for delegaten ska beslut fattas av kommundirektören. 
När jäv eller mmat forfall foreligger for kommundirektören ska beslut fattas av 
kommunstyrelsens ordförande. 

Vid tveksamhet hos delegat 
Delegationema i denna delegationsordning avser generellt rutinärenden som inte är av 
principiell beskaffenhet eller am1ars av stöne vikt. I sådana ärenden ska beslut fattas av 
kommunstyrelsen. 

&D. 

10 .. 



Det innebär att en delegat ska överlämna ef.t ärende till kommunstyrelsen om ärendets 
beskaffenhet och karaktär kräver detta till exempel om delegate11l änner osäkerhet vid 
handläggningen eller om kommunslyrelsens inställnirlg i frågan inte är känd. 

Tillförordnad tjänsteman 
Samma delegation, söm gä1ler for delegat, gä1ler för den s m är tillfåronlnad på den tjän t 
som delegationen avser, 

Övergripande delegationsrätt 
Konnnm1direktören har delegationsrätt i alla ärenden i denna delegationsoYdning om inget 
annat anges vid respektive äreJldegrupp. 

Vid fåtfall ror kommundirelctöretl :får beslut fattas av komnnmstyrelsens ordfårande om ep 
ersättare inte forordnats . 

Vidaredelegering 
En Hg 6 kap 3 7 § i k<.nnmunallagen så har kommundirektören rätt att vidaredelegera s:in 
beslutanderätt till anställd hos konummstyrelsen. För de ärendetyper där vidaredelegering är 
medgjven fmns detta angivet vid respektive ärendegrupp . Sådana beslut ska anmälas till 
kommunstyrelsen. 

Verkställighet 
T kommunala sammanhang talar man ofta om skillnaden mellan nämndsbeslut och 
forvaltningsbeslut (verkställighet). Med nänntdsbe lut a:vses beslut fattade av nämnd eller 
beslut fattade av delegat med stöd av delegering från nämnd. Dessa beslut skall kunna 
överklagas i enlighet med de regelverk som framgår a.v kommm1a1lagen och 
speciallagstiftning. Med fårvaltningsbeslut, eller verkställighet, avses beslut som får fattas av 
anstälJd utan att de nmmalt anmäls till nämnden. Ert forvaltningsbeslnt är normalt ett 
ställningstagande/beslut som styrs av regler .• riktlinjer, arbets- och rut,inbeslctivningar som i 
sin tur redan är beslutade. Exempel på verkställighet är debitering av avgifter utifrån en redan 
fastställd taxa utbetalning av fåreningsstöd utifrån ett fastställt regelverk ocb så vidare. ReJla 
verl ställighetsbe ·lut kan inte överklagas. 

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 
Alla beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till konummstyrelsen. Ett av 
syftena med anmälan ar att delegationsbesluten ska noteras i kommunstyrelsens protokoll. 
Därmed är de offentliggjorda så att allmänheten h;u en möjlighet att överldaga det aktuella 
delegationsbes1utet. Ett annat syfte är attkonummstyrelsens ledamöter ska få. en fortlöpande 
informati"on om vilka ärenden som bar beslutats genom de1egatioxt. Anmälan av 
delegationsbeslut sker i fårsta 11and 'Via konuuunens dokument- och ärendehanteri.ngssysten1. 
Kopior på fattade anställnln.gsbes1uL ammanställs månadsv1s och fluns tillgängliga j en pärm. 

Delegationsbesh1t ska vara slcriftliga o ·h innehålla liPl gi·fter om~ 

• vem som fattat beslutet, 
• när beslutet fattat , 
• vil.ket beslut som fattats och 
• vad beslutet avser. 
Det är delegatens ansvar att se till att fattade beslut e-;..'})edieras till berörda parter. 

f; l 



HÅBO 
KOMMUN 

Delegationsordning 
Datum 
2014-11-03 

l.. O Al1.lbMi\:N~~ J l!JRIID I~ ÄVRENmJEN 

'NR! 
1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

lbende -

Beslut i ärenden som är 
så brådskande att 
nämndens beslut inte 
kan avvaktas. 
F öra kommunens talan 
inför domstol och andra 
myndigheter samt vid 
andra fönättningar, 
med rätt att genom 
fullmakt sätta mman i 
sitt ställe. 

Avslå begäran att få ta 
del av handlingar enligt 
tryckfrihets-
förordningen 
(offentlighetsprincipen. 

Lotteritillstånd 

Rättidsprövning av 
överidagande samt 
avvisa får sent 
inkommet 
överldagande. 
Omprövning av beslut 
med anledning av att 
delegationsbeslut 
överldagas. 

domstolar och 
myndigheter i ärenden 
där det ursprungliga 
beslutet är fattat med 
stöd av delegation eller 
särskilt bemyndigande 
av kommunstyrelsen. 

2.2 Yttrande i ärenden 
rörande allmän 
lcameraöve1valcning 

ll"elC'!?i.aT Kommentw 

KS-ordförande 

Kommundirektör Får vidaredelegeras 

Får 
vidaredelegeras. 

Kommundirektör 
Utlämnade av 
allmän handling 
anses vara 
verkställighet 

Kommunselcreter 
are 

Delegat 

Delegat 

Kommundirektör Får vidm·edelegeras 

Kommundirektör F år vidaredeleg eras 

10-
5 

Vår beteckn ing 

KS2013/30 nr 2014.3254 

-

L~~rlllli1 @.äiJ'er. föl! -

Kom L 
KS 

6:36 

Kommun 

6 kap. 4-5 
§§ OSL 

KS 
2lcap. 12-
14 §§TF 

KS 

FL 24 §l 
Kom L 

KS 

FL 27 § KS 

KS 

Kommun 



HÅBO 
I<OMMUN 

2.3 Yttrande i ärenden som 
på grund av kort 
remisstid eller innehåll 
måste besvaras utan 
nämndsbeslut 

2.4 Beslut om att ej 
besvara enlda ärenden, 
yttranden eller 
remissvar som är av 
mindre intresse får 
kommunen. 

2.5 Yttrande på intema 
remisser och dylilet 

3.1 Konverteling och 
inlösen av upptagna 
lån 

3.2 Upptagande av 

3.3 Tillfällig upplåning 

3.4 A vskrivillng av 
fordran 
under ett halvt 

3.5 

3.6 
av fordran 

3.7 Beviljande av bidrag 
upp till 50 000 kr 

3.8 Avslag på ansökan om 
bidrag 

3.9 Beslut om forsäljning 
av uttjänta inventaiier, 
datorer och övriga 

KS-ordfårande 

KS-ordforande 

Kommundirektör 

Ekonomichef 

Ekonomichef 

Kommun-
styrelsens 
arbetsutskott 

Ekonomichef 

Kommun-
styrelsens 
arbetsutskott 

Ekonomichef 

Kommun-
styrelsens 
arbetsutskott 
Kommun-
styrelsens 
arbetsutskott 

Ekonomichef 

Delegationsordning 
Datum 
2014-11-03 

Får vidaredelegeras 

10-
6 

Vår beteckning 
KS2013/130 nr2014.3254 

KS 

KS 

KS 

Kommun 

Kommtm 

Kommun 

KS 

KS 

KS 

Komrmm 

Kommun 

Kommm1 



4.1 

4.2 

4.3 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

HÅBO 
KOMMUN 

Placering av 
donationsmedel 
Utdelning från 
skolsamfond 
Utdelning från 
Socialsamfond 

Beslut om att 
deltagande i samordnad 
upphandling med andra 
kommuner och eller 
inköpscentraler 
avseende ramavtal till 
ett årligt värde av högst 
200 

Direktupphandling till 
ett väi·de av 100 000 kr 
- 28% av tröskelvärdet2 
får varor och tjänster 

Beslut om upphandling 
av ramavtal får varor 
och tjänster till ett värde 
40 prisbasbelopp 

Beslut om upphandling 
av varor och tjänster till 
ett värde av högst 100 
prisbasbelopp 

Ekonomichef 

Skolnänmd 

Socialnämnd 

Upphandlingschef 

Budgetansvarig 

Upphandlare 

A vdehringschef l 
Upphandlingschef 
l !T-chef/ 
Kommundirelctör 

Delegationsordning 
Datum 
2014-11-03 

Beslut ska vara 
budgeterade och 
folja antagna 
liktlin j er. 
Direktupphandling 
understigande 
l 00 000 kr anses 
vara 

Beslut ska vara 
budgeterade och 
folja antagna 
1ilctlinjer 

Beslut ska vara 
budgeterade och 
folja antagna 
rilctlinjer 

Vår beteckning 
KS2013/130 nr2014.3254 

Kommun 

Kommun 

Kommun 

LOU Kommun 

LOU KS 

LOU Kommun 

LOU KS 

1 I ärende 5 .l -5 .8 är fårutsättningen för beslutet att kostnaden tagits in i detalj budget och preciserats i verksamhetsplan. I 
delegation ingål' att godkänna, fatta tilldelningsbeslut samt att avbryta upphandling. Hänvisningarna till prisbasbelopp 
avser vid upphandling av ramavtal värdet av årlig förbmkning och vid övrig upphandling kontralctsumman. Prisbasbelopp 
för 2013 är 44 500 kr. Anskaffning av vamr och tjänster via avrop mot kommungemensamma ramavtal anses vara 
verkställighet. 
2 Tröskelvärdet för varor och ~änster för bl. a. kommuner 200 000 € eller l 897 540 kr. (28% av tröskelvärdet är 505 800 
kr) 
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5.5 
Beslut om upphandling 
av varor och tjänster till 
ett värde av högst 50 
p1is bas belopp. 

5.6 Beslut att inte lämna ut 
allmän handling i 
samband med 
upphandlingsprocessen 

5.7 Föra kommunens talan i 
mål om upphandling 

6.1 

Representation och 
uppvaktningar av 
fårtroendevalda 

6.2 

Representation och 
uppvaktningar av 
personal 

7.1 F örtroendevaldas 
deltagande i kurser och 
konferenser 
- Kostnad upp till ett 
halvt prisbasbelopp 
- Kostnad över ett halvt 
pris basbelopp. 

7.2 Ordforandes deltagande 
i kurser och 
konferenser 

Delegationsordning 
Datum 
2014-11-03 

Fastighetschef 
Gatuchef Beslut ska vara 
Lokalvårdschef budgeterade och 
VA-chef folja antagna 
Avfallschef tiktlinjer. 
Kostchef 

Utlänmande av 

Upphandlingschef 
allmän handling 
anses vara 
verkställighet 

Upphandlingschef 

Om frågan inte 
hanteras i 

Kommunstyrelsens 
kommunens 

ordforande 
policy for 
uppvaktning av 
anställda och 
fortroendevalda 
Om fi"ågan inte 
hanteras i 
kommunens 

Kommundirektör policy får 
uppvaktning av 
anställda och 
fårtroendevalda 

Komrmmstyrelsens 
ordforande 
Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Vår beteckning 
KS2013/130 nr20 14.3254 

LOU KS 

Kmmnun 

Kommun 

Kommun 

Kommun 

KS 

KS 



8.2 

9.1 

9.2 

9.3 

HÅBO 
KOMMUN 

Användning av medel 
upp till 25 000 kr 
ur statsbidrag enligt 
förordningen 
(2009: 1299) 
om nationella 
minmiteter och 
minoritetss råk 
Användning av medel 
överstigande 25 000 kr 

Finsk informatör 

ur statsbidrag enligt Kommundirektör 
förordningen om 
nationella minoriteter 

n~ 
Beslut om fördelning 
av föreningsbidrag 
m om 
beslutad ram och 
beslutat reglemente 
Beslut om fördelning 
av bidrag till 
studieorganisationer 
Beslut om utnämning 
av årets ungdomsledare 

mark med servitut, 
ledningsrätt eller annan 
nyttjanderätt. Innefattar 
även rätt att upphäva 
eller ändra sådan 
uppkommen 
nytt· anderätt 

Kulturchef 

Kulturchef 

Fritidskonsulent 

Kommundirektör 

l 0.2 Tillförsäkra kommunen 
rätt till servitut, 
ledningsrätt eller am1an Kommundirektör 
nyttjanderätt i av mman 
ägd mark Innefattar 

Delegationsordning 
Datum 
2014-11-03 

Får 
vidaredelegeras 

Inom 
beslutad ram och 
beslutat 
reglemente 

Inom beslutad 
ram och beslutat 
reglemente 

Får vidare
delegeras 

Får vidare
delegeras 

~0-
9 

Vår beteckning 

KS2013/130 nr2014.3254 

KS 

KS 

KS 

KS 

KS 

Kommun 

Konunun 
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KOMMUN 

även rätt att upphäva 
eller ändra sådan 
uppkommen 
nyttjanderätt 

10.3 Tillfällig upplåtelse av 
offentlig plats 

10.4 Köp och försäljning av 
fastighet eller 
fastighetsdel, inom 
ramen får fullmäktiges 
bemyndigande till 
kommunstyrelsen, där 
köpeskilling eller 
ersättningar ej 
överstiger 1,0 M:kr 

10.5 Köp och försäljning av 
fastighet eller 
fastighetsdel, inom 
ramen får fullmäktiges 
bemyndigande till 
kommunstyrelsen, där 
köpeskilling eller 
ersättningar ej 
överstiger 4,0 Mkr 

10.6 Föreb:äda kommunen 
vid 
lantmäterifårr-ättningar 
och träffa 
överenskommelse om 
fastighetsreglering 

10.7 Yttrande över remisser 
om bygglov med mer 
när kon1111unen är 
berörd som ägare av 
allmänmark 

10.8 Utsträckning, 
nedsättning, dödning 
och relaxation av 
inteckningar samt 
utbyte av pantbrev och 
andra 
dänned jämförliga 
åtgärder 

10.9 Beslut om planbesked 
när stöd får den 
avsedda åtgärden fruns 

Kommundirektör 

Plan- och 
utvecklingschef 

Kommundirektör 

l(ommundirektör 

Plan- och 
utvecldingschef 

Ekonomichef 

Plan- och 
utvecklingschef 

Delegationsordning 
Datum 
2014-1 1-03 

Får vidare-
delegeras 

Gäller även byte 
och inlösen 

Gäller även byte 
och :inlösen 

Får vidare-
delegeras 

Vår beteckning 
KS2013/130 nr2014.3254 

Konumm 

Kommun 

Kon1111un 

Kommun 

KS 

' 

KS 

PBL5 
kap, 2 KS 
och 5 §§ 



10.10 

10.11 

10.12 

10.13 

10.14 

10.15 

11.1 

12.1 

12.2 

HÅBO 
I<OMMUN 

i en aktuell eller 
alctualitetsforldarad 
översiktsplan 
Beslut om 
överenskommelse med 
sökanden att 
planbesked får lämnas 
senare än inom fyra 
månader 
Beslut om planuppdrag 
vid enkelt 
planforfarande 
Behovsprövning om 
miljöbedömning 
Beslut om samråd av 
planfårslag med enkelt 
planforfarande 
Beslut om nedsättning 
av planavgift 
Avvisning av for sent 
inkommit överklagande 
av beslut att anta 
detaljplan 

Remitieting av 
motioner och 
medborgarforslag till 
annan nämnd eller 
annan instans, for 

Tillstånd och 
anvisningar for 
användande av 
kommunens 
Frågor angående 
tollrning och 
tillämpning av 
kol11111unens 
arvodesre 

Plan- och 
utvecklingschef 

Delegationsordning 
Datum 
2014-11-03 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Plan- och 
utvecldingschef 

Plan- och 
utvecklingschef 

Plan- och 
utvecklingschef 

Plan- och 
utvecklingschef 

Kommundirektör 

Kommunikations-
chef 

Personal- och 
forhandlingsutskott 

~.0-
11 

Vår beteckning 

KS2013/130 nr2014.3254 

KS 

KS 

KS 

KS 

KS 

Kommun 

Kommun 

Kommun 
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12.3 Beslut om att söka 
bidrag till 
kommunstyrelsens 
verksamhet från staten, 
EU ochandra 
organisationer. 

Kommundirektör 

Delegationsordning 
Datum 
2014-11-03 

Vår beteckning 
KS2013/130 nr2014.3254 

KS 



HÅBO 
KOMMUN 

13.1 Teclma leasingavtal för 
fordon och maskiner 
med ett värde av högst 
l O basbelopp och med 
en avtalstid på som 
längst tre år. 

Fastighet 
13.2 Uthyrning till externa 

J.amder, för en tid av 
högst tre år och till ett 
värde av högst 50 
prisbasbel o 

13.3 Uthyrning till interna 
kunder, för en tid av 
högst tre år och till ett 
värde av högst 50 
prisbasbel o 

13.4 Inhyrning till externa 
kunder, för en tid av 
högst tre år och till ett 
värde av högst 50 

risbasbelopp 
13.5 Inhyming till interna 

kunder, f'ör en tid av 
högst tre år och till ett 
värde av högst 50 
prisbasbelopp 

13.6 Besluta om hyrestillägg 
för externa kunder för 
hyres gästanpassningar 
till ett värde av högst 
50 prisbasbelop 

13.7 Besluta om hyrestillägg 
för intema kunder för 
hyresgästanpassningar 
till ett värde av högst 
50 lisbasbelopp 

13.8 Besluta om uppsägning 
av hyresavtal, för avtal 
som gäller i högst tre år 
och till ett värde av 

Lokal vårdschef 
VA-chef 
Avfallschef 
Kostchef 
Teknisk chef 

Fastighetschef 
Telmisk chef 

Fastighetschef 
Telmisk chef 

Fastighetschef 
Teknisk chef 

Fastighetschef 
Telmisk chef 

Fastighetschef 
Teknisk chef 

Fastighetschef 
Teknisk chef 

Fastighetschef 
Teknisk chef 

Delegationsordning 
Datum 
2014-11-03 

' · 

7(). 

~0 -
13 

Vår beteckning 
KS2013/130 nr2014.3254 

Kommun 

Kommun 

KommUll 

Kommun 

Kommun 

Kommun 

Kommun 

Kommun 
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högst 50 plisbasbelopp 

Gata/park 
13.9 Grävningstillstånd i 

gatumark/parlanark i 
Håbokommun 

13.10 Tillfälliga lokala 
trafiktoreskrifter. 

13.11 Bevilja/avslå 
parkeringstillstånd. 

13.12 Parkeringsövervakning. 

13.13 Beslut om flyttning av 
fordon. 

Vatten och avlopp 
13.14 Besluta om anslutning 

till allmän V A-
anläggning får fastighet 
utanfor 
verksamhetsområdet. 

13.15 Avtal med 
fastighetsägare om 

Trafikingen j ör 
Gatuchef 

Trafikingenjör 
Gatuchef 

Trafikingenjör 
Gatuchef 

Delegationsordning 
Datum 
2014-11-03 

Yrkesarbetare med 
erforderlig 
utbildning 

Yrkesarbetare med 
erforderlig 
utbildning 

V A-ingenjör 
VA-chef 

VA-ingenjör 
VA-chef 

14 

Vår beteckning 
KS2013/130 nr2014.3254 

Komn1lm 

SFS 
1998:127 Kommun 
6 
13 kap 8 
§Trafik-
fåror dn 
(1998:12 Kommun 
76) och 
TSFS 
2009:73 
Lagom 
kom-
mm1al 
park-
erings-

Kommun 
över-
valening 
mm 
(1987:24) 

2 §lagen 
om 
flyttning 
av fordon 
i vissa 
fall och 2 

Kommun 
§förord-
11mgen 
om flytt-
ning av 
fordon i 
vissa fall 

Kommun 

38 § 
Kommun 

vatten-

10· 
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KOMMUN 

avgift Rom jute regleras 
i VA-taxan. 

13.16 Medge anstånd med 
betalning av 
anläggnmgsavgift enligt 
VA-taxan. 

13.17 Besluta om 
avstängning, reducering 
eller annan åtgärd vid 
utebliven betalning eller 
försummelse. 

Avfall 
13.18 Anvisa hämtningsplats 

för enskilda eller gmpp 
av fastighetsinnehavare 
utanför fastigheten 

13.19 Godkänna 
uppställningsplats för 
kärl 

13.20 Besluta om ändring av 
abonnemang. 

13.21 Godkärula hämtning av 
latrin från 
toalettutrymme 

13.22 Besluta om längre 
avstånd mellan 
anläggning och 
uppställningsplats för 
slamfordon 

13.23 Bevilja undantag från 
krav på utsorte1ing av 
matavfalL 

13.24 Tillstånd får gemensam 
avfallsbehållare 

13.25 Bevilja uppehåll i 
hämtning av avfall 

V A-handläggare 
VA-chef 

V A -handläggare 
VA-chef 

Delegationsord n i ng 
Datum 
2014-1 1-03 

Avfallshandläggare 
Avfalls-
administratör 
Avfallschef 
Avfallshandläggare 
Avfalls-
administratör 
A vfallschcf 
Avfallschef 

Avfallshandläggare 
Avfalls-
administratör 
A v fallschef 

Avfallshandläggare 
Avfalls-
administratör 
Avfallschef 

Avfallshandläggare 
Avfalls-
adminish·atör 
Avfallschef 
A vfallshanclläggare 
Avfalls-
administratör 
Avfallschef 
Avfallshandläggare 
Avfalls-

~t)' 
15 

Vår beteckning 

KS2013/130 nr2014.3254 

tjänst-
lagen 

36 § 
vatten-

Kommun 
tjänst-
lagen 

43 § 
vatten-
~änst-

Kommun 

lagen 

22 § 
avfalls-

Kornmun 
före-
skrifterna 
28 § 
avfalls-

Kommun 
före-
skrifterna 
38 § 
avfalls-
före- Kornmun 
skrifterna 

51 § 
avfalls-
före-

Kommun 
skrifterna 

55§ 
avfalls-
före- Kommun 
skriftema 

64 § 
avfalls-

Kormmm 
före-
skrifterna 
68 § 
avfalls-

Kommun 
före-
skliftema 
69 § 

Kommun 
avfalls-
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ar4:(!) ~ERSSlf;.J~l· -. _ .. :.. 
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administratör 
Avfallschef 

-

''Itlel~ii ~ 

-

Delegationsordning 
Datum 
2014-11-03 

- -

..;_ 

-~ 
RffiWffi:en'tar. 

Anställning inklusive fastställande av lön vid nyanställning 
14.1 Anställning och 

Personal- och 
lönesättning av 

förhandlingsutskott 
fårvaltningschef 

14.2 Anställning och Kommundirektör 
Får 

lönesättning av övriga och 
vidaredelegeras 

chefer Förvaltningschef 
14.3 Anställning och Kommundirektör 

Får 
lönesättning av övrig och 

vidaredelegeras 
personal Förvaltningschef 

14.4 Utse ersättare får 
kommundirektör vid 
frånvaro 

Ersättare behöver 
upp till en månad bland 

ej utses för 
representanter i Kommundirektör 

kortare frånvaro 
kommundirelctörens 

upp till en vecka 
ledningsgrupp 

14.5 Utse ersättare då 
fårvaltningschef är 
frånvarande längre tid 
än 5 arbetsdagar men 
kortare tid än 26 

Kommundirektör 
arbetsdagar. Vid behov, 
utse ersättare även då 
frånvaron uppgår till l 
till 5 arbetsdagar 

Ledighet 
14.6 Förläggning av 

semesterledighet i strid Kommundirelctör 
Får 

med arbetstagarens och 
vidaredelegeras 

önskemål. Avbrytande Förvaltningschef 
av semesterledighet 

14.7 Förläggning av 
Kommundirektör 

fåräldraledighet i snid 
och 

Får 
med arbetstagarens 

Förvaltningschef 
vidaredelegeras 

önskemål 
14.8 A v slag på begärd KommundiJ:ektör Får 

~o. 
16 

Vår beteckning 
KS2013/130 nr2014.3254 

fåre
skriftema 

H 

ILaatlmi 

-.. 

mrn -'Flit-a e.F _Ol 

Kommun 

Kommun 

Kmmnun 

Kommm1 

Kommlm 

Kommun 

Kmmnun 

Kommun 
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forläggning av och 
studieledighet. Ledighet Förvaltningschef 
med lön eller del av lön 
vid ledighet for studier 

14.9 A v slag på begärd Kommundirektör 
ledighet for enskild och 
angelägenhet _(AB § 3 2) F örvaltning§chef 

14.10 Beslut avseende Kommundirektör 
begäran om ledighet for och 
fackligt uppdrag Förvaltningschef 

14.11 Beslut avseende 
begäran om bibehållna Kommundirektör 
anställningsförmåner i och 
samband med ledighet Förvaltningschef 
får fackligt uppdrag 

Annan ledighet 
14.12 Beslut avseende begärd 

Konunundirektör 
ledighet utöver vad som 

och 
reglerats i lag och avtal 

Förvaltningschef 
upp till 6 månader. 

14.13 Beviljande av begärd 
ledighet utöver vad som 
reglerats i lag och avtal 

Personalchef 
längre än 6 månader 

Fackli~ samverkan och förhandling 
14.14 Arbetsgivarföreträde i 

samverkan eller 
forhandling enligt§§ 

Kommundirektör 
11-14, 19 och 38MBLi 

och 
frågor rörande 

Förvaltningschef 
förvaltningens 
verksamhetsområden 

14.15 Arbetsgivarföreträde i 
Personalchef 

tvisteforhandlingar 
14.1 6 Träffa 

kommungemensamma 
kollektivavtal enligt Personalchef 
Kommunstyrelsens 
intentioner 

14.17 Träffa kollektivavtal 
Kommtmdirektör 

avseende egen 
och 

förvaltning som inte har 
Förvaltningschef 

principiell innebörd for 

Delegationsordning 
Datum 
2014-11-03 

vidaredelegeras 

Får 
vidaredelegeras 

Får 
vidaredelegeras 

Får 
vidaredelegeras 

Får 
vidaredelegeras 

Får 
vidaredelegeras 

Även 
lönekollektiv-
avtal 

Efter samtal med 
personalavdelnin 
g. Ingångna 
kollektivavtal ska 

r v 

Vår beteckning 
KS2013/130 nr2014.3254 

Kommun 

Kommun 

Kommun 

Kommun 

Kommun 

Kommun 

Kommun 

Kommun 

Kommun 
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KOMMUN 

kommunen i övrigt 

Övriga lönabeslut och anställningsförmåner 
14.18 Fastställande av lön för 

kommundirektör i Personal- och 
samband med allmän förhandlings-
löneöversyn utskottet 

14.19 Fastställande av Personal- och 
löneförmåner för förhandlings-
förvaltningschef och utskottet 
kommundirektör 

14.20 Träffa Konnmmdirektör 
överenskonnnelse med och 
arbetstagare om lön när Förvaltningschef 
allmän löneöversyn inte 
sker 

14.21 Beslut om lönetillägg Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 

14.22 Beslut rörande andra Kommundirektör 
anställningsförmåner än och 
kontant lön gällande Förvaltningschef 
övrig personal 

Övrigt 
14.23 Disciplinpåföljd- Kommundirektör 

varning (AB § 11) och 
Förvaltningschef 

14.24 Prövning av bisyssla Personal- och 
(AB§ 8) för förhandlings-
kornmundirektör utskott 

14.25 Prövning av bisyssla Kommundirektör 
(AB§ 8) för 
förvaltningschef 

14.26 Prövning av bisyssla Kornmundirektör 
(AB § 8) för övriga och 

Delegationsordning 
Datum 
2014-11-03 

delges 
kommunstyrelsen 

Löneöversyn av 
övriga chefer och 
personal är att 
betrakta som 
verkställighet. 

I samrådmed 
personalchef eller 
förhandlingsselaet 
erare. Restriktiv 
tillämpning 
I samrådmed 
personalchef eller 
förhandlingsselaet 
erare. Restriktiv 
tillämpning. Ska 
motiveras av 
"föreslående" chef. 

I samrådmed 
personal-
handläggare. 
Undenättelse ska 
ske till berörd 
f a eldig 
organisation. 

Får 
vidaredelegeras 

~D-
18 

Vår beteckning 
KS2013/130 nr2014.3254 
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Kommun 

Kommun 

Konnnun 

Kommun 

Kommun 

Konnnun 

Kommun 
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chefer 

14.27 Prövning av bisyssla 
(AB § 8) för övrig 
personal 

14.28 stadigvarande 
förflyttning av 
förvaltningschef mot 
dennes önskan (AB§_ 6) 

14.29 stadigvarande 
förflyttning av övriga 
chefer mot dennes 
önskan (AB § 6) 

14.30 stadigvarande 
förflyttning av övrig 
personal mot dennes 
önskan (AB§ 6) 

14.31 A v sked avseende 
förvaltningschef 

14.32 Avsked avseende 
övriga chefer 

14.33 A v sked avseende övlig 
personal 

14.34 Uppsägning på grund 
av arbetsbrist eller 
personliga förhållanden 
gällande 
förvaltningschef 

14.35 Uppsägning på grund 
av arbetsbiist eller 
personliga förhållanden 
gällande övriga chefer 

14.36 U_pQSägning på grund 

Förvaltningschef 

Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 
Personal- och 
förhandlings-
utskottet 

Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 

Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 

Personal- och 
förhandlings-
utskottet 

Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 

Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 

Personal- och 
förhandlings-
utskottet 

Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 

Kommundirektör 

Delegationsordning 
Datum 
2014-11 -03 

Får 
vidaredelegeras 

Får 
vidaredelegeras. 
Inom 
anställningen. 
Förhandlas enligt 
MBL 
Får 
vidaredelegeras. 
Inom 
anställningen. 
F ör handlas enligt 
MBL. 
I samrådmed 
personal-
avdelningen 
Förhandlas enligt 
MBL 
I samrådmed 
personal-
avdelningen 
Förhandlas enligt 
MBL 
I samrådmed 
personal-
avdelningen 
Förhandlas enligt 
MBL 
I samrådmed 
personal-
avdehlingen 
Förhandlas enligt 
MBL 
I samråd med 
personal-
avdelningen 
Förhandlas enligt 
MBL 
I samråd med 

Vår beteckning 
KS2013/130 nr2014.3254 

Kommun 

Kommun 

Kommun 

Kommun 

Kommun 

Kommun 

Kommun 

Kommun 

Kommun 

Kommtm 
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av arbetsbrist eller och 
personliga förhållanden Förvaltningschef 
gällande övrig personal 

14.37 Förlcortad Kommundirektör 
uppsägningstid samt och 
entledigande Förvaltningschef 

14.38 A v stängning enligt (AB Kommw1direktör 
§ 10). och 

Förvaltningschef 

14.39 A v slut av anställning Kommundirektör 
med fåtmåller utöver och 
lag eller avtal Förvaltningschef 

14.40 Begäran om läkarintyg Kornrnundirelctör 
första sjukdag och 

Förvaltningschef 

Delegationsordning 
Datum 
2014-11-03 

personal-
avdelningen 
Förhandlas enligt 
MBL 
Får 
vidaredelegeras 

I samrådmed 
personal-
handläggare. 
Undenättelse ska 
ske till berörd 
facldig 
organisation. 

I samrådmed 
personalchef 

l f 

Vår beteckning 
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Kommunstyrelsens förva ltning 

Klas Ljungberg, 
0171-525 32 
klas.ljungberg@habo.se 

Tjänsteskrivelse 
Datum 

2014-10-27 

.,..-

---=-A~vtMiJd!~~~/{L__ 
Exploateringsbudget samt tilläggsavtal till exploateringsavtal 
Frösundavik Del 1. 

Sammanfattning 

Detaljplaneprogrammet ror Frösundavik godkändes av 
kommunstyrelsen 2007-09-03. Kommunfullmäktige antog detaljplanen for 
Frösundavik l , 2011-06-13, som sedan vann laga kraft 2012-12-12. 

Kommunens fastighet och blivande byggrätter i planprogramsområdet 
utgick pga. strandskyddshänsyn. Den fastigheten detaljplaneras i ett senare 
skede, Frösundavik del2. 

Under projekteringsarbetet har det framkommit att ytterligare tillägg och 
fortydliganden krävs med anledning av genomförandet. Det handlar främst 
om att exploatören ska ansvara för projektering, upphandling och utförande 
av gator, V A och andra anläggningar men även om vegetationsröjning och 
att en cirkulationsplats vid infarten till området tillkommer. Ett tilläggsavtal 
finns nu framtaget får att reglera parternas åtaganden. 

Enligt befintligt exploateringsavtal och bifogat fårslag till tilläggsavtal åtar 
sig kommunen att stå for halva infrastrukturkostnaden. Enligt avtalet får 
kommunen ett antal byggrätter som kommer att säljas och ingår i projektets 
budget. Utbyggnaden av infrastrukturen i del l är en fårutsättning for 
exploatering av Frösundavik del 2. Utbyggnaden kommer att ske under 
2014-2019 och lånefmansiering är en förutsättning. 

De totala utgifterna får projektet är 52,5 Mlu och består huvudsaldigen av 
utgifter får infrastruktur. Intälctema beräknas til141,8 Mlu. Det innebär att 
projektet ger ett resultat på minus 10,7 Mlu. 

Utöver tilläggsavtalet finns även en exploateringsbudget framtagen . Syftet 
med exploateringsbudgeten är att beshiva de ekonomiska händelser som 
omfattar det totala genomforandet av exploateringsprojelctet enligt 
detaljplanen med avseende på gator, V A och andra anläggningar. 

Exploateringsbudget 

Projektet redovisas ekonomislet uppdelat i tre kategorier: 
- Anläggningstillgångar (:infrastmlctur inom allmän platsmark, 

t. ex. gator, gång och cykelvägar, belysning och parker). 
- Anläggningstillgångar VA (inld. dagvatten). 
- Omsättningstillgångar, mark som ska försäljas. 

1(3) 

Vår beteckning 

KS nr 2014.3180 
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Total projektbudget: 

Tjänsteskrivelse 
Datum 

2014-10-27 

Hela projektet förväntas ge ett resultat på minus l O, 7 :Mkr. Genomgående 
för projektet är att kostnader uppstår im1an intäkter inkommer, vilket medför 
upplåningsbehov för kommunen. 

Anläggningstillgångar 
Håbo kommun är huvudman för allmän plats och ansvarar för (vägar, 
cykelvägar, gångbanor, gatubelysning och parlanark). Den budgeterade 
utgiften för anläggningama i Frösundavik del l, är 41,4 Mkr. 
Dessa finansieras delvis via den anläggningsavgift som exploatörema i 
området erlägger till kommunen och uppgår till32,7 Mkr. 

Anläggningstillgångar V A 
Huvudman för anläggningar för VA och dagvatten inom området är VA
enheten i Håbo kommun. Dessa anläggningar sänedovisas då det är en 
taxefinansierad verksamhet. 
Kostnader för utbyggnad av V A inom området bedöms till l O, 7 Mkr. 
Anslutningsavgifter (intäkter) enligt VA-taxa (2014) uppgår till 8,6 Mia. 

Försäljning av mark 
Håbo kommun kommer att äga kvartersmark som avses säljas inom området 
(13 ha). Det överskott som uppkommer vid försäljningen används till att 
fmansiera allmäliDa anläggningar, vilket ingår i exploateringsbudgeten. 

Tidplan 
Utbyggnad av allmän infrastruktur och V A kommer att påbö1jas i november 
2014. Utbyggnaden sker i etapper och fårväntas ske under en period på 5 år. 
Detta styrs givetvis av försäljningstakten inom området och kan komma att 
förändras utifrån efterfrågan. 

Finansiering och upplåningsbehov 
Utbyggnaden av de kommunala anläggningarna sker i etapper. Ekonomin 
för området blir framtung (dvs kostnader uppstår i1man intäkter generas). 
Kommunens totala upplåningsbehov for del l är ca 19 Mia·. Framtida 
intäkter fnms i detaljplanering av Frösundavik del 2. 

Riskanalvs 
Projektet medför en nettokostnad på 10,7 Mkr. Projektet är en fårutsättning 
får kommande exploate1ing i mmådet. Den största lisken är att planläggning 
inte sker i de kommande delama, Frösundavik Del 2. 

Driftsbudget 
När projektet avslutas och kommunen tar över illiften i sin helhet kommer 
det att medföra drygt 700 tkr i ökade driftkostnader. För denna budget 
ansvarar park- och gatuenheten. Detta måste tas hänsyn till i 
budgetprocess en. 

2(3) 

Vår beteckning 

KS nr 2014.3180 
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HÅBO 
KOMMUN 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Datum 

2014-10-27 

Tilläggsavtal till Exploateringsavtal Frösundavik del l . 
- Bilaga l, Exploateringsbudget Frösundavik del l 

Förslag till beslut 

l. Kommunstyrelsen godkänner fårslag till exploateringsbudget får 
Frösundavik Del l får åren 2014-2019. 

2. Kommunstyrelsen förslår Kommunfullmäktige att godkänna 
Tilläggsavtal till Exploateringsavtal Frösundavik del l. 

3. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta om att uppta 
lån får upp tilll9 Mla får åren 2014-2019. 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecklingsavdelningen 

Vår beteclming 

KS nr 2014.3180 



Tilläggsavtal till Exploateringsavtal Frösundavik del I 

Parter: 

l. Håbo kommun, Org.m. 212000-0241, (nedan kallad Kommunen.) 

2. Småa AB, Org nr. 556497-1322, (nedan kallad Exploatören.) 

Följande överenskommelse ersätter punkter nr 4, bilaga 3 samt föttydligar punktema 7 och 8 i 
exploateringsavtal tecknat den 2011-05-02 (nedan kallat Exploateringsavtalet). Dessutom till
kommer ytterligare förtydliganden som krävs med anledning av exploatering av Frösundavik, 
detaljplan nr 386 (nedan kallat Detaljplanen) samt reglering av nytillkommande punkter. 

Bilagor till Exploateringsavtalet: 

Bilagor till detta avtal: 

Bilaga l, Förslag till detaljplan 
Bilaga 2, Underlag för kostnadskalkyl 
Bilaga 3, Sammanfattning, Småa/Frösundavik 
Bilaga 4, Etappindelning 

Bilaga A, Tillkommande och fåttydligande av exploate
ringsåtgärder 

§ l Kommunala arbeten - ersätter punkt 4 

Infrastruktur 

Alla byggnader och anläggningar ska utföras i enlighet med de bestämmelser och intentioner 
som föreskrivs i Detaljplanen. Exploatören förbinder sig också att följa vad som i övrigt fåre
sicrivs angående utförandet i denna överenskommelse samt vad som är reglerat i Exploate
ringsavtalet till den del som inte ersätts av detta avtal. 

Exploatören ansvarar för projektering, upphandling och utbyggnad av gator, belysning, gång
och cykelväg, VA-ledningar, andra anläggningar och gemensamma ytor inom exploaterings
området, enligt Bilaga 2 i Exploateringsavtalet. 

Åtagandet inkluderar även den cirkulationsplats som i och med exploateringen anordnas vid 
infalien till exploateringsområdet Åtagande gäller också strandområden med vegetationsröj
ning samt dikesläggning vid strandområdet öster om Exploateringsområdet (se marleering nr 
la, m 6a och m 6b, enligt Bilaga A). Utformningen ska ske i samråd med Kommunen. 

Gatu- och parkarbeten 

I god tid innan infrastrukturarbetena påbötjas ska samråd ske med Kommunens park- och 
gatuenhet. De arbeten som Exploatören utför på Kommunens mark ska utföras enligt de hand
lingar som granskats och godkänts av Kommunen. Kommunen ska återkoppla till Exploatören 

. senast 14 dagar efter att kompletta handlingar erhållits. 

Slda 1 av6 
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§ 3 Kompletteritw ttV punkt 8- bevarande liV vegetation 

Föxe byggstrut ska parterna komma överens om vilka träd som ska skyddas och bevaras. Detta 
. ker vid en gemensam syn och fotodo)uunenteras. Exploatören ska kalla till besiktning efler 
avsllltad byggnation. Om något av dessa träd skadas under byggtiden kommer vite utgå. Vite 
fåt" skador på dessa träd uppgårtill 50 000 la:/tr·äd i prisnivå2014 (årsrnedel). En extern sak
kwmig (A rborist) avgör ev. skadors omfattning. Samtliga besiktningar bekostas av Exp.loatö
ren. 

§ 4 Tiåplan/Etnppintletning- ersätter och komplelLemr 4.2 

Etappindelning av utbyggtJ.aden av infrastrulctttr och allmän plats111ark ska ske e.nligt följande 
avseende vägar, VA och pad:.rnark1n.m. : 

• Etapp l: avser infartsväg- del av Granbacksvägen, del av Gci ·hoLmsvägen, återvin· 
ning~.>cent:n~l, GC-vägar inom denna etapp, väg lill strandområdet strand (se markering 
nr 6a., nr 6b enligt Bilaga A), (Notel'a att utbyggnaden av stranden är villkorat med att 
trandskyddsdispens medges.) 

• Etapp 2: avser park:y:tor, naturlekplats, allaktivitetsfå[t, del av ät1g, cirkulationsplatc; ~ 
anslutningsvägar Wl cirkulationsplats, vändplan påKalmar Kyrkväg samt GC-vägar 
inom de,rtna etapp och mellan etapp l och 2. 

• Etapp 3: avser GC-vägar och del av äog inom denna etapp samt allmän platsmark i an
slutnn1g till detta område. 

• Etapp 4: avser O ,-vägar, åtgärdande av befintlig alle, allmän platsmark i anslutning 
till detta mmådc samt övriga gröna ytor·. 

Kommunen och exploatören ska tillsammans ta fram en Lidplan för dessa arbeten. Byggstart 
är beroende av aft bokningsgraden for bostäder ~ir m1ost 50 %för respektive etapp. Etapp 1 
bedöm·s starta. lll1der hösten '20 14, Etappema kanjusteras i samråd mellan Kommunen och 
Exploatöl'eii. 

§ 5 Stnrruleu 

Iordnirtgsställande av strandomtädet ska sl<e i samband .(Ded trtbyggnad av etapp l och ska, 
varfl klar i anslutning tin inflyttning i etapp 1. ll'ltlyttning kommet' troligen att ske tmder hös
ten 2015 . Kostnaden för åtgärderna inom trandornrådet ska respektive pa1t svara får 50% 
vardera. Konununen ansvarar för drift och skötsel av strandområdet efter godkänd sJutbesikt
niog (se mark0ring nr 6a och 6b enligt Bilaga A). 



Samtliga åtgärder på anslutande vägar till cirkulationsplatsen och tillskapande av vändplan på 
Kalmar Kyrieväg ska bekostas av Kommunen tillJOO% (se markering m l b, nr 2 och nr 3 en
ligt Bilaga A). 

Kostnaderna för besiktning och kontroller av entreprenaden avseende infrastrukturen enligt§ 
l, regleras. 

Samtliga åtgärder kopplade till dikesföretaget, som uppkommer i samband med exploatering
en, bekostas till 50 % av Kommunen och 50 % av Exploatören. 

Innan fakturering sker ska nedlagda kostnader månadsvis redovisas till representant hos 
Kommunen (se § 11 Betalningsplan). 

§ 11 Betalningsplan 

En prestationsbunden betalningsplan tas fram när Kommunen och Exploatören gemensamt ut
sett en markentreprenör. Vid tilläggsavtalets undertecknande kommer Exploatörens nedlagda 
projekteringskostnader ersättas. 

Kostnader utöver vad som avtalats om i Exploateringsavtal och tilläggsavtal, så kallade ÄTA
kostnader regleras fmilöpande med fördelning enligt tilläggsavtalet. Exploatören har rätt till 
12% påslag för hanteringskostnad av ÄTA. 

Priset indexregleras enligt byggindex E84 med november 2014 som basmånad. 

§ 12 Gatukostnader 

Har Exploatören till alla delar fullgjort sina förpliktelser enligt detta avtal, skall ägare till fas
tighet inom exploateringsområdet anses ha erlagt på fastigheten belöpande ersättning för ga
tukostnad. Vad sålunda angivits gäller dock inte ersättning för förbättring och nyanläggning 
av gata och/eller annan allmän plats med dätiill hörande anordningar, som framledes kan 
komma att utföras. 

Betalning 

Kommunen ska betala mervärdesskatten (momsen) för VA-, gatu- och parkanläggningar. 
Principen för betalning är följande: 
Exploatören översänder faletura på levarstående kostnader enligt fördelning i detta avtal, inklu
sive moms för VA-, gatu- och parkanläggningar, efter godkänd slutbesiktning. Exploatören 
ersätter Kommunen för kvarstående kostnader enligt fördelning i detta avtal, exklusive moms 
för de allmänna anläggningarna. Ersättningarna enligt detta stycke kvittas i samma faktura. 

Slda 5av6 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-10-27 
Vår beteckning 

KS2014/151 nr 2014.1413 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Sara Johansson, Exploateringsingenjör 
0171-527 86 

sara.johansson@habo.se 

Finansiering av lokalgata m.m. för nyavstyckade tomter i Eneby 

Sammanfattning 
Håbo kommun har styckat av tre nya bostadsfastigheter enligt gällande 
detaljplan DPL 379 Eneby Gård. 
hman kommunen kan sälja de tre bostadsfastighetema måste en ny lokalgata 
och vändplan byggas. Den befintliga gång- och cykelväg som idag är delvis 
placerad på en privatpersons fastighet behöver flyttas så att den ansluter till 
den nya lokalgatan. 
Den nya lokalgatan har tilldelats namnet "Svarta lutans väg" och ska 
finansieras med intäktema från försäljningen av de tre nya fastighetema. 
För att lemma bygga den nya lokalgatan samt sälja en av de nyavstyckade 
fastighetema så behöver ledningar flyttas till andra placelingar. 

Kommunen har, genom anlitad konsult, tagit fram en projektering för 
lokalgatan och vändplanen. 

Projektets inkomster berälmas till totalt 3 331 tia· och utgifterna till2 550 
tkr. Detta ger ett resultat på 781 tia i överskott för projektet. 

När projektet avslutas och kommunen tar över miften av anläggningama 
kommer det att medföra 15 tkr i ökade driftkostnader för gatuavdelningen. 
Detta måste tas hänsyn till i budgetprocessen. 

Eftersom fastighetema inte kan säljasfönänden nya lokalgatan med 
vändplan är fårdigbyggd så kommer intälctema från försäljningen i ett senare 
skede. Detta innebär att lokalgatan och vändplanen måste finansieras till 
dess att försäljning av fastigheterna kan ske. 

En exploateringsbudget är framtagen. Syftet med exploateringsbudgeten är 
att beskriva de ekonomiska händelser som omfattar det totala 
genomförandet av exploateringsprojelctet enligt detaljplanen med avseende 
på gator, V A och andra anläggningar. 

Beslutsunderlag 

Bilaga l, Exploateringsbudget Svarta lutans väg 

Laga haft vmmen detaljplan DPL 379 Eneby Gård 



~~ 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-10-27 
Vår beteckning 

KS2014/151 nr 2014.1413 

Förslag till beslut 

l. Kommunstyrelsen godkänner forslag till exploateringsbudget får Svarta 
lutans väg får åren 2014-2016. 

2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta om att uppta 
lån får upp till2,6 Mlcr får åren 2014-2016. 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecklingsavdelningen 



Bilaga 1 - Exploateringsbudget Svarta lutans väg 

A v specifikationen nedan framgår att de totala utgifterna får anläggandet av lokalgatan och 
vändplanen är l 577 tkr. Kommunen kommer fortsatt att äga anläggningama. 
Detta ska finansieras av fastighetsfdrsäljningen med tillhörande anläggningsavgift 

Utgiften för VA-anläggningarna är 263 tkr och anslutningsavgifterna är 331 tlu. Resterande 
inkomster från fdrsäljningen blir l 423 tkr. 

Utgifter för att iordningställa marken som ska säljas är 710 tlu, bestående av 
ledningsflyttning, provisoriska lösningar för en fastighet samt fdrrättningslcostnader. 

Realisationsvinsten som kommunen redovisar i resultaträkningen det år fdrsäljningen sker, 
blir 713 th. 

Prognos/ 

Totalt Budget Budget Plan 

Svarta Lutans Väg projektet 2014 2015 2016 

Inkomster 3 331 o o 3 331 

Utgifter -2 550 -526 -2 024 o 
Nettoexploatering 781 -526 -2024 3 331 

Driftbudget efter projektslut 

Gatuavdelningen, drift -15 -15 

Gatuavdelningen, kapitalkostnader netto o 

Finansieringsbehov, årligt från 2015 -526 -2 024 

Specifikation 

Anläggningstillgång -1577 -213 -1364 

An läggningsavgift 1577 1577 

Anläggningstillgång VA -263 -263 

Anslutningsavgift VA 331 331 

Summa till balansräkning, anläggn 68 -213 -1627 1908 

Intäkt att resultatföra 1423 1 423 

Kostnad att resultatföra -710 -710 

Summa till resultaträkning 713 o o 713 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Datum 

2014-10-21 
Vår beteckning 

KS2014/64 nr 2014.3118 

Kommunstyrelsens förval tning 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Klas Ljungberg, 
0171-525 32 
klas .ljungberg@habo.se 

Markavtal mellan Svensk Infrastruktur AB och Håbo kommun 

Sammanfattning 
Svensk Infrastruktur AB (Bolaget) inkom i dec 2013 med en ansökan om 
avtal får schakttillstånd (markavtal) med Håbo kommun. Håbo kommun 
svarade under våren 2014 att kommunen inte hade får avsikt att ingå avtal 
med Bolaget. Detta på grund av dåligt utfårda grävarbeten i Järfålla 
kommun. 

Bolaget har tmder sommaren presenterat olika metoder får säkerställande av 
kvalitEm på utfårandet, med etappindehringar etc. Tjänstemän från Håbo 
kommun haT tagit referenser och besökt ett antal grannkommuner, där 
Bolaget har utfårt grävarbeten på ett tillfredsställande sätt. 

Kommunen väljer därfår nu att ompröva sitt beslut om att ingå ett markavtal 
med Bolaget. 

Vid ett teclmande av markavtalet så kommer det att finnas fyra leverantörer 
av bredband i kommunen: Lyssna och Njut, Bålsta Kabel-TV, Skanova och 
Svensk Infrastruktur. 

Beslutsunderlag 

Markavtal mellan Håbo kommun och Svensk h1frastr.uktur AB, ink 
bilaga. 

Förslag till beslut 
l. Kommunstyrelsen beslutar att Håbo kommun ska teckna markavtal 

med Svensk h1frast1Uktur AB. 

2 Kommunstyrelsens beslutar att protokollet justeras omedelbart. 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecldingsavdehllngen 



Parter 

Håbo kommun (212000-0241) 
746 80 Bålsta, nedan kallad Kommunen 

Svensk Infrastruktur AB (556732-1566) 
Sveavägen 163 
113 46 Stockholm, nedan kallad Ledningsägaren 

Mellan ovanstående parter ingås följande 

Markavtal 

§ l Upplåtelse 

Kommunen upplåter till Ledningsägaren rätt att nedlägga och bibehålla ledningar för 
elektronisk kommunikation med tillbehör i allmän platsmark inom Kommunens fastigheter i 
Håbo kommun. Upplåtelsen omfattar inte mark som är samfålld. 

Med tillbehör tillledning avses får ledningens ändamål erforderliga anordningar såsom 
kabelskydd, block, kabelbnnmar, kabelskåp och andra liknande tillbehör. Som tillbehör 
räknas inte stolpar, master, sändare, antenner, eller liknande anordningar. Placeringen av 
tillbehören ska godkännas av Kommunen och bestämmas i separata grävningstillstånd. 

1 

Upplåtelsen avser även utrymme som är nödvändigt för att anlägga och bibehålla tillbehör till 
ledning samt rätt att disponera det utrymme som behövs får att utföra anläggnings- och 
underhållsarbeten. 

Detta markavtal kan även komma att omfatta upplåtelse av annan mark som tillhör 
Kommunen än allmän platsmark. Detta fårutsätter dock att upplåtelse görs genom skriftligt 
tilläggsavtal till detta markavtaL 

Ledningsägarens rätt enligt detta avtal inskränker inte Kommunens eller annan 
anläggningsägares rätt att disponera berörd mark eller utföra arbete i eller på marken. Det 
åligger Ledningsägaren att vid vmje tidpunkt hålla sig info1merad om läget på andra 
anläggningar inom marken och dess närhet får att skador inte ska uppstå får Kommunen, 
mman anläggningsägare eller tredje man. 

Ledningsägaren forbinder sig att inte begära ledningsrätt enligt ledningsrättslagen för 
ledningar som omfattas av detta avtal. 

§ 2 Samfälld mark i Bålsta tätort 

Gatumark i Bålsta tätort kan ingå i en marksamfållighet. Såsom :fiamgår ovan av§ l så 
omfattar detta markavtal inte samfålld mark. För att Kommunen ska lämna grävningstillstånd 
för samfålld mark krävs att Ledningsägaren dessförinnan ingått erforderligt mm·kavtal med 
rätt företrädare för berörd marksamfållighet. Avtalet ska vara skriftligt och ska ges in till 
Kommunstyrelseförvaltningen, Plan- och Utvecklingsavdelning, Håbo kommun. 



§ 3 GnivningstillståmJ 

Grävning, sprängning eller andt·a atbeten som innebär ingrepp i l ommunens mm~c fät inte 
utföras utan särskilt tillstånd (grävningsti)Jståml) av Komrnunen. Vid sådana arbeten å1igger 
det Ledningsägaren att följa de anvisninga1· för grävningstill'stånd som då gäller i kommune11. 

Akuta reparationsarbeten fär utfåras utan tillstånd. Sådana arbeten ska snarast anmälas till 
Kommunen. 

§ 4 Övriga 611 tänd 

2 

Anv.ätJ<.lning av offentUg plats för Le ' , upplag eller uppställning av bodar och containers kan 
kräva tillstånd av polismyndigheten enligt 3 kap. l § ordningslagen. Det åligger 
Ledningsägare11att i förekommande fall inhämta sådanl tillstånd. För användillngen tas avgift 
ut enligt de grunder som beslutats av Kommtmfull.tnäl.tige i Hå bo kommun. 

Det ankommer på Ledningsägaren att iaktta gällande lagar och fdreskrifter och att inhämta 
och vidmakthålla eventuellt erforderlig~ tillstånd får åtgärdenta och att göra eventuellt 
erfordel'liga anmälningar. 

§ 5 Trafikanordningsplan 

olaget ska före arbetenaspåböljande upprättct en trafikanordningsplan som Kommunen ska 
godkänna. Av trafikanordningsplanen ska framgå hm framkomligheten tillgodoses, hur 
arbetsonu·ådet ska utmärkas och hur trafikanterna ska vamas. Denna handläggning sker i 
samband med grävningstillståndet 

§ 6 Anmälan om arbete11 

Ledningsägaren sJca senast den l :a december vm:je år anmäla arbeten som planeras tmde1· det. 
koll'lmande år t till Kornmunen. Anmälan ska innehålla uppgifter om berörd 
ledningssträckning. Ändringar eller tillägg i Lednulgsäg&rens planer sk.all .snarast anmälas till 
Kommunen. Tillkommer arbeten ska ny anmälan göras i god tid innan arbetenas utförande. 
Uppgifterna ska l.ätnnas till: Kommunstyrelseförvaltningen, Tekniska avdelningen, Håbo 
kommun. 

Kolntmmen ska senast elen 3 r :a januari varje år offentliggöra uppgifter om förestående 
det a ljplanearbete. 

Pal'tema förbinder sig att om möjligt anvNnda den nationella p01.talen får ledningsanvisning 
(v wwJednLngskollen.se) för att ann1äla vilka arbeten som planeras. Sådan anmälan ska göras 
i god tid innan arbetenas utförande. 

§ 7 Samordning och samförläggning 

Parterna ka lillvarata möjlighetemn. att. samordna le lnlngs- 0ch vägarbeten i syfte att 
minimera kostna ler och olägenheter. Parterna ska årligen, eller· med det mellann.nn som 
annars överenskommes, träffas för att planera och utvärdera samordningen av gatu- ocb 
ledningsatbetell ti llsam111ans med övriga i 1 ommunen verksamma lcdni.ngsägare. Kommunens 
Tekniska avdelning ansvarat? for att sammanfcallcl mötet. 



Patt ska, i samband med egna arbeten, bereda andra parten möjlighet att samtidigt forlägga 
ledning ocb/eller kanalisation eller utföra andra arbeten på sina anläggningar. De praktiska 
detaljema kring arbetet ska överenskommas vid vatje enskilt lillfålle. Utnyttjar ledningsägare 
möjligheten att samordna/samfOrlägga arbetena, ska de kostnadsbesparingar som därigenom 
uppstår fördelas mellan ledningsägarna efter vad som är skäligt. 

Ledningsägaren är skyldig att på kommunens begäran och när inga väsentliga hinder möter, 
samfårlägga planerade ledningar med annan ledningsägares planerade ledningar eller 
kanalisation och därvid medverka till att gemensamma anläggningskostnader fordelas efter 
vad som är skäligt. 

Pattemaska om möjligt använda den nationella portalen for ledningsanvisning 
( www.ledningskollen.se) får att åstadkomma samordning och möjliggöra samfårläggning. 

§ 8 Kartor och redovisning av ledningar 
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Ledningsägarens nyttjande av Kommunens kattor och stamnät får projektering, byggande och 
dokument av ledningar och tillbehör ska regleras i separat MBK-avtal. Avtalet handläggs av 
Kommunens Bygg och Miljöfdrvaltning. 

Ledningsägaren ska svara får inmätning i öppet schakt av de utlagda ledniagamas verkliga 
lägen och tillbehör till ledningar. Inmätningmua skall ske från Kommunens stamnät i plan och 
höjd med den kvalitet som överenskommit med Kommunens mätansvarig. 

Ledningsägaren skall fmtlöpande uppdatera inmätningsuppgifterna och skicka in dessa 
digitalt i av Kommunen bestämt format och leveranssystem enligt följande: 

Leveransfmmat: Relationshandlingar ska skickas digitalt, primätt som dwg fil men även annat 
fmmat kan användas i överenskommelse med Kommunens mätansvarig. 
Noggrannhetshav: Inmätningar ska göras med en noggrannhet motsvarande Nätverks-RTK 
Koordinatsystem: SWEREF99 18.00 

Ledningsägaren ska kunna redovisa befintliga och nyanlagda ledningars läge digitalt i av 
Kommunen använt koordinatsystem. 

Ledningsägaren ska på förfrågan av Kommunen snarast översända dokumentation av 
ledningar som omfattas av detta avtal for användning till samlingskarta får ledningar. 
Åtagandet är uppfyllt om Kommunen kan få del av dokumentationen genom begäran till 
Ledningskollen eller motsvarande. 

Innehållet i denna paragrafkan behöva omforhandlas under avtalstiden på grund av den långa 
avtalstiden. Båda palier är medvetna om detta och ska på ett konstruktivt sätt delta i sådana 
omförhandlingar. 

§ 9 Kabelvisning 

När någon av patterna bedriver ledningsarbeten ska den andra parten senast 3 arbetsdagar 
efter anmaning kostnadsfritt på marken visa de egna ledningarnas lägen eller tillhm1dahålla 
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denna lnfoJ:JnaLion i fonn av utdrag m· kat1Qr. Parterna ska därvid beakta 111öjllgheten att nyttja 
digitall materiaL 

. artema ska komnJa överens om hm kabelvisning ska haJ1teras yid akuta arbeten. 

§l O Arbetets bedrivande 

Ledningsägarens arbeten ska ske i enlighet med g~lla.tJde lagar, föreskrifter och ti llstånd sam , 
.i enEghet med Kornmunens anvisningar enfigt Bilaga l och B il aga 2 

Arbetena får inte påböJjas innan Ledni11gsägarei1 ed'lållit samtliga etfordetliga tillstånd, vilket 
bL~. ink I uderar grä vningstillstånd. 

Pat'tema ska gemensamt genomfora eu syn av berörda markområden får arbetenas 
påbö1jande. Ledningsägaren kallar till syn och ansvarar för att dokumentera och informera om 
skador som finns innan arb.etets påbötjande. 

Ledningsägarens arbeten ska bedrivas skyndsa.rnt ouh facl<1nässigt. Olägenheter for· 
Kommunen, andra anläggningsägare och tredje tnan ska minimeras. 

Vid arbetenas bech·ivande ska stor varsaml1et Jakttas för undv ikande av att T< ommune11s el1er 
andra ledningsägares ledningar eller andra anläggningar kadas. Fri läggs ledning eller 
ledningsdel får återfyllning inte ske Tårrån den som äger ledningett beretts har tilWiJie att 
kontrollera denua. 

Om Ledningsägaren anlitar annan för att uttura ar1lete enligt detta av ra l an, varar 
Ledrungsägaren för dennes arbete såsom för sitt eget. 

§ 11 ÅterstäJining m.m. 

Ledningsägaren ska efter ledningsdragningen snarast återställa arbetsom!'ådet till ett skicl 
likvät'digl med det n'l.arken hade i.nnah arbetena på bötjades ooh i övi'igt på sätt som framgår av 
anvisningarna för gdivningstillståncl, Bilaga l . Bolaget skall skyndsamt återställa 
al'betsområdet. Alla uppgrävda ytor skall återställas i enUghet r.ned vad som föreskrivits l 
c hakffi Ilståndet 

Om ·~u·bet na inte bedl'ivs med skyndsamhet eller enligt de anvisningar som framgår av 
schak tillståndet får Kommunen, efter skriftlig anmodan till fo1·etnget, utföra 
åteeställningsarbetena på bolagets bekostnad. 

Sprickor, sättningar eTier andra brister somframkommer inomfem (5) är från godkand 
besiktning regleros enligt Bilaga l till detta avtal. Ledningsägaren ska på egen bekostnad 
åtgärda eventueJ la fel som arbetet orsakat. 

§ 12 .Besikilting 

När Ledningsdragningen slutfälts ska Lednittgsägaren skriftligen meddela Kommunen att 
arbetena är avslutade. Konununen ska där·efter kalla Ledningsägaren till sh1tbesiktnirag 
avse nd(} ledningsdragning och återställande av väg- och markområden, tutiner regleras i 
Bilaga 2. 



§ 13 Flyttning av ledningar och tillbehör 

Om det behövs pga. särskilda omständigheter- såsom planläggning, planändring eller annan 
liknande ändring eller utveckling eller omdaning av markanvändningen - som kan påverka 
ledningars och tillbehörs placering äger Kommunen rätt att flytta dessa. 

Kommunen ska i god tid innan flyttning av ledningar m.m. kan bli aktuell satmåda med 
Ledningsägaren. Samrådet ska bl.a. syfta till att hitta alternativa lösningar. Kommunen avgör 
dock slutligen om ledningarna kan ligga kvar på ursprunglig plats eller inte. 

Om flyttning av ledningars och/eller tillbehörs placering blir nödvändig ska Kommunen utge 
ersättning till Ledningsägaren enligt följande: 
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Om maximalt 3 år1 förflutit från det att Kommunen godtagit Ledningsägarens 
anläggningsåtgärd till dess att Kommunen begär att anläggningen flyttas/ändras betalar 
Kommunen hela kostnaden. Har mer än 3 år, men mindre än 5 år forflutit betalar parterna 
hälften vardera av kostnaden. Har mer än 5 år forflutit betalar Ledningsägaren hela kostnaden. 

§ 14 Ersättning 

Ledningsägaren ska for rättigheterna enligt detta avtal betala en årlig ersättning till 
Kommunen. Ersättningen uppgår till 6,50 kr per vatje abonnent i Kommunen som var 
uppkopplad vid närmast foregående årsskifte. 

Ersättningen beräknas per kalenderår och betalas årligen i efterskott inom 30 dagar efter 
fakturering. Fakturering ska ske senast den 30 juni varje år. 

Ersättning är anpassad till konsumentprisindex for oktober månad år 2013 (bastalet). 
Ersättningen ska årligen per den l januari justeras med det procenttal varmed indextalet 
foregående olctobetmånad har forändrats i forhållande till bastalet 

§ 15 Skadestånd 

Ledningsägaren ska i alla sammanhang svara får all skada som hänör från Ledningsägarens 
verksamhet på Kommunens mark. Ansvaret omfattar samtliga åtgärder som Ledningsägaren 
utfår eller låter utföra t.ex. grävning, schaktning, sprängning, nedläggning av ledningar, 
underhåll, reparationer och omläggning. Ledningsägaren är alltså till fullo ansvarig for all 
skada som kan drabba Kommunen, annan ledningsägare eller tredje man och ansvaret 
omfattar även skada som orsakas av uppdragstagare/entreprenör som Ledningsägaren anlitar. 

Det åligger Kommunen att snarast meddela Ledningsägaren om krav ställs mot Kommunen 
pga. Ledningsägarens verksamhet. Kommunen ska även tillhandahålla relevant 
dokumentation för att Ledningsägaren ska kunna ta ställning till om kravet är befogat. 
Kommunen får inte utan Ledningsägarens godkännande medge kravet. Om kravet leder till 
domstolsprocess ska Ledningsägaren tillhandahålla och bekosta advokat for utförande av 
Kommunens talan. 

1 Tiden räknas från besiktningsprotokolls datumet, för berörd sträcka. 



Om skacia uppstår föll Kmrununen . ka Ledn ingsägaren åtgärda denna snarast möjligt och 
senast in m två (2 veckor. Skada som im1ebär allvarJiga ko11Sekve11Ser får omgiv11ingen ska 
åtgärdas omgående. 
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Om skada inte åtgät•das inom tid so.m angetts ovan, äger Kommunen rätt att åtgät'da skadan pa 
Ledningsägarens bekostnad. 

Kommunen är ersättningsskyldig gentemot Ledningsägaren för skada på Ledningsägarens 
ledningar eller tillbehör till ledningar som Kommuaen orsakat genom t~psåt eller oaktsamhet. 
J övrigt föreligger ingen ersättningsskyldighet fdr Kommunen. Detta innebär b La. att 
.1: ommunen inte är ersättningsskyldig får skada som orsakas av markens beskaffenhet, 
gl'Undvattenfårändr1ngal·, översvämningar e:tlel' liknande omständigheter. Inte heller föreligger 
ersättningsskyldighet för Kommunen för t.ex. skada som upplwmmcr pga. tredje rnans 
nyt~jande av markollU·ådet 

§ 16 Arbete11 som berör Ledningsäga1·ens anläggning~u-

Ger Kommunen tillstånd till tredje man att 11tföra arbete som medfår risk för skada på 
Ledningsägarens anläggningar enligt detta avtal. ska Komrm:men se till att Ledningsägat'en 
kontaktas innan arbetet påbö1jas. Kommunen ska kräva att sådana arbeten utfors i enlighet 
med Kommtmens anvjsningar enligt § l O. 

Motsvarande gäller när Kommunen ska utf6ra egna arbeten om medfor d sk för skada på 
Ledningsägaren · anläggningar enligt detta avtal. 

Parletna. förbinder sig att om tnöjligt själva använda och hänvisa tredje man till att använda 
den nationella portalen för ledningsanvisning( www.ledhine:skollen.se) föl' att ta reda på vilka 
ledningsägare som berörs av ett arbete odl för att kontakta dessa. 

§ 17 Överlåtelse uv mark, m.m. 

A v ser kommunen att överlåta/och elle1· geno1n p lanläggning eller planändring ändra 
användningen av ett madeområde där Ledningsägaren bar ledningar och tillbe)1ör med stöd av 
detta avtal skaKommunen samråda med Ledningsägaren i syfte att Lmdvika flyttning av 
ledningar och tillbehör. Konnmmen avgöt dock ·J utiigen om dessa kan ligga 1 var eiler inte. 

Vid flytt av 1odningat· och/eller tiUbt!hör tlllärnpas § 13. 

Kan ledn'ingar/tlllbehör liggalevar i oförändrat läge ska J omtnunen, när det är lämpligt, 
medverka. till att Ledningsägaren erbålle1 ledningsrätt ellerTnotsvarande skydd föp de 
ledningar och tillbehör som berörs av överlåtelsen. 

Om det finns Tisk för anläggningen om ska ligga levar utgör fastighetstillbehöt til l 
kommunens fastighet, ska kommunen även medverl a till att det vid förrättni11gen fattas beslut 
om frigörande av fastighetstillbehör cnl. 12 a§ ledningsrättslagen. Av eende den del av 
anläggningen som beröl's av en öve.dåtdse. 



§ 18 Avtalstid, uppsägning, m.m. 

Avtalet gäller från och med den dag dåKmmnunstyrelsens beslut om att ingå detta avtal 
vi1mer laga kraft till och med 2029-12-31. Om avtalet inte sägs upp senast 6 månader före 
avtalstidens utgång förlängs det med 5 är åt gången, med 6 månaders uppsägningstid och på i 
övrigt oförändrade villkor. 

Kommunen har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om Ledningsägaren i 
väsentligt avseende eller vid upprepade tillfållen, bryter mot sina förpliktelser enligt detta 
avtal och rättelse efter skriftlig och preciserad anmodan inte sker inom 20 dagar. 

När avtalet upphör skall Ledningsägaren på Kommunens begäran ta bort ledningar och 
tillbehör som omfattas av detta avtal. Begäran därom skall framställas senast 30 dagar efter 
avtalets upphörande. För Ledningsägarens arbete med borttagande av ledningar och tillbehör 
gäller bestämmelserna i detta avtal. Om Ledningsägaren inte fullgör sin skyldighet får 
Kmmnunen utföra arbetet på Ledningsägarens bekostnad. Ledningar och tillbehör som inte 
tas bmt inom tre månader tillfaller kommunen utan ersättning. 

§ 19 Överlåtelse, m. m. 

Ledningsägaren får inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal utan 
Kommunens medgivande. 

Kommunen ska inte utan skälig anledning motsätta sig överlåtelse. 

§ 20 Giltighet 

Detta markavtal förutsätter får sin giltighet att det godkänns av Kommunstyrelsen i Håbo 
kommun genom ett beslut som vinner laga kraft. 

Om denna fårutsättning inte uppfylls är detta markavtal till alla delar förfallet utan rätt till 
ersättning för någon av patiema. 

9fi 
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Detta avtal har upprättats i två exemplar varav pmterna tagit var sitt. 

Bålsta den l 2014 

För Håbo kommun 

Carina Lund, KB-ordförande 

Per Kjellander, Kommundirektör 

Bilaga till detta avtal 
Bilaga l: Anvisningar grävningstillstånd 

Stockholm l 2014 

F ör Svensk Infrastruktur AB 
(behörig firmatecknare) 

Bilaga 2: Arbetets bedrivande inom etapp 1-10, 2014-2015 
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rnl HÅBO W KOMMUN 

Anvisningar grävningstillstånd 

Gatuavdelningen 

Anvisningar för grävning i allmän mark 
Allmän plats 

Med allmän plats avses vägar, torg, parker och andra områden som är allmänt tillgängliga och 
avsedda för gemensamt behov. Allmänna platser får i princip inte stängas av får allmänheten. 

Avtal 

För att anlägga och bibehålla anläggningar, ledningar med mer i allmän plats, k:rävs att ett avtal 
upprättas mellan anläggningsägaren och kommunen. Där regleras ersättningar och andra villkor av 
allmän och varaktig natur. 

Grävningstil/stånd 

1 

Innan något arbete i allmän platsmark får påbötjas ska grävningstillstånd sökas och beviljas får vatje 
objekt. I Håbo kommun är det gatuavdehlingen som handlägger detta. Ansökan om 
grävningstillstånd ska göras senast tre veckor innan arbetet påbötjas. Akuta grävningsarbeten får 
påbörjas utan att ansökan har lämnats in, men ansökan måste göras i efterhand. 

Trafikanordningar 
Vid behov av avstängning eller inskränkning i trafiken på gator, cykelvägar eller gångytor, krävs en 
godkänd trafikanordningsplan innan arbetet får påbörjas. Vid gatuavstängningar och schaktarbeten 
ska berörda fastighetsägare och butiksinnehavare infmmeras. Vid större omfattning på arbeten 
meddelas även allmänheten på lämpligt sätt. Ansvaret får de1ma informationligger hos 
anläggnings ägaren. 

Trafikinskränkningar 
Anläggningsägaren eller dennes entreprenör ska efter överenskommelse med gatuavdelningen 
meddela nödvändiga trafikinskränlcningar till räddningstjänst, polismyndighet, bussbolag och andra 
berörda. 

Arbeten nattetid 
I de fall arbetet av trafikskäl måste utföras under lågtrafiktid, kl. 22:00 - 06:00, ska entreprenören 
amnä]a detta till miljöavdeillingen. Akuta grävningsm·beten får påbötjas utan att anmälan har skett 
till miljöavdelningen men anmälan ska göras i efterhand. 

Fornminnen 
I de fall fornminnen finns i närheten av arbetsplatsen ska länsstyrelsen kontaktas. Påträffas ett inte 
angivet fornminne ska detta anmälas till länsstyrelsen och arbetet inom berött område avbryts. 

Syn 
Innan arbete, som kan misstänkas ge skador på byggnad eller anläggning påbötjas, ska syn utföras 
och dokumenteras. Ansvaret för att detta genomfårs ligger på anläggningsägm·en/entreprenören. 

Dokumentation 
Innan arbetet påbötjas ska gata, kantsten med mer mätas in och avvägas så att återställning kan ske 
till förutvarande höjd, planläge och utseende. Eventuell ändring av utformning får bara ske efter 
överenskommelse med gatuavdelningen. 
Uppställning, avstängning 
Uppställning av bodar, maskiner, materialmed mer, ska ske i samråd med gatuavdelningen så att 
trafikstömingar minimeras. Tillgängligheten till bostäder, butiker och arbetsplatser ska beaktas, med 



HÅBO 
Anvisningar grävningstillstånd 
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Gatuavdelningen 

särskild tanke på funktionshindrade. skyddsanordningar ska ägnas fortlöpande tillsyn och vara 
märleta med entreprenörens namn. 

Skydd av ledningar, mt:ltpunkter med mer 
Entreprenören ska vidta de åtgärder som är nödvändiga for att skydda närbelägna byggnader, 
anläggningar, ledningar och mätpunkter mot skador. Entreprenören ska även se till att material inte 
hindrar tillträde till eller döljer avstängnings- och inspektionsanordningar. 

Skydd av vegetation 
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Marken runt träd och buskar får inte utsättas för tryck genom uppställning av arbetsbodar, fordon och 
dylilct, då detta kan medföra skador på rotsystem. För friväxande träd avser skyddet marken innanför 
dropplinjen (=lcronans projektion). I inte tillämpliga fall till exempel träd med pelarfmm, ska 
omfattningen av skyddet göras av trädägaren/kommunen. Ytvatten ska avledas så att skador inte 
uppstår på närliggande områden eller anläggningar. 

Flyttning 
Gatsten, plattor med mer är kommunens egendom och ska transpmteras till anvisad plats om 
gamavdelningen ska återställa ytan. 

Renhållning och snöröjning 
Ansvar för renhållning, snöröjning samt underhåll av upplåtet orm·åde ligger på entreprenören under 
byggtiden och till dess gattlavdelningen besiktigat och godkänt arbetsmmådet. 

Brister 
Påtalade brister betr·äffande trafik- och säkerhetsanordningar ska omedelbart avhjälpas. Jamtelefon 
måste lämnas till gatuavdelningen så att fe l och brister kan åtgärdas även utanfår ordinarie arbetstid. 
Gatuavdelningen har rätt att vid underlåtenhet utföra detta på anläggningsägarens bekostnad. 

Aterställning 
Alla återställningar ska utföras enligt senaste utgåva av AMA. Anläggning eller arbetsormåde ska 
återställas till ursprungligt skick. Arbetsområde och upplagsplatser ska efter att arbetet avslutats vara 
uppstädade. Skadade mätpunkter återställs av gatuavdelningen på entreprenörens bekostnad. 
Betäckningar ska anpassas till omgivande markhöjd. Överasfalterade betäckningar ska friläggas av 
den som lagt ut beläggningen oavsett garantitid och garantibesiktning. 

Atetfy/lning upp till terrassyta 
Man bör eftersträva att ha schalctets väggar jämna och med en jämn lutning uppåt från botten och i 
övrigt anpassat så att det går att komprimera materialet vid återfyllning. Åtetfyllning under terrass 
ska utföras med sorterat befmtligt material eller med material med samma tjälfarlighetsklass. Lagren 
återställs i tjocklekar lämpliga för packning. Bredder måste anpassas så att packningsredskapet kan 
utnyttjas helt. 

A fetfyllning över terrassyta 

Krossmaterial Infarter/bussgator Bostadsgator GC-vägar 
Bärlager (0-40) 120 nun 80mm 80 mm 

Förstärkningslager (0-40 till 0- 480mm 480mm 300mm 
100) 
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Tillfällig beläggning 
På belagda gator och gång- och cykelvägar med betydande trafik, ska den återfyllda ytan direkt 
beläggas rned AG-massa eller provisoriskt med kallasfalt tills den fårdigställs med nytt slitlager. 
Under vinterperioden, då det kalla klimatet försämrar fårutsättningarna får återställning med 
ordinarie topp beläggning, ska tillfällig återställning utföras direkt. 

Asfaltbeläggning 
Beläggning ska utfåras senast 4 veckor efter återfyllnad. Yta somjusterats för beläggning och inte 
kan spärras av, till exempel ränna över hela vägen, får inte ligga öppen över natten. 

Infmter/bussgator och gator med tjock beläggning 

Bostadsgator med tunn beläggning 

Gång- och cykelvägar 

100mmAG + 40 mm ABT 16,70/100 

50 mm AG + 30 mm ABT 11 , 70/100 

40mmAG +25 mmABT 8 

Beläggningskanter ska vara raka och formen rektangulär. Beläggningskanten ska förskjutas en 
tredjedel av schaktdjupet, dock minst 25 cm i fårhållande till schaktkanten. Raka och rena 
asfaltkanter ska klistras med asfaltlösning innan beläggning utfors. Efter utförd asfaltering förseglas 
skarvama med en 3-5 cm bred och rak remsa av asfaltemulsion och sand/stenmjöl. 

Gångbanor och refuger <1,5 m: Lägg hela bredden 
Gångbanor och refuger> 1,5 m: Om schakten överstiger halva bredden, lägg hela bredden. 
Om det finns ga111la lagningar: såga upp så att det inte blir två lagningar närmare varandra än 
60cm. 
Ta bort gammal beläggning så att det inte blir skarvar närmare brunnar och kantstenar än 60 
cm 
Undvik att få skarvar i hjulspår. 

sten- och plattyta 
Plattor och markstenar ska vara hela, rena och befriade från fogmateriaL Sättning ska ske i sättsand i 
samma fårband som omgivningen. Gatsten sätts i ursprungligt mönster. 

Vägmarkering, målning 
Vägmarkering ska återställas till minst sa111ma skick som tidigare. 

Vegetationsytor 
Vegetationsytor iordningställs med jordförbättring, kallming, gödsling och sådd/plantering enligt 
gatuavdelningens anvisningar. Naturmark återställs lika ursprunglig mark. Kantsten ska återanvändas 
eller ersättas med likvärdig sten. 

Inmätning 
A v ser anläggningsarbetet nedläggning av nya eller utbyte av befintliga ledningar i ny sträclming, ska 
anläggningsägaren mäta in ledningarna digitalt och redovisa enligt markavtaL 

Besiktning 
Inom 14 dagar efter att arbetsområdet är slutstädat och avetab1erat ska anläggningsägaren kalla till 
övertagandebesiktning. Besikb1ing utfors av anläggningsägarens och gatuavdelningens representant. 
Kommunen tar över objektet och garantitiden bötjar när godkänd besiktning utförts. Under 
garantitiden, 5 år, ska anläggningsägaren åtgärda och bekosta eventuella sättningar eller andra fel 
orsakade av arbetet. 



Bilaga .2 
Bilag3 till Ma rkavtal 
Håbo kommun och Svens~ lnfra. truldur AB 

Dem1a avtalsbilaga gä.Jler mellan partema tmder s<.nrthla tid som det dem enwUan gällande 
markavtal et. 

Sä1·skilda ~@kor m .. arbetets bedrivande inom etapp 1-10,2014..:2015 

• Alla överenskommelser mellan partema ska vara skriftliga. E-post godkänns som 
skrlftligt 

Grävnh1gstillstånd för etapp 1-5 kansöka under hösten 2014. Grävningstillstånd fö r 
etapp 6-1 O kan sö.lcas undervåren 2015. 

• Svenska Infrastruktur AB ska till Komm11oen inge erforderligt underlag för 
förbesiktning 15 ttrbetsdagar im1an denna ägerrum. 

• vensk lnfl'ast11ukttlr AB ska ersätta Kommunen för den tid som läggs ned på 
gran ·lming, korrtroll och godkät111aude av bolagets arbeten med 800 kronor/limma. 
(Preliminärt bedöms normal tidsåtgäng till 20 timmar/ved a). 

l 

• Svensk lnfrastmktur ska inge en trafilcanordningsplan, TA-plan, som ska go&ännas 
av Kommunen. Det åligger bolaget attundet· deh tid markavtalet gäller följa planen. 
Vid avvikelse från TA-planen ska Svensk Infrastruktur AB betala vite tlll Kommunen 
med femtiorusen (50.000) kronor pet dag fr. o m den dag som avvikelsenkonst1teras 
t o m den dag som rättelse sker och 'f A -planen äter följs , 

Den yecka å grävningen .inleds benämns vecka l. Slutbesiktning .ska ske fredag 
vecka 3. Besiktningsamnärlmi.ngar ska vara åtgärdade senast fredag vecka 5. 
Kon1munen kommer att överlämna en detaljerad plan med inbokade dagar till Svensk 
Infrastruktur AB samtidigt med grävningstillståndet. 

• Syensk 1nfrastruktur AB mr inte plaeeta sina ledningar för elektronisk 
kommunikation närmare än två (2) meter från kommunens V A-ledningar. Om så sker 
och skada uppkommer på ledning får elelctl'Oni k kommunikation ·är Kommunen t 
inget fall ersättnings kyldig for skadan oavsett hm denna otsakats. 

Svensk Infrastrulctur AB sl<.a beställa en karta H·åt1 Ko-tmmmen på ViU(en bolaget slm 
märka ut projekterad placering av tillbehör såsom kabelskåp, kabelbrun nar, 
kabelskydd, block. InmätnJng av detta regleras i § 8 i Markavtalet 

VA-beteckningar ska omgående återställas om de är bottplockade eUet• 
ö v erasfalLerad e. 

• Ny etapp får påbörjas först sedan föregående etap1) ti l' nvslutad. Vid .överträdelse av 
denna bestämmelse ska Svensk T nfrasw:t1ktur AB betala vite till Kommunen med 
ferntiotusen (50.000) lcrono1.• J>er dag fr . o m den dag son1 öveJ.t.räu lsen konstateras 
t o m den dag då föregående etapp är avsh.rtad. 
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• Synliga kablar: Borttagning av synliga fiber-rör på kommunens mark ska ske innan 
slutbesiktning. Efter slutbesiktningen har kommunen rätt att klippa synliga kablar. 

• Svensk Infrastruklur AB ska stå kostnaden för av Kommunen anlitad oberoende 
besiktningsman. Kommunen har ramavtal med följande företag: Grontmij AB, 
Pontarius AB och Hydacon Sverige AB. Något av dessa företag kommer att användas 
utifrån respektive företags resurser vid aktuellt tillfåll e. 

• Kommunen karmner att fakturera kostnaden för besiktningsmannen omgående. 
Fakturor gällande etapp 1-5 ska vara betalda innan grävningstillstånd för etapp 6-10 
erhålls. 

• Vid mer omfattande skador på träd i stadsmiljö, gata och park ska Svensk 
Infrastruktur AB utge vite med femtiotusen (50.000) kronor till Kommunen. Skada 
anses som mer omfattande om 25 % av någon eller några av träddelama stam, krona 
eller rot har skadats. Vid skador understigande 25 % av dessa träddelar ska ersättning 
utges med belopp motsvarande den verldiga kostnaden för att t. ex. renskära rötter 
eller grenar. Beskärning får endast utföras av person/företag som godkänts av Håbo 
kommun. 

• Vmje besiktning ska protokollföras och protokollet ska justeras. 

• Garantitiden för samtliga etappers återställningsarbete inleds när Svensk Infrastruktur 
AB:s sista etapp är avslutad. Med avslutad menas att etappen är slutbesiktigad, 
godkänd av besiktningsman och besiktningsprotokollet är justerat. 

• Relationshandlingar avseende hela ledningsdragningen ska vara kommunen tillhanda 
senast 14 kalenderdagar efter godkänd slutbesiktning. Om så inte sker ska Svensk 
Infrastruktur AB till Kommunen utge vite med tiotusen (l 0.000) kronor för va1je 
påbötjad vecka som förseningen som förseningen kvarstår. 

Bålsta l 2014 Stockholm l 2014 

För Håbo kommun För Svensk Infrastruktur AB 

101 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Domagoj Lovas, planarkitekt 
0171-525 90 
dom ag oj .lovas@habo.se 

T JÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 

Datum Vår beteckning 

2014-10-24 KS 2012/71 nr 2014.3162 

~ ' 

Åv-&nde'" Lt: 
Beslut om antagande av ändring av detaljplan för Dyarne 5:98 m.fl., Bålsta, 
Håbo kommun 

Sammanfattning 
EssLab Fastigheter AB har inkommit med ansökan om planbesked får ändrad detaljplan 
får fastigheter Dyame 5:98, 5:101 och 5:104 i Bålsta tätort. Gällande detaljplaner får 
fastigheter ifråga är byggnadsplan K 15 Dyame 5:69 och detaljplan 291 Dyame 5:98 m.fl. 
som infcirde vissa ändringar i byggnadsplan K 15. 

Fastigheter ifråga är i ovannämnda detaljplaner planlagda får småindustri. Fastigheten 5:98 
är bebyggd med en envånings industribyggnad placerad alldeles intill fastighets östra gräns 
och med ett kontorshus i södra delen av fastigheten. Fastigheten 5:97 är bebyggd med en 
envånings kontorsbyggnad medan fastigheter Dyarne 5: l O l och 5: l 04 fu.· i nuläget 
obebyggda. Byggnader på fastigheten Dyarne 5.98 och 5:97 är på var sitt sätt i snid mot 
gällande detaljplaner. Verksamheter som bediivs i indusnibyggnad och i kontorsbyggnad 
på fastigheten Dyame 5:98 är gyronasie-sär respektive fåretagshälsovård och skoldatatek. 
Verksamheter som bedJ:ivs i kontorsbyggnad på fastigheten Dyame 5:97 är bl.a. Bålsta 
doktorn. Med anledning av ovannämnda verksamheters betydelse får kommunen och dess 
invånare upprättades denna planändring. 

Industribyggnaden på fastighet Dyame 5.98 har tillfälligt bygglov som håller på att gå ut. 
Detaljplan fareslår får fastighet Dyame 5.98 äl1&ing av ändamål från småindusni till 
kontor, handel och allmänt ändamål (vård och skola/utbildning) samt justering av prickad 
tomtmark industribyggnad är byggd på. För fastighet Dyame 5.97 fareslås ändring av 
ändamål från småindustri till kontor, handel och allmänt ändamål (vård). För fastigheter 
Dyame 5:101 och 5:104 fareslås utökning av byggrätter från småindustri (som inte stör 
omgivningen) till att även omfatta kontor och handel. 

Planändiingen syftar till att möjliggöra laglig fortsättning av verksamheter som bedrivs på 
fastigheter Dyame 5.97 och 5:98 samt att möjliggöra kontor och handel ändamål får 
fastigheter Dyame 5: l O l och 5: l 04 som passar bättre till områdets framtida utveckling än 
småindustri. 

Planänd1ingen utförs genom planändling med enkelt planfårfarande får planen har 
plincipiell betydelse eftersom den handlar om befintliga verksamheter. 

Utfonm1ingen av änd1ingen av detaljplanen stämmer överens med fcirdjupade 
översiletsplanen får Bålsta tätort som antogs av K.ommunfulhnäktige 20 l 0-06-04. 

Ärrruingen av detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Detaljplanens 
konsekvenser redovisas istället under mb1iken Miljökonsekvenser. 
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HÅBO 

T JÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

KOMMUN 2014-10-24 KS 2012/71 nr 2014.3162 

Förslag till detaljplan hade varit utsänt för samråd mellan den 02 juni 2014 t111 och med 
den 30 juni 2014. Inkomna synpunkter ledde till en del ändring av planförslaget Justerat 
förslag till detaljplan hade varit utsänt för granskning mellan den 07 oktober 2014 till och 
med den 21 oktober 2014 enligt 5 kap 18 §andra stycket Plan och bygglagen. Inkomna 
synpunkter ledde inte till någon ytterligare ändring av planförslaget 

Planavdelningen anser att planförslaget stödjer utvecldingen av Håbo kommun enligt 
konunrmens avsikter och föreslår att detaljplanen antas enligt 5 kap 27 §Plan- och 
bygglagen (2010:900). 

Beslutsunderlag 

Planka1ia, daterad 2014-10-24 

Planbeskrivning, daterad 2014-10-24 

Delegationsbeslut behovsbedömning, daterad 2014-02-04 

Gransirningsutlåtande och yttranden, daterat 2014-10-24 

Förslag till beslut 

l. Kommunstyrelsen beslutar med hänvisning till kommunfullmäktiges delegation att anta 
detaljplanen enligt 5 kap 27 §plan- och bygglagen (2010:900). 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecldingsavdelningen 



HÅBO 
UTLÅTANDE 
Datum 

KOMMUN 2014-10-24 

1 (3) 

Vår beteckning 

KS 2012/71 nr nr 2014.3161 

Förslag till detaljplan för Dyarne 5:98 m.fl. i Bålsta, Håbo kommun, Uppsala län, upprättat 
i oktober 2014. 

UTLÅTANDE 
Planförslaget har varit utsänt för granskning under tiden 07 oktober till och med den 21 oktober 2014 
enligt 5 kap 18 § andra stycket Plan- och bygglagen (2010:900). Kommunen har gett de som underärtats 
tillfälle att godkänna planförslaget eller att inom två veckor granska det och lämna synpunkter enligt 5 
kap 15 §Plan- och bygglagen. 

Under granskningstid inkom 7 yttranden varav 3 med synpunkter. Följande remissinstanser tillstyrker 
eller har inget att invända mot förslaget: Länsstyrelsen, Landstinget i Uppsala län, Trafikverket, 
Lantmäteriet. 

De synpunkter som inkommit berör planteting av natur i samband med dagvattenhantering och gång- och 
cykelbanor i Sjövägen. Inkomna yttranden redovisas i sin helhet i originaltext i bilaga. 

Kommentarer till inkomna skrivelser: 

1. 

2. 

3. 

Myndighet/sakägare 

LÄNSSTYRELSENIUPPSALALÄN 

TRAFIKVERKET 

BARN-OCH 
UTBILDNINGSFÖRVAL TNING, 
Håbo kommun 

Kommentar 

Synpunkter 

Inga syopunkter 

Inga synpunkter 

Förvaltningen betonar vikten av säkra gång- och 
cykelvägar för elever som tar sig till och från 
skolbyggnadema. Förvaltningen bedömer att 
tmgänglighet i dag är god och bör bevaras vid 
handläggning av framtida bygglov. 

Planändting i planbesklivning under mbriken 
Tillgänglighet intygar att alla befintliga byggnader har 
tillgängliga och användbara ytor och påpekar även att 
entreytor för nya byggnader ska utformas så att 
personer med nedsatt rörelse- eller mienteringsförmåga 
kan komma fram till byggnader utan hinder. Ingen 
försätming av befintliga tillgänglighetsförhållaoden 
avses ske i samband med genomförande av 
detaljplanen. Kommunen är huvudman för allmän plats 
(lokalgata) och tar ansvar för anordnande av gång- och 
cykelvägar i Sjövägen. 



HÅBO 
KOMMUN 

Myndighet/sakägare 

4. BYGG- OCH 
MILJÖFÖRVAL TNINGEN, 
Håbo kommun 

5. 

6. 

7. 

Kommentar 

LANTMÄTERIET 

LANDSTINGET 
l UPPSALA LÄN, 
Kollektivtrafikförvaltningen UL 

NATURSKYDDSFÖRENINGEN 

Kommentar 

2014-10-24 KS 2012/71 nr nr 2014.3161 

Synpunkter 

Kvarstår krav för bestämmelse om plantering av natur 
på främst två kvarter som reflektion kling dagvatten. 

Dagvatten i planförslaget hade hanterats enligt gällande 
Dagvattenpolicy i den utsträckning gällande Plan- och 
bygglagen tillåter (2010:900). Kommunens VA
avdelning tillstryker justerat planförslag som hade 
skickats ut för granskning 

Inom planomfattning finns inga ytor med naturmark 
som ändamål. Med beaktande av krav för plantering av 
tomtmarken finns det inget stöd i gällande Plan- och 
bygglagen för planbestämmelser som ska reglera denna 
fråga på kvartersmark utöver det som hade reglerats i 
planförslaget redan. Sin intention att områdets 
kvalitetsnivå höjas med hjälp av plantering som skulle 
ske i samband med uppförande av nya byggnader visar 
kommunen i planbeskrivning. Detta hör till skötsel av 
fastigheten som regleras med andra regelverk och kan 
inte regleras med planbestämmelser. 

Inga synpunkter 

Inga synpunkter 

Områdets gatunät och särskilt trottoarer och cykelvägar 
borde byggas och bekostas av fastighetsägarna som får 
nytta av detaljplanen. En utredning avseende 
anläggande av gång- och cykelvägar behöver tas fram 
innefattande åtgärder för att bidra till en trygg, säker 
och tillgänglig skola och vårdlokaler. Ersättning från 
fastighetsägare för kompletterande gång- och 
cykelvägsstrukturer regleras inom ramen för ett normalt 
exploateringsavtal. 

I och med Sjövägen som allmän plats ligger på 
fastigheten Dyarne 5:69 som ägs av Håbo kommun hör 
den till kommunalt huvudmannaskap. Det betyder att 
det är kommunen som står för kostnader för trottoarer, 
cykelvägar och annat Sjövägen bör förses med. 
Genomförande av denna detaljplan anses inte medföra 
någon fastighetsreglering som ska häva upprättande av 
exploateringsavtal mellan kommunen och 
fastighetsägare. Därför kostnader för anordning av 
trottoarer och liknande kan inte fördelas mellan 
kommunen och fastighetsägare . 

!vr; 



HÅBO 
KOMMUN 2014-10-24 KS 2012/71 nr nr 2014.3161 

Sammanfattande kommentar 

Inkomna synpunkter under granskningstiden ledde inte till några ändringar av detaljplanen. 

Detaljplanen överlämnas till kommunstyrelse för antagande enligt 5 kap 27 § plan och bygglagen 
(2010:900). 

Bålsta 2014-10-24 

Darnagaj Lovas 

Planarkitekt 

Bilaga: Inkomna yttranden 



rn1 HÅBO 
_,KOMMUN 

YTTRANDEN 
Datum 

FÖRTECKNING AV INKOMNA YTTRANDEN - GRANSKNING 

Myndighet/sakägare Synpunkter 

1. LÄNSSTYRELSEN I UPPSALALÄN Har inga synpunkter. 

2. TRAFIKVERKET Har inga synpunkter. 

3. BARN-OCH Har synpunkter. 

UTBILDNINGsFÖRVAL TNING, hÅBO 
KOMMUN 

4. BYGG- OCH MILJÖFÖRVAL TNINGEN, Har synpunkter. 

Håbo kommun 

5. LANTMÄTERIET Har inga synpunkter. 

6. LANDSliNGET l UPPSALA LÄN, Har inga synpunkter. 

Kollektivtrafikförvaltningen UL 

7. NATURSKYDDSFÖRENINGEN I-lar synpunkter. 

Bålsta 2014-10-24 

Bilaga: 
Inkomna yttranden 

/01. 

1 (1) 

Vår beteckning 



HÄBO KOMf--1UN 
KOMMUNSTYRELSENS FORVAL TNING 

INKOM 
YTTRANDE 1(1) 

2014 -10- 2 4 2014-10-20 Dnr: 402-5826-14 

LÄNSSTYRELSEN 
UPPSALALÄN 

Samhällsutvecklingsenhe~en 
 

 
@lansstyl,·elsen.se 

I(S Dn r Reg.nr 

{04Z):; f l Z<.lf4 _315! 

Håbo kommun 
Kommunstyrelsens kontår 
746 80 BÅLSTA 

Granskning av försJag till detaljplan för Dyarne 5:98 m fl, Hå bo 
l\.Ol11mun, Uppsala län 

I(ommunen har översänt rubricerat detaljplaneförslag för granslming enligt 5 kap 
18 §plan- och bygglagen (PBL 201 0:900). Detaljplanen tas fram med enkelt 
planförfarande. 

Syftet med plantörsiaget 
Syftet med detaljplanen är att ändra gällande detaljplaner så att nuvarande ändamål 
"Småindustri, handel och kontor'' utökas till att även omfatta "vård och utbildning", 
för att ge pågående markanvändning stöd i detaljplan. 

Frågor som bevakas av Länssty1·elsen enligt PBL (2010:900) lll<ap 10§ 
Länsstyrelsen har inga synpunkter utifrån de frågor som bevakas enligt PBL 
(2010:900) 11 kap 10§. 

Länsstyrelsens synpunlcter i satmådsskedet framgår av yttrande dur 402-3591-14, 
daterat den 24 juni 201.4. Länsstyrelsens synpunkter har beaktats. 

Deltaga1·e 
Pl~andläggare  har beslutat i detta ärende. 

SÅNDLISTA 
Trafikverket Region Öst 
Lanhnäterhnyndigheten Uppsala län 
Inom läi1sstyrelsen: Samhutv (2 ex) 

POSTADRESS 75186 UppsHia GATUADRESS Hamnesplanaden3 
TELEFON 010-22 33 000 F/\X_OJ0-22 33 010 

E-POST uppsHia@Iansstyrelse1l.se WEB_BPLATS \VWIV. Ian$Styrelsen,se/uppsal~ 
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Domagoj Lovas 

Från: g@trafikyerket.se 

Sklckat: den 16 oktober 2014 10:02 

Till : Domagoj Lovas 

Ämne: Yttrande detaljplan för Dyarne 5:89 m. fl. 

Detaljplan för Dyarne 5:89 m.fl. 
Trafi.lcverket har inget att erinra mot mbricerat ä1'ende. 

Med vänl ig hälsning 

 
Samhällsplanerare 

Samhällsbehov Region Öst 

 

@trafikverket.com 

Trafikverket 

Box 1140 

631 80 ESKILSTUNA 

Besöksadress: Tullgatan 8 

Telefon: 0771-921 921 

www. trafikverket .se 

Id? 

KO HÄBÖ kOMMUN 
MJIJNSTYRfLSENSFORVALTNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

YTTRANDE 
Datum 

2014-10~21 
~--~------~-=; 

B h tb'ld · f" lt · , HÄBO KOMMUN arn- oc U l nmgs orva mn< 8fJ<mJMUNS1YRELSENSF0RVALTNING, 1 
Barn- och utbildr)ingskontoret INKOM /f. ~ l) 0 /: c !-·r...-r .,~.--L i-i .,_

1 Hans Elmehed, Förvaltningsch f 
201

,, . 
0171-526 10 . - , -10- 2 3 .--:;/ 
hans .elmehed@bildning . habo.~e KSDnr .... Reg.nr _)(..~ ~·t · t-lL.< t·t J/y:Y:i'J-c, vt 

1 ., 
1
' ,.1 /' 1 t I l) t ilr'. ·<N o 6 ~L ~ j <X J 

Svar på förslag på ändring av detaljplan för Dyarne 5:98 m. fl 

Bam- och utbildningsförvaltningen stöder förslag till detaljplan. 

Förvaltningen vill i sitt yttrande betona vikten av säkra gång- och 
cykelvägar får elever som tar sig till och från skolbyggnadema. Det bör 
också finnas utrymme får handikappsfordon att ta sig fram och lasta av vid 
entreerna. 

Förvaltningen bedömer att tillgängligheten i dag är god och bör bevaras vid 
handläggning av framtida bygglov. 

I ljänsten 

(_--, lc_fd'__lu( 
Hans Elmehed 
HÅBOKOMMUN 

!JO 

1 (1) 

Vår beteclming 

BLN nr 2014.1693 



HÅBO 
KOMMUN 

~ygg- och miljöförvaltningen 
Anna-Karin Bergvall 
Förvaltningschef 

Datum 

2014-10-21 

HÄBO "KOMMUN .. 
KOM.IUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

INKOM . 

2014 -10- 2 3 
Reg.nr 

lO { ~- - ) .(f{ 

Yttrande över granskningsförslag till ändring av detaljplan för 
Dyarne 5:98 m.fl. 

Sammanfattning 

Tillståndsnämnden har fått n1bricerad detaljplan på remiss UJ1der dess 
granskningstid. Det finns gällande detaljplaner som har behov av ändring 
för att tillåt!l ytterligare verksamhet så som varcl och utbilcb.?ing. . 
Småindustri, handel och kontor är de tillåtna verksamhetema enligt gällande 
detaljplaner. Området är till större delen redan bebyggt och där films 
etablerade verksamheter även inom vård och utbildning som dock inte har 
stöd i gällande detaljplaner, Mot den bakgrunden har denna planändring 
initierats. 

Nämnden har yttrat sig vid samrådsskedet av planändringen~ och då framfört 
en rad synpunkter som till största delen har beaktats. 

Ärendet 
Tillståndsnämnden har :liån kommunstyrelsen den 7 oktober 2014 fått 
gransirningsförslag till ändring av detaljplan för Dyarne 5:98 m. fl . 
fastigheter for yttrande. Detaljplanen är föremål för granskning under tiden 
7 oktober till 21 oktober. Planen hanteras med enkelt planfö1farande. 

Planområdet är cirka 2 ha och ligger centralt i Bålsta, ca 800m söder om 
Bålsta centrum, jnom den södra delen av verksamhetsområdet Dyarne. Flera 
detaljplaner gäller fcir området, var?-V den äldsta är från 1969. Enligt dessa 
detaljplali.er är tillåten använ.dning av levartersmarken småindustri~ handel 
och kontor. 

Inom planområdet firms byggilader som idag främst iruynnner 
kontorslokaler av olika slag~ Företagshälsovård och Bålstadoktom är 
etablerade inom området. Här bedlivs också undervisning på gymnasienivå. 
Det fums även mark som ännu inte är bebyggd. 

Syftet med aktuell planändring är att ~ndra två gällande detaljplaner så att 
nuvara1,1de ändamål ''Småindustd, handel och kontor" utökas till att även 
örnfatta "vård och utbildning". Dä1med blir de etablerade verksamheterna 
inom vård och utbildning planenligå. Byggrätt fareslås till två våningsplan 
begränsat av 10m högsta totalhöjd. 

Synpunkter 
De synpunkjet soril tillståndsnämnden har lämnat under planförslagets 
samrådstid handlade ftämst om dagvatten, natur och plante1ing, 

Il/ 
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Vår beteckning 

TSTN2014/ 



HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-10-21 

kvartersmarkens forestagna flexibla användningssätt samt radon där behov 
av vissa förtydliganden eller forändring lyftes fram. 

Vad gäller kvartersmarkens blandning av tillåtna ändamål har nu 
planforslagets ändringar bidragit till en forbätning och forutsättningarna i 
kommande bygglovsskede underlättas. Förvisso noteras att beteckning J, 
småindustri (som inte stör omgivning), finns levar får två kvarter 
tillsammans med kontor och handel. För just de två kvarteren framfårdes i 
smmådsyttrandet att det vore lämpligt att bättre säkerställa ambitionen att 
gröna ytor ska anordnas genom att då komplettera med planbestämmelse om 
krav på plantering och gröna ytor till en viss grad av fastighetens yta. Gröna 
ytor har också stor betydelse som fysisk plats får lösning får lokalt 
omhändertagande av dagvatten. Förvaltningen noterar att ingen motsvarande 
sådan planbestämmelse kring natur/plantering föreslås. 

Infmmation om radon finns nu bättre bes1aivet i planbeskrivningen och 
tillsammans med den nya informationen på plankartan är det bra 
omhändertaget enligt bygg- och miljöforvaltningens uppfattning. 

Frågan om hur dagvatten bättre kan säkerställas i en detaljplan är i dagsläget 
inte en helt enkel fråga mot bakgrund av nya rättsfall inom området som 
pekar på att många kommuner inte hanterat dagvattenfrågan på ett 
godtagbart sätt i sin planering. Därmed finns en viss osäkerhet kring vad 
som blir korrekt ochjuridiskt hållbart. Vad som emellertid alltid är viktigt är 
att i planbeslaivningen tydligt beslaiva hur dagvattnet ska lösas inom hela 
planområdet så att det inte påverkar recipienten, Mälaren, på ett negativt sätt 
och vilken ambition kommunen har med fordröjning och rening av 
dagvatten inom plan området. 

Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
Med utgångspunkt fi:ån tillståndsnämndens yttrande vid samrådsskedet har 
en del fårbättringar av planfårslaget gjmts till detta skede. Det som nu lyfts 
fram som kvru:ståe:ude synpunkt är plantering av nqtur på främst två levatter 
samt reflektion kring dagvatten. 

Den sammantagna bedömningen är att planfårslaget får Dyarne 5 :98 kan 
föreslås Tillståndsnämnden får tillstyrkan 1mder dess granslmingsskede. 

Beslutsunderlag 
Planhandling 
Samrådsredogörelse 

Förslag till beslut 

l. Tillståndsnämnden instämmer i Bygg- och miljöförvaltningens 
bedömning gällande granskningsfårslaget får detaljplanen får Dyame 
5:98 m. fl. 

2(3) 
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Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 

Datum 

2014-10-21 
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Vår beteckning 
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YTTRANDE 
2014-10-21 

Dnr 404-2014/4435 

LANTMÄTERIET 

HÄBOKOMMUN 
KOMMUNSTYRELSENs FÖRVALTNING 

INKOM Håbo 

2014 -10- 2 1Ko . 

Detaljplan för Dyarne 5:98 m.fl. 

Ert ärende: KS 2012/71 

ornmtm 
styrelsens kontor 

ÅLSTA 

Vid genomgång av planens samrådshandlingar (daterade 2014-09-
30) har noterats att handlingarna har reviderats i enlighet med Lant
mäteriets synptmkter i yttrande daterat 2014-06-07. Lantmäteriet har 
inte några ytterligare synpunkter att framfö;ra. 

 
lantmäteriet Box 986 751 09 UPPSALA 

Besök: Strandbodgalan i C Tel, växel: 0771-63 63 93 
E-post: @lm.se Internet: www. lantmateriet.se 

!If 
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~ landstinget i Uppsala län 

Kollelctivtraflkförvaltningen UL 
strategisk utveckling 

 
 

E-post @ul.se 

2014-10-14 Dnr KTF2014-0136 

Håbokommun 
Kommunstyrelsen 
7 46 80 Bålsta 

· I1~.BO KQMMIJN ·c · 

KOM\lUNB'fYMlruma f:MVAI. 'fNINCJ 
INKOM 

2014 -10- t 5 
KS Dnr Re{J.nr 

_;,· ' .: 1 . '_; ., J 1 .:·1 1'[.1. ' .. , -:\ 
• ·- l o........; l / t' .. ~ (_, , / . 1 .. · ... t.:: 

Granskning av detaljplan för Dyarna 5:98 m.fl. Håbo kommun 

Om arendet 
Håbo kommun har översänt rubricerad handling till Kollelctivtrafikfårvaltningen UL får 
synpunkter enligt 5 kap 18§ PBL 2010:900. Syftet med planen är att göra befintlig 
verksamhet som är vård och utbildning planenlig. 

Yttrande 
Kollektivtrafikfårvaltningen UL har inga synpunkter på planfOrs laget. 

Beslut 
Beslut i detta ärende har fattats av  chef strategisk utveckling.  

, Kollektivtrafikstrateg har varit föredragande. 

Che{/ strategisk utveckling 

Koltektivtrafik;förvaltningen UL 
Drqttnin!_Jgatan 7 l Box 1400 l 751 44 Uppsala J tfn 018·611 00 00 l fax 0111-13 03 25 l org nr 232100.,0024 

info@ul.se l www.ul.se 

;lO 
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~ Naturskyddsföreningen 

HABO Håbo 2014-10-20 

Håbo Kommrm 
Kommunstyrelsens kontor, 
746 80 BÅLSTA 

Remissvar. Förslag till ändring av detaljplan för Dyarne 5:98 m. fl. 

r--~-:----_ _ 15 
HJi.Bd kOMMUN 

Kow.1UNSTYRELSENS FÖRVAlTNING 
INKOM 

2014 -10- 2"2 

Håbo Naturskyddsfårening har tagit del av sann-ådshandlingarna och vill framfåra följande 
synpunkter: 

Områdets gatunät och särskilt trottoarer och cykelvägar borde byggas och bekostas av 
fastighetsägarna som får nytta av detaljplanen. 
Vid en permanent fårändring av verksamheten såsom i detta fall petmanenta verksamheter såsom 
Bålstadoktorn (Dyame 5:97) respektive gymnasieskola, fåretagshälsovård och skoldatatele (Dyame 
5:98) så bedömer vi att en utredning avseende anläggande av gång- och cykelvägar behöver tas 
fram innefattande åtgärder för att bidra till en trygg, säker och tillgänglig skola och vårdlokaler 
eftersom vårdsökande och skolelever har andra tillfartskrav än lastbilar till en industrifastighet 
Ersättning frän fastighetsägare för kompletterande gång- och cykelvägsstrukturer regleras inom 
ramen får ett normalt exploateringsavtal där även den kommunala nyttan av en sådan utbyggnad 
skall bedömas och kostnader fordelas mellan kommun och fastighetsägare. 

På styrelsens uppdrag 

Ordförande i Håbo N turskyddsforening 

746 31 BÅLSTA 

·;/6 
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DELEGATIONSBESLUT 
HÅBO Datum 

1(1) \ <; 

KOMMUN 2014-02-04 KS 2013/71 nr 2014.370 

Kommunstyrelsens Förvaltning 
Plan- och Utvecklingsavdelning 
Darnagaj l-ovas, planarkitekt 
0171-525 90 
domagoj.lovas@habo.se 
beslut nr 

Sammanfattning 

Fastigheter Dyame 5:9 8,-5: l O l och 5: l 04 ligger inom Dy am e verks(!mhetsollll·åde, söder om Bålstas 
centrum, nielian Kahnarvägen-.i norr och Kalmarleden i söder. Planområdet omfattar fastigheter Dyr me 
5:98, :S: 101 och 5:104 och angränsande fastighet Dyame 5:97, och utgör en areal på 18 890m2

. · 

Syftet med detaljplanen är genom ändring av gallande detaljplan Kl5 Dyarne 5:69 samt DPL 291 Dyatne. 
5:98 m fl. medge byggrätt till önskat allmänt ändamål (vård och skolverksamhet) utöver småindustri, kon
tor, handel eftersom det handlar om befintliga verksamheter som idag bedrivs på fastigheten Dyarne 5:98 
(gymnasie-sär, företagshälsovård, idag på dispellS). Bostadsändamål är inte lämpligtur allmän plansyn-
punkt eftersom fastigheter utgör en del av Dyame verksamhetsmmådet. -

En behovsbedömning har gjorts av kommunen för detaljplan utifrån gällande lagstiftning. Länsstyrelsen 
har granskat översända handlingar och i likhet med kommunen fu1mit att detaljplanen genomförande ut
ifrån en sammanvägd bedömning av kriteriema i aktuella bilagor till miljökonsekvensbeskrivningar 
(.MKB)- forordningen inte kan antas medfora betydande miljöpåverkan. 

Länsstyrelsen bedömer, med beaktande av kriterierna i bilaga 4 till förordningen om miljökonsekvensbe
skrivningar (.MKB), att rubricerad detaljplan inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som 
avses i 6 kap. 11 § miljöbalken (MB). 

Förhållanden på plats, projektets påverkan på omgivningen och det som kan påverka planens lämplighet, 
ska behandlas och bedömas inom ramen fcir planarbetet 

Beslutunderlag 

• Handlingar till behovsbedömning 
• Länsstyrelsens yttrande 

Beslut 

l. Detaljplan for fast~gheter Dyame 5:98, 5:101 öch 5;104 ska inte miljöbedömas och ingen 
-~ - ~ärskild miljökonsekve~sbeskrivning (MKB) behöver således upprättas eftersom detaljpla-

_,. / ri~ns genomförande inte bedöms medföra bl;ltydande miljöpåverkan. 
/ .~/-

·~ ,r , 
.· \ .J'/ .. 

l ., · · , : . /·_,· · 

T -.'/ • 

\_-edsti·;~ Ulvs bäck Lind , lanchef 

P.OSTADRESS 
746 80 BALSTA 

BESOKSAORESS 
~enlrumleden 1 

TELEFON VÅXE~ 
0171-525 00 

TELEFAX 
0171-563 33 

ORG.NR 
212000-0241 

HEMSIDA 
www:habo.se 

1/? 

E,POST 
koinmun@habo,se 
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YTTRANDE 
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Dnr: 402~265-] 4 

LÄ.NSSTYRELSEN 
UPPSALA.LÄN . 

KSLllr Reg.nr . ,1 , 

W12 /11 ·t ?.t)l/r. 35''?- Håbo kommun 
Kommunstyrelsen 
746 80 BÅLSTA Samhällsutvecklingsenheten 

 
 

@lansstyrel~en.se 

Samråd om behovsbedömning till detaljplan för Dyarne 5:98 m fl, i 
Bålsta tätort, Håbo kommun, Uppsala län 

Kommunen har for rubricerad detaljplan begärt samråd med Länsstyrelsen om 
behovsbedömning enligt 6 § förordningen (1998:905) om 
miljökonsekvensbeslcri vningar. 

Syftet med planförslaget 
Syftet med detaljplanen är genom ändring av gällande detaljplaner medge byggrätt 
för vård och skol verksamhet, utöver gällande markanvändning småindustri, handel 
och kontor samt område for småindustriändamåL Planändringen görs for att ge 
befintlig verksamhet inom fastigheten Dyarne 5:98 (gymnasie-sfu: och 
företagshälsovård, som idag bedrivs med dispens) stöd i detaljplan. 

Behovsbedömning 
Länsstyrelsen bedömer, med beaktande av kriterierna i bilaga 4 till förordningen 
om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), att rubricerad detaljplan inte kan antas 
medfora sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken (MB). 
Förhållanden på plats, projektets påverkan på omgivningen och det som kan 
påverka planens lämplighet, får behandlas och bedömas inom ran1en för 
planarbetet 

SÄNDLISTA 
Inom länsstyrelsen: SUB (2 ex) 

POSTADRESS 751 86 Uppsala GATUADRESS Hamnesplauadcn 3 
TELEFON 010-22 33 000 FAX 010-22 33 010 

E-POST uppsala@lansstyrelsen.se WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppBala 

III? 

Personuppg. 
maskeras

Personuppg. maskeras



LANTMÄTER I ET 

Fastighetsförteckning 
2014-10-01 
Ärendenummer 
C14569 
Handläggare 

 

Sida 1(5) 

Ärende Uppdatering av fastighetsförteckning tillhörande DPL 423 Dyarne 5:98 mfl 

Kommun: Håbo Län: Uppsala 

Fastigheter inom området (fastigheter, sämjelotter, fiske!otter, byggnad ä, allmänt vattenområde) 

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Övrigt 

Dyame5:69 Håbo Kornmun 

746 80 BÅLSTA 

Dyame5:97 Pg Medical AB 
Box37 
746 21 BÅLSTA 

Dyarne5:98 Esslab Elektronik AB 
Sjövägen 14 
7 46 31 BÅLSTA 

Dyame5:101 Esslab Elektronik AB 
Sjövägen, 14 
746 31 BALSTA 

Dyarne 5:104 Esslab Elektronik AB 
Sjövägen, 14 
74631 BALSTA 

Rättigheter inom området (servitut, Iectrungsrätt, nyttjanderätt, vägrätt, viltvårctsområcte, Hskevärctsonu·äde, rättigheter 
mineral/ torv) 

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Ändamål 

Servl Servitut, Kraftledning 

0305IM-Ol/25480.1 

Till förmån för 

Husby-Långhundra 6:20 Vattenfall Eldistribution 

169 92 STOCKHOLM 

Belastax: 

Dyame5:69 Håbo Konunun 

746 80 BÅI.STA 

Serv2 Servitut, Väg 

03-74:389.1 

Till förmån för: 

!19 
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Lantmäteriet 
Cl4569 

Dyame5:96 

Dyame 5:97 

Dyame 5:98 

Bel as tal': 

Dyame5:69 

Serv3 

03~75:728.1 

Till förnlån för: 

Dyame5;100 

Dyarne 5:101 

l 

Dyame5;102 

Dyarne 5:103 

Dyarne 5:104 

Belastar: 

Dyarne5:69 

11'1. 
03-95:256.1 

Belastar; 

Dyarne5:69 

2014-10-01 
Sida 2 

Carisho.fs Fastighetsholding AB 
Heru:ik Palrnes Alle 16 A 

l 
182 69 D) Ol{SHOLM 

P g Medical AB 
Box .37 
746 21 BÅISTA 

Esslab Elektronil< A B 
Sjövägen 1.4 
746 31 'BÅlSTA 

H~boKommon 

746 80 BÅLSTA 

Servitut, Väg 

Carlshofs Fastighetsholding A B 
Henrik PaJmes All~ 16 A 
182 69 DJURSBOLM 

Esslab Elektronik AB 
Sjövägen 14 
746 31BÅlST A 

DTaget Förva1b1ing AB 
::Mjödvägen 6 B 
74650BÅLST 

jo11as Limdq_v.ist Faslighets AB 
Sjövägetl; 19 
746 3113AI.SIA 

:Esslab Elektronil< AB 
Sjövägen 1.4 
746 3i BÅI.STA 

Hå bo Kommun 

746 80 BÅ'LSTA 

Servitut, Tele 

l 
Telia Sone.m S.kanova Access AB 

Bax93 

12322 FAR TA 

Häbo Km:nmun 

746 80 l3ÅISTA 

//0 



Lantmäteriet 
C14569 

Dyame5:97 

Dyame5:98 

Dyame5:105 

Fastigheter utanför området 

Beteckning på kartan 

Dyame3:5 

Dyame5:94 

Dyame5:96 

Dyame5:100 

Dyame5:102 

Dyarne 5:103 

Dyame5:105 

Dyame5:106 

Rättigheter utanför området 

Beteckning på kartan 

Serv4 

0305IM-01/25480.1 

Till förrnån för: 

Husby-Långhnndra 6:20 

Belastru.': 

2014-10-01 

Sida 3 

F g Medical AB 
Box37 
746 21 BÅI.STA 

Esslab Elektronik AB 
Sjövägen14 
746 31 BÅlSTA 

Esa Fastighets AB 
Sjövägen. s 
746 31 BAI.STA 

Ägare/ innehavare, adress Övrigt 

Carlshofs Fastighetsholding AB 
Henrik Falmes Alle 16 A 
182 69 DJURSHOLM 

Vaxholms H w Konsult AB 
Box85 
185 22 VAXHOLM 

Carlshof~ Fastighetsholding AB 
Henrik Falmes Alle 16 A 
182 69 DJURSHOLM 

Ccu.'lshofs Fastighetsholding AB 
Henrik Falmes Alle 16 A 
182 69 DJURSHOLM 

Draget Förvaltning AB 
Mjödvägen 6 B 
746 50 BÅI.STA 

Jonas LundqvistFastighets AB 
Sjövägen. 19 
746 31 BAI.STA 

Esa Fastighets AB 
Sjöväge~8 
746 31 BAI.STA 

Jonas LundqvistFastighets 2 AB 
Sjövägen. 19 
746 31 BAI.STA 

Ägare/iimehavare, adress Ändamål 

Servitut, Kraftledning 

/fl/ 



Lantmäteriet 
C14569 

Rättigheter utanför området 

Beteckning på kartan 

Dyrune 5:69 

l 

Setv5 

03-74:389.1 

't ill förmän ör: 

Dyru·ne 5:96 

Dy-arne 5:97 

Dyame5:98 

Belastar: 

Dyame5:69 

Serv6 
03-75:728.1 

T1U förmån för: 

Dyame5:100 

Dyarne 5:101 

Dy a me 5:1 0.2 

Dya.me 5:J.03 

Dyarne 5:104 

Belastar: 

Dy(Une 5(69 

2014-10-01 
Sida 4-

}.lgarejuLnehavaJe,adxess Ändamål 

HåboKommun 

746 80"BÅL.STA 

Servitut, Väg 

Carlshofs FastighetshaleUng AB 
Heru·ik Palrnes Alle 16 A 
182 69 DJURSHOLM 

P g Medical A B 
Box37 
746 21 BÅI.51'A 

Essla 11 Elektronik AB 
Sjövägen14 
'74631 BÅLSTA 

' ' 
-

1

Båbo Konunun 

7 46 80 BÅLSTA 

Servittrt, Väg 

Car1shofs Fast:ighetsholcUng A B 
l·Iemil<; Palmes Alle 16 A 
182 69 OJORSHOLM 

Esslab Elektmn±k AB 
Sjövägen.14 
74631 BAI.5TA 

Draget Förvaltning Al3 
Mjödvägen 6 B 
74.6 50 BÅLSTA 

Jonas Lundqvist Faslighets AB 
Sjövägen.19 
746 31 BALSTA 

Esslab Elektronik AB 
Sjövägen 14 
746 31 BÅLSTA 

l 

HåboKommun 

'746 80 BÅL.STA 



Lantmäteriet 
C14569 

Serv7 

03-78:307.1 

Till förmån för: 

Dyarne 5:105 

Belastar: 

Dyame5:69 

Serv8 

03-91:561.1 

Till förmån för: 

Dyame5:69 

Belastar: 

Dyame5:94 

Kommentarer 

2014-10-01 

Esa Fastighets AB 
Sjövägen.8 
746 31 BAISTA 

HåboKommun 

746 80 BÅISTA 

HåboKommun 

7 46 80 BÅISTA 

Vaxholms H w Konsult AB 
Box85 
185 22 VAXHOLM 

Grundvattenskydd enligt hälsovårdsstadgan 1961-07-14 akt 03-G23:7 

Upplysning 

Sida 5 

Servitut, Väg 

Servitut, Gång-och 
cykelväg 

Utredningen saknar servitut som eventuellt tillkommit genom vattendom eller liknande. Vidare saknas 
eventuellt avtalsrättigheter som inte är offentliggjorda genom inskrivning. 
Utredningen saknar rättskraft. 

Fastighetsförteckningen upprättad av 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
D;ItUm 

2014-11-03 

Tillstånäsnämnden 

H/-'tc.iU KuiviMUN 
KO~~IUNSTYRELSENS FÖRV.ll.1Nitl0 

INKOM 

JUSTEMRE 

2014 ~w- o 4 
TSTN § !;)1 TSTN 2014/28 KS~ RsgJV 

)_D\ :L{}.~ _l J_r_\ 1 'f_ J J. ~o 

Yttrande över förslag till ändring av detaljplan för Dyarne 5:98 
m.fl. 

SC!mmanfattning 
Tillståndsnämnden har fått mbricerad detaljplan på remiss under dess 
granskningstid. Det finns gällande detaljplaner som har behov av ändrirl:g 
för att tillåta ytterligare verksamhet så som vård och utbildning. 
Småindustri, handel och kontor är de tillåtna verksamhetema enligt gällande 
detaljplaner. Området är till stön-e delen redan bebyggt och där finns 
etablerade verksamheter även inom Vård oc;h utbildning som dock :inte har 
stöd i gällande detaljplaner. Mot den bakgrunden har denna planändring 
initierats. 

Nämnden har ytb:at sig vid samrådsskedet av planändringen, och då framfört 
en rad synpunkter som till största delen har beaktats. , 

Ärendet 
Tillståndsnämnden har från kommunstyrelsen den 7 oktober 2014 fått 
gratiskningsförslagti11 ändring av ·cletaljplan för Dyarne 5:98 m.fl. 
fastigheter :för yttrande. Detaljplanen är föremål för granskning under tiden 
7 aletaber till 21 oktober. Planen hanteras med enkelt planförfarande. 

Planområdet är cirka 2 ha och ligger centralt i Bålsta, ca 800m söder om 
Bålsta centrum, :inom den södra delen av verksamhetsområdet Dyarne. Flera 
detaljplaner gäller för området, varav den äldsta ä1· från 1969. Enligt dessa 
detaljplaner är tillåten användning av levrutersmarken småindustri, handel 
och kontor. 

Inom planområdet flnns byggnader som idag främst inrymmer 
kontorslokaler av olika slag. Företagshälsovård och Bålstadoktorn är 
etablerade inom områdyt. Här bedrivs också unelervisning på gymnasienivå. 
Det. :finns även matk som ännu inte äJ.· bebyggd. 

Syftet med akhl.ell planändring är att ändra två gällande detaljplaner så att 
mivarande ändamål ''Småindustd} handel och kontor" utökas till att även 
omfatta ' 'vård och utbildning". Dänned blir de etabierade verksamhetema 
inom vård och utbildning planenliga. Byggrätt frireslås till två våningsplan 
begränsat av l O m högsta totalhö]d. · · 

synpunkter 
De synpunkter som tillståndsnämnden har lämnat under planforslagets 
samrådstid håndiade främst om dagvatten, natur och plantering, 
kvartersmarkens foreslagna flexibla användningssätt samt mdon c;lär behov 
av vissa förtydlig~p,dep eller forändring lyftes fram. 

EXPEQIERAQ SIGNATUR UTDRAGSBEsn'RiiNING 
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r"11 HÅBO W KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Da_tum 
2014-11-03 

Till~tåndsnämriden 

JUSTERARE; 

TSTN § 91 TSTN 2014128 

Vad gäller levattersmar-kens blandning av tillåtna ändamål hat nu 
planförslagets ändringar bidragit till en förbättring och fcimtsätt:I$-garna i 
kommande bygglovsskede und~rlättas. Förvisso noteras att betecld:Jing J, 
småind_ustri (som inte stör omgivning), finns kvar för två levruter 
tillsammans med kontor och handel. 

Information om radon finns nu bättre beskrivet i planbeslaivningen och 
tillsammans med de;n nya informationen på plankartan är det bra 
omhändertaget enligt bygg- och miljöförvaltningens uppfattning. 

Frågan om hur d~gvatten bättre Jean säkerställas i en detaljplan är i dagsläget 
inte en helt enkel fråga mot bakgrund av nya rättsfall inom området SQm 

pekar på att många komm1mer inte hanterat dagvatten:fi:ågan på ett 
godtagbart sätt i sin planering. Därmed finns en viss osäkerhet kring vad 
som blir korrekt ochjuridiskt hållbmt. Vad som emellertid alltid är viktigt är 
att i planbeslaivning(m tydligt beshiva hur dagvattn.et ska lösas inom hela 
planområdet så att det inte påverkar recipienten, Mälaren, på ett negativt sätt 
och vilken ambition kommunen har med fördröjning ochrening av 
dagvatten inom planområdet. 

Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
Med utgångspuruct från tillståndsnämndens yttrande vidsamrådsskedet har 
en del förbättringar av planforslaget gjorts till detta skede. Det som nu lyfts 
fram som kvarstående synptmkt är planteting av natur på främst två levarter 
samt reflektion kring dagvatten. 

Den sammantagna bedömningen är att planförslaget for Dyame 5:98 kan 
föreslås Tillståndsnämnden får tillstyrkan under dess granskningsskede. 

Beslutsunderlag 
Planhandling 
Samrådsred9görelse 

..:... Tjänstesl<rivelse, date:~;ad 2014-10-24 

Beslut 

l. Tillståndsnänmden instämmer i Bygg- och miljöförValtningens 
bedömniiJ.g gällande grans1mingsförslaget för detaijplane)l for 
Dyarne 5:98 m. fl. 

Beslutsexpediering 
Konnnunstyrelsen 

I'OXPEDIERAO S!GNI\TUR lJTDRAGSBESTYRKNING 

;;? / l , {.,A ... (__ ;1/~lil ltF I 
Nr 20.14.441 



HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-10-21 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 168 
KS 2012/71 

Förslag om detaljplaneuppdrag för Dyarne 5:98 m fl, Bålsta 
tätort - planbesked 

Sammanfattning 
EssLab Fastigheter AB har inkommit med ansökan om planbesked får 
ändrad detaljplan får fastigheter Dyame 5:98 samt 5:101 och 5:104 i Bålsta 
tätort. Gällande detaljplaner for aktuella fastigheter är K 15 Dyame 5:69 och 
DPL 291 Dyame 5:98 m fl som införde vissa ändringar i detaljplan K 15. 

Detaljplan K 15 Dyrune 5:69 har vunnit laga laaft 1969-08-04, och dess 
genomfårandetid har utgått. Detaljplan 291 Dyarne 5:98 m fl har vunnit laga 
kraft 2000-06-13 och dess genomfårandetid löper ut i sommar 2015. 
Ändamål av nämnda fastigheter är småindustri (detaljplan K 15). Ändringar 
som infördes med detaljplan 291 gäller bl a lcva1iersmarkgräns för 
fastigheter Dyame 5:95, 5:97, 5:98 och 5:105 i söder och i väst så att den 
överensstämmer med fastighetsgränser i verkligheten, samt justering av 
p1ickad, ej bebyggbar mark på fastigheterna i respektive. 
Kvartersmarksändamål ändrades inte. 

I nuläget på fastigheten 5:98 finns två byggnader, en envånings 
industribyggnad placerad alldeles intill fastighets östra gräns och ett 
kontorshus i södra delen av fastigheten, placerad vinkelrätt mot 
industribyggnad. Fastigheter Dyarne 5: l O l och 5: l 04 är i nuläget 
obebyggda. 

Båda två byggnader bebyggda på 5.98 på sätt och vis överensstämmer inte 
med gällande detaljplaner. Industribyggnad är i stort sätt bebyggd på 
prickad, ej byggbar tomtmark och del verksamheter den inrymmer idag 
(gymnasie-sär), stämmer inte heller med planers bestämmelser (småindustri, 
kontor, handel). Kontorshus inrymmer Företagshälsovård och Skoldatatek. 
Verksamheter som bedlivs i båda byggnader är viktiga för kommunen och 
delvis bedrivs av kommunen själv. 

Eftersom tillfälligt bygglov för verksamhet på Dyame 5:98 håller på att utgå 
snart och att verksamheter som bedlivs inom byggnader på fastigheten är 
viktiga for Håbo kommun, ställer detta laav på att ändra de två gällande 
detaljplaner samtidigt. 

Syftet är att utföra änd!ingen som ska förutom småindust1i medge byggrätt 
också för: 

l . allmänt ändamål - vård och utbildning, 

och 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRI<NING Nr 2013.2934 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-10-21 

Kommunstyre lsen 

JUSTERARE 

KS § 168 
KS 2012/71 

2. justera planbestämmelser som gäller prickad, ej bebyggbar tomtmark 
längs en del av östra gränsen av fastighet 5 :98 mot parlanark 
(detaljplan K15) for det inte överensstämmer med verkligheten 
(befintlig indushibyggnad ligger där). 

Det ska möjliggöra laglig fortsättning av verksamheter som bedrivs på 
fastigheten 5:98. Inga andra ändringar avses göras. 

Planavdelningen bedömer att ansökan om tillåtet bostadsändamål inom 
planområdet inte är lämpligt ur allmän plansynpunkt delvis p g a nuvarande 
verksamheter som bedrivs där, delvis for det är i shid med fordjupade 
översiktsplanen. Planavdelningen bedömer däremot att det är lämpligt ur 
allmän plansynpunkt att medge byggrätt till befintliga verksamheter som 
bechivs på fastighetema - vård och utbildning, med utgångspunkt från att 
telmiska egenskapslaav beträffande brandsäkerhet och skydd mot 
industribuller beaktas vid bygglovprövning. Planavdelningen bedömer att 
utöver fastigheter i ansökan om planbesked är det 1imligt att med 
planområdesgräns omfatta också arrgränsade fastigheten Dyame 5:97. 

Motivering till bedömning att det är rimligt att omfatta avgränsade 
fastigheten 5 :97 ligger i faletum att på den också bedrivs for kommunen 
viktig allmän verksamhet (Bålsta doktom och ambulans som är lika i shid 
med gällande detaljplaner som de på 5:98), samt att med det planområdet får 
då en rimlig form. 

Planavdelningen tillstyrker att planen kategoriseras som enkel detaljplan 
och att allmänt ändamål inom planmmådet prövas genom planläggning med 
enkelt planforfarande som ändring genom tillägg till gällande detaljplan 
K15 samt 291. 

Detaljplanen fmansieras av beställaren. Beräknad ungefårlig tidpunkt for 
antagande är våren 2014. 

Avgift for detta beslut tas ut med 6 675 kr enligt kommunens fastställda 
taxa. Faktum skickas separat. 

Allmänna upplysningar 

Ett positivt planbesked innebär att kommunen avser att pröva aktuella 
åtgärder i en detaljplaneprocess och ska inte uppfattas som ett slutligt 
ställningstagande till dess. 

Den angivna tidpunkten är ungefärlig och kan, inte minst beroende på 
omständigheter utariför kommunens kontroll, kom.ma att ändras under 
arbetets gång. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-10-21 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 168 
KS 2012/71 

Planbesked kan inte överklagas. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen 2012-06-26 

Formell ansökan inkommen 2013-09-23 

Tjänsteslaivelse, daterad 2013-09-23 

Uppdragsbeslaivning, daterad 2013-08-20 

Kruia över planområdet, daterad 2013-08-26 

Tjänsteslaivelse 2014-09-23. 

Arbetsutskottets fårslag till beslut 2013-10-08, § 123. 

Kommllllstyrelsens behandling av ärendet: 

Ärendet föredras av planarkitekten. 

Kommunstyrelsens beslut 

l . styrelsen uppdrar till förvaltningen att upprätta forslag till ändring av 
detaljplan K15 samt 291 genom tillägg med enkelt planfårfarande. 

2. styrelsen noterar att detaljplanearbetet bekostas av sökanden. 

Beslutsexpediering 
Planavdelningen 
Sökanden 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNJNG Nr 2013.2934 



1(1) 
HÅBO 
KOMMUN 

Tjänsteskrivelse 
Datum 

2014-10-20 
Vår beteckning 

KS2014/124 nr 2014.3094 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Fredrik Holmgren, Samhällsplanerare 
0171-525 18 
.fredrik.holmgren@habo.se 

Förslag till Bostadsförsörjningsprogram 

Sammanfattning 
Kommunen ska enligt lag (2011 :1383) om kommurremas 
bostadsfOrsöijningsansvar med riktlinjer planera for bostadsforsö:tjningen i 
kommunen. 

Enligt lagen ska kmrununens liktlinjer antas av kommunfulhnäktige vatje 
mandatpeliod och vid planeringen av bostadsforsö1jningen samråda med 
berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktörer med ansvar for regionalt 
tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfålle att yttra sig. 

Kmmnunstyrelsen beslutade 2014-06-11 att gå ut på samråd med forslag till 
Bostadsforsörjningsprogram for 2015-2018 med utblick mot 2030. 
Samrådet pågick till och med 5 september. 

Efter samrådet har programmet reviderats efter inkomna synpunkter. 

Beslutsunderlag 

Bostadsforsö:tjningsprogram, ANTAGANDEHANDLING (KS20 14/124 
m 2014.3055) 

Kommunkansliets forslag till beslut: 

Kommunstyresens förslag till kommunfullmäktige 

l. Kommunfullmäktige beslutar att anta Bostadsforsö:tjningsprogrammet. 

Beslutsexpediering 
Plan och utvecklingsavdelningen 
Tekniska avdelningen 
Bam- och utbildningsförvaltningen 
S ocialforvaltningen 
Bygg- och miljöförvaltningen 
HåbohusAB 
Håbo Marimads AB 



HÄBO KOMMUN 
Kot.MJNSTVRELSSNS FORVALTNING 

INKOM Bilaga§ 67c 
1(2) rri1 HÅBO W KOMMUN 

~~. 2014 .. og~ 1 7Re~!ss utgående 
. Datum· 

K8 ~ -r' REg.nr2.01~05~ 9 . 
Vår ~etecknllliJ 

KS2010/72 nr 2014.1731 

Kommunstyrelsens fOrvallning l 
Kommunstyrelsens stab 
Fredrlk Holmgren, Samhallsplanerare 
0171-52518 
fredrlk. holmgren@ habo.se 

Samråd av bostadsförsörjningsprogram 

Håbo kommun är en expansiv framtidskommun mitt i Mälardalen. 
Kommunen växer men llir att växa hållbart krävs en strategisk inriktning fOr 
kommunens bostadsftlrsörjning. 

Hå bo kommun har tagit fram ett forslag till Bostads.forsörjningsptogram 
och bjuder nu in er till samråd. Vi behöver ha era synpunkter på ftlrslaget 
fiil' att kunna utveckla en tydlig och kvalitetsslikrad bostadsförsörjning fl:lr 
våra kommuninvånare. 

Vänligen inkom med synpunkter senast fredag 5 september 2014 till 
fredl'ik.bolmgren@habo.se. 

Om du har frågor om förslaget kontakta: 

Fredrik Holmgren 

Bakgrund 

0171-525 18 
freddk.holmgren@habo.se. 

Kommunen ska enligt lag (2011; 1383) om kommurremas 
bostadsfOI'sörjningsansvat· med riktlinje1· planera f6r bostadsforsärjningen i 
kommunen. En1igt lagen ska kommunens rikt11njer antas av 
kommunfullmäktige vatje mandatperiod och vid planeringen av 
bostadsilirsBrjningen samråda med berörda kommuner och ge länsstyrelsen, 
aktörer med ansvar fOr regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala · 
o1•gan tillfalle att yttra sig. 

Kommunstyrelsen beslutade 20 14·06-11 att gå ut på samråd med fOrslag till 
Bostadsfcil'sörjningsprogram får 2015-20 t 8 med utblick mot 2030. 

POSTADRESS 
746 00 ElALSTA 
OESOI<SADRESS 
Centrumleden 1 

TElEfON Vt\XEL 
0171-526 00 
TEI.EFJIX 
0171-563 33 

ORG.NR 
212.000·02•11 

HE1>1SJDA 
www.habo.sc 

t·POST 
kommun@habo.se 
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Bilaga§ 67c 

~HÅBO W KOMMUN 

Sändlista 

Internt 
Miljö- och tekniknämnden 
Skoln1:tmnden 
Socialnämnden 
Tillståndsnämnden 
Överffinnyndamämnden 
Avdelningen fllr kultur och Iivsmiljti 
Ekonomta vdeln ingen 
HåbohusAB 
Håbo marknads AB 
Kommunara handikapprådet 

Politiska partier, lokatt 
Socialdemokraterna 
Moderaterna 
Miljöpartiet 
Folkpartiet 
Kristdemokratemu 
Centerpartiet 
Vänsterpartiet 
Bålstapartiet 
Sverigedemokraterna 

:=::1:: Remi~s utgående 
Oatum ! 

.. ... '2.d 14-05-19 
J 
l 
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2(2) 

Vi\r beteckning 
KS2010/72 nr2014.1731 

t:xterna ekWrer 
Unsstyrelsen Uppsala Hin 
Länsstyrelsen Stockholms län 
Landstinget Uppsala Hin, kollektivtrafiknämnden 
Stockholms läns landsting, trafiknämnden 
Stockholms lllns landsting, tillväxt, miljö och 
regionplanering 
Regionförbundet Uppsala län 

Upplands-Bro kommun 
Enköpings kommun 
Uppsala kommun 
Sigtuna kommun 
Knivsta kommun 

Tl'afikvet'ket 
Svenska Kraftnät 
skanova 
Vattenfall Distribution 

Lyssna och Njut 
Bålsta Kabel TV 
E.ON Elnät 
E.ON V1irme 
PEAB 
Skanska 
NCC 

Naturskyddsföreningen Håbo 
Fastighetsägarna Mitt-No1•d 
Hyresgästföreningen Håbo 
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11 (19) 

K8Dnt Reg.nr N2014-0047 

§ 67 

Bostadsförsörjningsprogram Håbo kommun 

Beslut 

Kollektivtrafiknämnden beslutar att godkänna framlagt rorslag till remissvar. 

Ärendet 

Håbo kommun har översänt forslag till bostadsfårsö:tjningspl'Ogram till 
Kollektivtrafiknämnden, Landstinget i Uppsala län fdr synpunkter enligt lagen om 
kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000: 13 83 ). Programmet gäller för år 2015-2018 
med utblick mot år 203 O. 

Landstinget i Uppsala län har gjort övervägande om tillgängligheten till kollektivtrafik får den 
planemde tillkommande bebyggelsen i Håbo kommuns forslag till bostads
fårsörjningsprogram. Landstinget i Uppsala län har i huvudsak inget att eriru:a, men villlämna 
några kompletterande synpunkter när det gäller mål får kollektivtrafiken, riktlinjer för 
utfannniogen av gång- och cykelvägar, cykelpatkeringar~ strukturen på bebyggelsen och 
planering av nya Bålsta resecentrum. 

Ordförande  ställer proposition på framlagt forslag till beslut och finner bifall. 

Bilaga § 67 a, b, c 

Kopia tiD: 
Håbo kommun, Kommunstyrelsen via Fredrik Holmgren 
Landstingsstyrelsen, sekr 
Kollektivtrafikfdrvaltniugen, registrator 

Exp. 2014-09~ 11- Exp. QQ.., 

Ordlllrandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkunde 

Personuppg. 
maskeras



JIIL Trafikförvaltningen :O\!:: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 

strategisk utveckling 
Planering 

Handltiggare 
  

 
@sll.se 

BREV 
2014-08-26 

Håbo kommun 
Kommunstyrelsens stab 
Fredrik Hol mgren 

746 80 Bålsta 

Yttrande över förslag till bostadsförsörjningsprogram 
för Håbo kommun, KS 2010112 nr2014.1731 

Trafikförvaltningens synpunkter på förslaget 

Syftet med förslaget är att kunna utveckla en tydlig och kvalitetssäkrad 
bostadsförsörjning för kommuninnevånarna. 

Trafikförvaltningen är positiv till att en utbyggnad av bostäder föreslås ske nära 
buss- och pendeltågstrafiken vilket också framgår av våra andra yttranden kring 
utbyggnaden av Bålsta centrum och dess närområde. Håbo kommun beskrivs 
som ett pendlingssamhälle där sju av tio arbetar utanför kommunen och sex av 
dessa i stockhalm län. 

En koncentration av bebyggelse inom gångavstånd från stationen är således 
efterfrågad eftersom trenden är att fler söker sig från villaboende till lägenheter 
och därmed söker boenden i bra kollektivtrafiklägen. För bebyggelse utom 
gångavstånd från stationen bör denna koncentreras till stråk som kan få en god 
kollektivtrafikförsörjning med buss. 

För att uppnå en god tillgäng lighet till kollektivtrafiken är det viktigt att gång- och 
cykelvägar får gena, trygga och säkra utformningar. Behovet av 
infartsparkeringar för bil och cykel bör studeras i samband med utbyggnaden av 
bostäder och arbetsplatser. 

För att leva upp till ambitionen att Håbo kommun ska vara en hållbar 
tillväxtkommun är det viktigt att bebyggelse och kollektivtrafik samplaneras och 

1(2) 

Diarienummer 
SL-2014-1676 

Infosä k. klass 
Kl (Öppen) 

stockhalms läns landsting 
Traflkförva l t n i n gen 
105 73 Stockholm 

Leveransadress: 
Lindhagensgatan 100 
Godsmottagn ingen 
112 51 stockhalm 

Telefon: 08-686 16 00 
Fax: 08-686 16 06 
E-post : registrator.tf@sll.se 

Säte: Stocl<holm 
Org.nr: 232100-0016 
www.sll.se 

Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsp!an 

Perso
nuppg. 
maske
ras



Jlll Trafikförvaltningen 
~\k STOCKHOLMS LÅNS LANDSliNG 

strategisk utveckling 
Planering 

att detta sker i tidiga skeden i planprocessen. 

Vänliga hälsningar 

stockhalms läns landsting 
Trafkförvaltningen 

 

BREV 
2014-08-26 

2(2) 

Diarienummer 
SL-20 14-1676 

Infosäk. klass 
1<1 (Öppen) 

Personuppg. 
maskeras

Personuppg. maskeras



Fredrik Holmgren 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämna: 

@eon .se> 
den 2 september 201414:37 
Fredrik Holmgren 
Yttrande på remiss för Bostadsförsörjningsprogram, Än r. KS201 0/72 

E.ON Elnät Stockholm AB Q•on 

Datum Arkivnr 
2014-09-02 Ö2014 89 

Bostadsförsörjningsprogram, Håbo kommun 

E. ON Elnät stockhalm AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har följande synpunkter. 

Det är av stor vikt för E. ON Elnät att få ta del av denna typ av program, speciellt utbyggnadsområdena är intressanta 
när det gäller våran nätplanering som ligger till grund för kommande nätplaner. 

Med vänliga häls-ningar/With kind regards, 
 

Tillstånd och Rättigheter 
 

  
@eon .se 

E. ON Elnät Sverige AB 
Box 1422 
701 14 Örebro 

Personuppg. maskeras

Personupp
g. 
maskeras
Personuppg. 
maskeras
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H BO KOMMUN 
KOK4UNSTY~SENS FORVAL THING 

INKOM . 

2014 -08- 2 9 

Håbo kommun 
fredrik.holmgren@habo.se 
1~om\1lun@habo.se 

YTTRANDE 

Yth·~de angående bostadsförsö:dningsprogram. fÖl' 2015-2018 för Håbo 
kommun 

Ett diarienummer: KI:J2o10/72 nr 2014.1731 

Svensl<a kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricernt ärende ocl1 har ingenting 

att erinra mot upp1·ättat fii t•slag. 

Eftersom vi inte har några synpunkter och Svenska kraftnät inte hat· n·ågra ledningar i 
anslutningtill aktuellt område anser vi att delta ärende är avslutatfrån Svenska la:aft

näts sida. Därmed Önslear vi inte medverka i det fo1tsatta r emissförföramtet för alctu

ellt äl'ende, förutsatt att planområdet inte föräudms. Vid eventuella frl'lgor är ni väl

komna att l1öra av er till oss. 

För övergl'ipaude information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för stam

nätet för el hänvisar vi till PeJ•spclctivplan 2025, Detta dokument finns publicerat 

via vår hemsida: 

http:/ f www.svlc.se/GJohaljoz_Press.Jnfo/Pdf/201304 29-Pm•spelctivp1an2025.pclf 

Med vänlig .hälsning 
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HÅBO 
KOMMUN 

Tillståndsnämnden 

TSTN § 69 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-08-25 

TSTN 2014/35 

Yttrande över förslag till Bostadsförsörjningsprogram för H åbo 
kommun 2015 .. 2018 med utblick mot 2030 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har låtit ta fi:am ett förslag till 
Bostadsforsörjningsprogram som nu är f'oremål får samråd. 
Tillståndsnämnden har for avsikt att yttra sig över programmet. 

En kommun har genom sitt bostadsforsörjningsansvar att planera för 
bostadsförsörjningen och ta fram riktlinjer. Föreliggande 
Bostadstorsö1jningsprogram är det forsta får Håbo komrmm och redovisar 
bland annat mål och rilctlinjer får bostadsbyggandet samt det planerade 
bostadsbyggandet. Programmet redovisar att bostadsproduktionen bör ligga 
på en nivå om 150-200 nya bostäder per år for att uppnå visionen for Håbo 
kommun om ca 25 000 invånare till år 2030. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har den 11 juni 2014 fattat beslut om att sända framtaget 
forslag till Bostadsforsöljningsprogram :på samråd fram till och med 
fredagen den 5 september 2014. Tillståndsnämndenhar fåttrubricerad 
handling på remiss under dess samrådstid. 

Bostadsförsörjningsprogrammet ska vara ett verktyg får den långsiktiga och 
strategiska planeringen och utvecklingen av bostäder i Håbo kommun. Rätt 
använt så ger progråmmet stöd for att uppnå kommunens vision och 
målsättningar. 

I programmet återges en rad fakta och trender .Icring bostadsmarimaden 
utifrån såväl regionala som lokala aspekter. Målen for bostadsbyggandet tar 
med aspekter :fi:ån nationellt, regionalt ned till det lokala perspektivet. I 
programmet summeras en rad riktlinjer (24 st) som är avgörande för att 
bidra till ett effektivt bostadsbyggande. 

Det planerade bostadsbyggandet i kommunen redovisas för åren 2015-2018 
samtmed utblickmot år 2030. Respektive delprojelctredovisas påkarta och 
med ungefå11ig volym samt med planerad upplåtelsefmm. 

Synpunkter på samrådsförslaget 
Förslaget till Bostadsförsörjmngsprogramredovisar på ett vällovligt sätt de 
grlllldläggande fömtsättningama får den lokala bostadsmarlmaden i Håbo 
kommun. Pmgranm:tet ta:r också upp det större perspektivet såväl regionalt 
som nationellt, vilket är värdefullt. 

EXPEDIERAD SIGNATUR 



HÅBO 
KOMMUN 

Tillståndsnämnden 

TSTN § 69 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-08-25 

TSTN 2014/35 

Det råder bostadsbrist idag i storstadsregionerna, så och i Håbo kommun, 
och härmåste alla berörda aktörer bidra till ett ökat bostadsbyggande utifrån 
s.in roll och sina fchutsättn:ingar. Kommunens huvudansvar kan sägas vara 
att skapa goda fårutsättningar fcir bostadsbyggande. 

Förslaget till bostadsforsö:tjningsprogram ger fOr Håbo kommun en tydlig 
vilj einr.iktn.ing kring bostadsfårsö:tjningen, vilket är en nödvändig plattfmm 
for att faletiskt nå den önskade utvecklingen. Pro grammet ger tydlighet 
gentemot intresserade byggherrar och entreprenörer, nuvarande och 
potentiella invånare i kommunen och andra aktörer. Naturligtvis är 
Översiktsplanen tillsammans med andra strategiska dokument for den 
fysiska planeringen också viktiga. Tillsammans ger de ramverket, och fram 
till nu har inte vru.it helt tydligt vad gäller kommunens ambitioner gällande 
bostadsbyggande. 

Sammanställningen av de projelct som är aktuella och framöver kan bli 
aktuella är väldigt bra for bygg- och miljöforval1rringen att ta del av i den 
koncentrerade formen, dels som allmän kunskapskälla dels som plane1ing 
infor den egna verksamhetens bedrivande. Korom1mens expansionstakt 
påverkar alltifrån kartproduk:tion- och beredskap, GIS-lös:illngar till 
handläggning/tillsyn inom bygg- och milj ö området. 

För att bostadsbyggande ska kunna genomfåras i jämn takt behöver 
kommunen ha beredskap i form av alctu.ell översiktsplan och andra 1iktlinjer. 
Det är viktigt att det finns en välfungerande intern plan- och 
bygglovpro cess. Det behövs också ett strategiskt tänkande i form av 
prioritering av resurser vid behov och hållbar översiktlig planering som bas i 
bakgrunden. Det arbete som Te dan pågår med utveckling av plan- och 
bygglovprocesserna är vilctiga att de fortsätter och hittar s.in fonn. 

Programmet tar också upp vikten av dialog för att nå framgång inom 
bostadsbyggandet. Bygg- och miljöförvallningen instämmer i detta. Såväl 
dialog som samverkan behövs for att nå en strategisk boendeplanering. 
Inom kommunen kan dialog och samverkan utvecldas såväl mellan 
förvaltningar som nämnder och bolag. Samordning med utvecklingsfrågor 
kring näringsliv och sysselsättning och med verksamhet som kollektivtrafik, 
skola, forskola och annan service äJ: viktig. Dialog och samverkan behöver 
också utvecklas med närliggande kommuner och i det regionala 
perspelctivet. Det finns med all säkerhet mycket att vinna på att utveclda 
dialog och samverkan i det fortsatta arbetet med bostadsplanering. 

De riktlinjer som föreslås for bostadsbyggandet och utveclding av 
bostadsbeståndet är 24 st. Dessa har olika karaletär och dignitet. Ett fle1ial 
riktru.· sig till bostadsproduk:tionens volym, takt, sammansättning och 
lilmande, medan andra riktlinjer mer kan ses forutsättningar for den fysiska 
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f'l1 HÅBO 'el KOMMUN 
Tillståndsnämnden 

TSTN §69 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-08-25 

TSTN 2014/35 

planeringen. I synnerhet den sistnämnda gruppen lämpar sig mycket väl för 
fortsatt utveckling i dialog och samverkan för att bli väl förankrad och satt i 
sitt sammarihang. Ett område som skulle kunna utvecklas här är 
hållbarhetsaspekten, där till exempel bra gång- och cykelvägsförbindelser 
inom och mellan bostadsområdena bör vara ett ln"av i sambandmed 
nyproduktion. Det är viktigt att kunna erbjuda ett valierat utbud av nya 
bostäder och kommlmen är positiv till nya former för bostäder där 
exempelvis modulbaserat byggande kan vara ett iniressant och 
kostnadseffektivt alternativ. 

Beslutsunderlag 
Samrådsförslag till Bostadsfdrsötjningsprogram får 2015-2018 med 
utblick mot 2030. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-08-15 

Beslut 

1. Tillståncisnämnden tillstyrker samrådsförslaget till 
Bostadsförsötjningsprogram ror 2015-2018 ochmed utblick mot 2030. 

2. Tillståndsnämnden instämmer i de synpunkter och kommentarer som 
bygg- och milj öfårvaltningen redovisat, men vill särskilt trycka på 
vikten av tidig dialog och samverkan i det fortsatta arbetet med 
bostadsplanering. 

3. Tillståndsnämnden anser att det är angeläget att prioritera en utbyggnad 
av hyresbostäder i kommunen och ser gärna att andelen hyresbostäder 
höjs i förhållande till bostadsrätter i avsnittet "Planerat 
bostadsbyggande". 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen, plan- och utveclding ,-·-/'10 

v t/ / 
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a •. L'" L -,.. ansstyre sen 
~ stockhalm 

YTTRANDE 

Datum 
2014-09-05 

Beteckning 

101-30750-2014 

Postadress 

HÄBO KOMMUN 
KOWJNSTYRELSEHS FORvALlNING 

INKOM 

2014 -09- o 9 Håbokommun 
:fi:edrik.holmgren@habo.se 

Samråd av bostadsförsörjningsprogram Håbo kommun 

Att en tredjedel av alla nyinflyttade till Håbo kommun kommer fi·ån Stockholms 
län visar på vikten av ett regionalt perspektiv i kommunens arbete med 
bostadsforsö1jningen. Det är därför positivt att hänvisning görs till RUFS 2010 
och att Håbo i sitt förankringsarbete även vänder sig till Länsstyrelsen i 
stockhalms län. 

Befolkningsölmingen i Stockhohns län är kraftig och har de senaste åren uppgått 
till över 35 000 personer årligen. Det innebär att behovet av och efterfrågan på 
nya bostäder till regionen är stmt. Med anledning av den kraftiga 
befolkningsökningen fick Landstinget i Stockholms län under 2012 i uppdrag av 
regeringen att se över behovet av bostäder. Det resulterade i en regional 
bedömning av behovet av nya bostäder fram till år 2030. Dänned har RUFS 2010 
reviderats i detta avseende. Regionens behov av bostäder till år 2030 är bedömt 
till att vara mellan 9 000-16 000 inflyttningsklara bostäder årligen. Denna 
reviderade behovsbedömning bör ni hänvisa till istället för den som finns i RUFS 
201 O. Läs mer i Regional bedömning av behovet av nva bostäder i 
stockholmsregionen kam till2030. Medhänsyn taget till denkraftiga 
befollmingsöla.ringen är Länsstyrelsens aktuella bedömning att behovet är minst 
16 000 bostäder årligen. 

Bostadsförsäljningslagen reviderades vid årsskiftet och innehåller bland annat en 
tydligare koppling till PBL. Er nuvarande översiktsplan är från 2006 och ett 
förtydligande om framtida koppling mellan detta bostadsfårsötjningsprogram och 
en ny kommunomfattande översiktsplan får gäina redovisas. 

En aspelct att ta ställning till är att det i e1t förslag står att dokumentet ska 
aktualitetsprövas vmje mandatperlod av kommunfullmäktige. I lagen om 
kommunernas bostadsförsäljningsansvar står att riktlinjer för 
bostadsförsäljningen ska antas av kommunfullmälctige under varje mandatperiod. 

I förslaget används omväxlan_de orden bostadsfårsörjningsprogram, 
bostadsförsötjningsstrategi, strategi och riktlinjer för bostadsbyggandet och 
strategi och riktlinjer för bostadsbeståndet. Förtydliga gärna så att det framgår vad 
ni syftar på. 

Det är positivt att ni lyfter olika gruppers specifika behov, där kommunerna har ett 
särskilt ansvar. Som ett förtydligande bör det stå att Håbo träffar 
överenskommelser med Länsstyrelsen om mottagande av nyanlända flyktingar. J 
förslaget står det att ni har avtal med Migrationsverket 

Angående insatser för att nå era uppsatta mål är det positivt att koppling finns till 
det kommunala bostadsbolaget, till kommunens madmnvisningspolicy och till 
socialnämndens lokalplanering. Ytterligare verktyg som flera av Stockholms läns 

Länsstyrelsen Stockholm 
Box22067 

Bes5ksadrass 

Hantverkargalan 29 

-J "i l i!''Ji 
.f :~- llj 

Telefon 

010-223 10 00 
Fax 

010-22311 10 

E-postlwebbplals 

stockholm@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/stockholm 

104 22 srocKHOlM 

l (2) 



Datum Beteckning 

2014-09-05 101-30750-2014 

·!r :; . ' • . : , .~ ': . : • i . . ' • : . ' 

kommuner arbetar med är bland annat statliga hy~·esgarat}tier; .upplåtelse av mark 
med tomträtt, kommunal bostadsförmedling, tel~ska fcin;nedlingsprinciper fÖr att 
exempelvis möjliggöra förmedling av små bostä4et till unga, Bqstad för.si istä11et 
för trappstegsboende av olika slag och sla'ivelserS exploateringsavtal om att ~tt 
visst antal bostäder ska gå till socialtjänstens behov. För mer information läs 
gärna vår l'appmt Läget i länet- bostadsmarknaden i Stockholms län 2014. 

Beslut i detta ärende har fattats av samhällsbyggnadsdirektören  
 Utvecklingsledare  föredragande. 

. - · - ~- · ·~---- -· - -

2 (2) 
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YTTRANDE 
Kotnlnunstyrel~(,!n . 

0 
KOtv1MUN 

Handläggare, telefon a~RSLsENSFORVALTNING o tum Vår betec)lning 

   INKOM 2 14-08-15 Dnr 2014-000379 
r;r beteckning . . 201~ -09- o 8 ;~--~ .. 

K$ill1f _,,. Rog.ril ~- • r 

· (il j j )U_l 2.b Il( ZJJ 1i }u . l . nabo konunun 

KS2010/72 nr20!4.1731 

746 80 Bålsta 

Yttrande över Håbo kommuns förslag till 
Bostadsförsörjningsprogram för 2015-2018 med utblick 
mot 2030 · -

Upplqnds-Bro kornimm har tagit del av fdrslaget till bostadsför~örjnings
program för llåbo och vill länina några kommentarer av mcllonko1nmm1t'llt 
intresse. 

Även om Håbo och Upplands-Bro ligger i olika län, tillhör vi ändå i många 
avseenden samma region. Det är därför bra att programmet under rubriken "En 
växande kommun i Mälardalen'' slår fust att l !åbo kommun hal' integrerats allt 
mer med regionens marknader for bostäder, arbete, varor, tjänster, service ol!h 
kultur. Programmet tar också på ett förtjänstfu!IL sätt LlPP den gemensamma 
utplaningen att hålla jämna steg inom bostadsbyggandet för att råda bot på den 
stora bristen på bostäder. Ansvaret för bostadsförsötjningcn avspeglas också i 
programmets redovisning av det plane1'ade bostadsbyggandet. 

Vi ställer oss däremot lite frågande kring valet av begreppet »regional 
stadskärna" i beskrivningen av Bälsta. På sidan 6 stärutt Bålsta "fbrLsä11cr att 
vii):(.a som en 1'cgional stadskärna i StorsLockholm". Regional stadskämu är ett 
begropp i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsrcgioncn, 
RUfoS 201 O, sorh används för ett antal mnrådcn för vi lka del finns ett särskilt 
handlingsprogram. Föi·utom den centrala regionkärnan pekas ålla yttre 
regionala stadskärnot ut som sku utgöra attraktiva lokaliseringsplatser och 
avlasta den centtala regionkäman genom att fungem som noder med hög . 
regional .tillgänglighet. l värt stråk pekas Barkarby-J akobsberg. ut .som regional 
stadskärna. Dc~ kan vara bra att hålln sig til1 dc i RUFS utpekade onuådena n}ir 
man anv!itJder begreppet ''regional stadskäma" i Stockholmsregioncn. 

r övrigt har vi inget att invända mot förslaget Lill bostadsfdrsöJjningsprogram. 

UPPLANDS-BRO KOMMllN 

ordHn-ande 

Po<>tadrl!ss 
Upplands-Bro Kommun 
l<ommtlnstytolsen 

T~lo!on oa-581 ~90 Oo (vxl) 
T~lefax 00-561 692 ~o 

tör 

Ban~glio fi420-3674 
Org.nr 01·212000-0100 

196 81 KUNGSÅNGEN 

~Je$i;lks_ådress 
Furuhallshuset 
.Funlhåilsplan 1 
K~ng~~figOi l 

E-post honi!lJU!l@?Lmf)lands · lllil. _~~ 
Internet www.vpplands-bro.se 

l .(l) 
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~ Llpplcnds--Bro 
\U;' KOMMUN 

Kommlmstyrels~n 

PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2014-09-03 

KS § 118 Samråd av Håbo kommuns 
bostadsförsörjningsprogram 
Dnr 2014-000379 

Sammanfattnhtg 

Il åbo komml.m har tagit ll·nm ett förslag till bqstadsförsöijn1ngsprognm1 mr 
åren 2015-2018 1ncd utblick mot 2030. Programmet är ett wrklyg fbr den 
lång!:lil<tiga och strategiska plartcringcn och utvecklingen av bostäder i Håbo 
korrmnnt Upplands-Bro har som grannkommun fåtLIOrslaget på samråd. 

Beslutsunderlag 

• Håbo kommuns missiv om samråd av bostadsförsi:iljningsprogrnm den 19 
11110 2014 

• H åbo kommtms förslag till !3ostadsfdrsöljningsprogram mr 2015-2018 med 
utblick mot 2030 

• Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 15 augusti 2014 

Kommundirektörens förslag till beslut 

Komnnincn yttrar sig över Häbo komrnttns törslug till bostadsförsö~jnings
program för 2015-2018 med utblick mot 2030 enligt TillvHxtk<mtoret~ Hirslag 
den 15 nugt1sti 2014. 

Yrkande 
 

  föreslär att Kommunstyrelsen ocslut<tr 
enligt Kommundircktönms försing till yttrande med revideringen att stycke Ln; i 
yttrandet samt slutorden stryks. 

Beslutsgång 

 
   förslag lill 

beslut. mot Ko1nmundirektörens förslag till beslut och finner att 
Kotnmunstyrelset1 beslutnr enligt Kommundirektörens fön:il<\g 1ill beshtL 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunen yttrar sig bVGr Håbo kommuns tlirslag till bostad~fOrs()tjnings~ 
program för 2015-2018 med utblick mot 2030 enligt T i !J växtkontorets förslag 
den 15 augusti 2014. 

- - -----
Reservation 

   
 reserverar sig mot beslutet till förmän 

fOr egc.t förslag till beslut. 

lJ ldrug~hCS!)'fk ItU d t.; 
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. ~ Naturs~yddsftlr.enlngen 
HABO Håbo 2014-09-05 

HÄBO KOMMUN 
I<OM.«JNST!'RELSENS FORvAl TNfNG 

INKOM 

2014 -09~ o 8 
I<SD!Ir Rilg./lf - • 

.)oN. zJ;1f 

HåboKommun 
KOilliiJUnstyrelsens kontor, 
746 80 BÅLSTA 

Förslag till Bos~adsförsörjningsprogram för 2015- 2018 med utblick möt 2030 

Håbo Naturskyddsförening har tagit del av samrådshandlingama och vill framföra följande 
synpunkter: 

Ett m(lnti·~ somjämt och ständigt framförs av myndigheter, såväl på riksnivå som lokal nivå är hur 
viktigt det är med befolkningstillväxt. Håbo kommun är inget undantag. På sida 6 i 
BostadsförsöJjningsprogranuuet står exempelvis följande: 
''Kommunen har alltid haft en stadig befallaringstillväxt och har i sina strategiska plru1eringsdokument 
uttryckt en tydlig avsikt att fortsätta växa", 

Vi är starkt kritiska till detta synsätt och mser att kommunen skall tänka om. Istället borde begreppet 
livskvalitet ges en högre rang. Några exempel på livskvalitet är "tillgång till nämatur'' och "näta till 
jobbet". 
Håbo är idag Sveriges 37:e mest tätbebyggda kommun (av 290) m~d en befolkningstäthet i\V 139 
invånare/1an2

, Snittet Iör hela Sverige är idag 22 invånare/km2
. 

Varfår behöver vi (Håbo kommun) växa mer befolkningsmässigt? Var skall alla nya invånare bo? V aT 
skall de arbeta? Blir det fler människor så behöver det byggas fler vägar varvid allt större ytor 
asfalte1~as. En alU1an effekt av allt detta byggande av bostäder är ait grönområden fårsvinner i takt med 
att ny bebyggelse anläggs eller förtätas. V~rdefull naturmark och historiska kulturmarker forsvinner i 
takt med att dessa planer forverkligas . Ny bebyggelse och nya vägar irmebär att vi människor börjar 
våldföra oss på själva topologin i markerna genom att spränga bort det svenska w·berget för att pressa 
in nya hus i attraktiva lägen, Högavkastande jordbruksmark tas ocksä i anspråk for bebyggelse om 
läget an!les attraktivt utan tanke på att vi inom en snar framtid kan behöva denna produkliva mark för 
att försölja en växande befolkning. 
l ett så kort perspektiv som till är 2018 kanske inte livsmedelsforsörjningen kommer att vara ett 
problem. Däremot så får vi räkna med att omvärldsfaktorer såsom brist på drivmedel, energi, 
konstgödsel, plineraler rn.m. Jconuner att bli allt vik!;igare till år 2030. Enligt arueriJ<anska 
olj.egeologers beräkningar så kmnmer den globala oljexporten ha upphört senast år 2030 (se figur l) 
ochjordens oljereserver i princip vara uttömda år 2035 (se figur 2). Vidare sä beräknas "Peak fosfor" 
ini:raffa omkring år 2033 (se figur 3). Fosfor är en viktig ingrediens i konstgödsel. 

GN~/CNI RaliO 

Exlraoolotron b;ued on 

1 
_ 200>·201 1 n te alth,VIt>: 

ij88SS!!S 
~ ,... m w o ~ ~ 

-~~ -_., :....:! ___ _ 

lo 

., . 

11 (ini)$ •lu~hcrt lut\'L~ 

"'~L. II_u\:.bcrt~'UJ\o:. 

Fi(!ur 1. Källa: The Export Capasi~y !n~ex (Jeffrey J. Brown Figur 2. Hubbardkurva. B[a ~urva =gammal P.rognos. Grå kur'ya = ny 
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Figur 3. Källa: "N~w projection of Peak Phosporus" av Steve Mohr och Geoffrey M. Evans 

Kommande resl!rsbrist innehär sannolikt ett slut fcir urbaniseringen av vårt samhälle och att 
globaliseringen av världsekonomin kanuner att avta. Hur mycket, beror på hur framgängsrik 
teknikutvecklingen blir. Det svenskajordbruket har radilqtlt ändrats undet· de senaste 20 a 25 åren, dels 
p.g.a. E U-inträdet och dels p.g.a. ökad konkurrens p.g.a. den glob~liserade ekonomin. Detta har lett till 
att jordbruket i Håbo och Mälardalen totalt dominel"'d..s av spannmålsodling och att exempelvis den 
sista mjölkgården lade ned sin verksamhet i Häbo kmrunun före sekelskiftet. Detta innebär att den mat 
vi idag äter i de flesta fall produceras någon annanstans, kanske t.o.m. på andra sidanjordklotet 

I en vädd med en kommande brist på resurser och råvaror är det inte rimligt att sat!!a på ökad 
urbanisering, i alla fall inte i så tätbebyggda kommuner säsmh Håbo. 

Vi är inte emot att det byggs bostäder även fortsättningsvis. De bostäder som byggs skall dock 
avspeg]a de behov som verkligen finns, inte byggas med syfte att locka hit nya invånare. 

På sida 7 i Bostadsförsörjningsprogrammet anges: 
"Kommunen har med sin .relativt sett stora andel småhus blivit attraktiv för bamfamiljen1

'. 

Vi at1ser att 'det idag finns tillräckligt med småhus i kommunen och att det fortsatta bygg~det enbart 
skall omfatta nya flerfamiljshus; med inriktning p~ mindre lägenheter för att täcka in de behov av egen 
bostad som trots allt fillllB. De !:,'lUpper som framförallt behöver tillfredsställas är ungdomar som 
önskar tlytta hemifrån och äldre som önskar en mindre boyta. Andra grupper som har behov av bostad 
är våldsutsatta kvinnor, flyktingar, handikappade eller andra personer med speciella behov. 
Den upprättelseform som behöver prioriteras är hyresrätter och läget skall vara attraktivt ur 
kollelctivtrafikförsö1jningssynpunlct. Vidare är det viktigt att upprätta tillräckliga ytor for invånarna for 
odling av mat för husbehov i ansh.ib1ing tiH bostaden. I den mån exploatering behöver ske så anser vi 
att det ~r bättre att fler arbetsplatser anläggs istället för att bygga bostäde~-. Ta bort B~\lsta, skokloster 
etc, prägel av "sovstäder" utan låt dem få bli platser där man både bor och arbetar så människor inte 
behöver slösa bort flera timmar om dagen på arbetspendling. 

På styrelsens uppdrag. 
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LÄNSSTYRELSEN 
UPPSALALÄN 

Samhällsutvecklingsenheten 

Håbokommun 
Kommunstyrelsen 
746 80BÅLSTA 

Samråd om förslag till bostadsfö1·sörjningsprogram, Hå bo kommun 
H åbo kommun har till Länsstyrelsen överlämnat ovanstående 
bostadsförsäljningsprogram får samråd enligt 1 §i lagen (2000:1383) om 
kommurremas bostadsförsäljningsansvar. 

Kommunen har begärt synpunkter på fårslag till bostadsförsörjningsprogram för att 
utveckla en tydlig och kvalitetssäkrad bostadsf6rsö1jning i kommunen. 

Bakgrund 
Vatje kommun ska enligt l §lagen (2000:1383) om kommunernas 
bostadsforsö1jningsansvar, med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i 
kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar får alla i 
kommunen att leva i goda bostäder och får att främja att ändamålsenliga åtgärder får 
bostadsfdrsötjningen forbereds och genomförs. Vid planefingen av 
bostadsf'cirsö1jningcn ska kommunen sariU'åda med berörda kommuner och ge 
länsstyrelsen, aktören med ansvar får regionalt ti1Iväxtarbete i länet och andra organ 
tillfålle att yttra sig. 
Riktlinjer för bostadsförsäljningen ska antas av kommunfullmäktige under varje 
mandatperiod. Förändras fårutsättningarna får de antagna riktlinjerna ska nya 
riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige. 

Kommunens riktlinjer enligt lagens 2 § ska minst innehålla följande uppgifter: 
L Kommunens mål får bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, 
2. Kommunens planerade insatser for att nå uppsatta mål, och 
3. Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, 

planer och program som ät· av betydelse for bostadsförsötjningen. 

Uppgifterna ska sätskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, 
efte1frågan på bostäder, bostadsbehovet får särskilda grupper och 
markt1adsfdresättningar. 

Kommunens riktlinjer enligt lagens 4 § ska vara vägledande vid tillämpningen av 2 
kap. 3 §p. 5 plan- och bygglagen (2010:900). 

I kommunens tiktlinjer for bostadsforsö1jningen klargörs kommunens 
bostadspolitiska mål, medel och ambitioner. Detta dokument ger kommunen bättre 
möjligheter att styra vilken typ av bostäder som behöver byggas och för vilka 
grupper. A v görande fdr nyttan med riktlinjerna är om kommunen har analyserat vilka 
de största utmaningarna for bostadsfdrsötjningen är i den egna kommunen. Analysen 
måste även kopplas till bostadsmarknadsläget i grannkommunerna och den regionala 
bostads- och arbetsmarknaden i stolt. En årllg uppfciljning av boendeprogrammet kan 
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vara ett bra underlag för en diskussion i kommunfullmäktige, och for beslut om en 
eventuell översyn av programmet. 

Länsstyrelsens synpunkter 
Länsstyrelsen anser att kommunen gjort ett bra arbete med att ta fram fdrslag till 
bostadsfårsötjningsprogram och i stort har beaktat de flesta av Länsstyrelsens 
synpunkter vid tidigare dialog i mars 2014. Kommunens aktiva roll med att låta 
flertalet externa aktörer (enligt sändlista) medverka i remissförfarandet, öppnar får 
dialog och samverkan över den egna kommungränsen vilket är nödvändigt fåt' att 
kunna få fram en gemensam målbild får hur bostadsmarknaden ska se ut i framtiden. 

Vid framtagandet av mål och riktlinjer for bostadsfårsötjningen visar kommunen på att 
man inventerat j styrdokument som fi:amtagits i Boverkets Sammanställning av 
nationella mål, planer och program av betydelse för fysisk planering och Regional 
utvecklingsstrategiför Uppsala län m.m. 

Regional samverkan nämns till viss del i programmet men bör utvecklas vidare. l en 
region där människor kan välja bostadsmt ganska fritt i fårhållande till vilken kommun 
som arbetsplatsen råkar ligga i är det angeläget att alla grannkommuner for en 
kontinuerlig dialog om planeringen får bostadsforsö1jningen och stämmer av med 
varandra hur man uppfattar förutsättningarna for nyproduktion och behovet av en 
utveckling av befintliga boendemiljöer och telmisk infrastruktur i övrigt. En regional 
samordning ökar möjligheterna att forutse och möta utvecklingen på bästa sätt. En 
ökad regional samordning som också visar behov och efterfrågan på bostäder i 
regionen är också viktig for marknadens bostadsproducenter. 

Översiktsplanen hanterar kommunens långsiktiga 11tveclding, både vad gäller 
exploatel'ing och olika tillväxt- och utvecklingsfrågor, En övervägande del av 
exploateringen sker genom detaljplaneläggning får bostäder. I det avseendet är det 
viktigt att rilctlinjema for bostadsförsörjning och översiktsplanen fårhåller sig till 
varandra. Vid kommande aktualitetsprövning av kommunens översiktsplan 2006, är 
det lämpligt att se över bostadsfårsötjningspl'Ogrammets riktlitljer och 
stäl1ningstaganden i översiktsplanen. 

Programmet har ett bra upplägg med fokus på flera behovsgrupper. Det ger 
kommunen möjligheter att inleda samatbete med de olika behovsgr11pperna får 
framtida planering av nya bostäder och generationsväxlingar. 

Länsstyrelsens upplysningar, råd och stöd 
Den avsiktföddaring från år 2012 som ha e slutits mellan lanelshävd ingen och länets 
kommuner sätter som må125 000 bostäder på fem år. Målet får Hå bo kommun bör 
enligt Länsstyrelsens bedömning ligga på cirka 300 bostäderper år fram till åt· 2019 fOr 
att uppnå en balans på bostadsmarknaden enligt avsiktsfOrldaringen och lämnade 
uppgifter i bostadsmarlmadsenkäten kring bostadsmarknadsläget, befo1lmingsökningen 
och det ackumulerade bostadsbehovet. 
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En god bostadsfcirsö1jning handlar inte bara om själva bostaden utan också i stor 
utsträckning om miljön runt omkring. Det ska finnas goda boendemiljöer for alla, 
oavsett ålder, kön, etnisk och kulturell bakgrund eller funktionsnedsättning. Barns 
behov av fysisk aktivitet ska också beaktas i samhällsbyggandet I riksdagens 
nationella strategi får att implementera barnkonventionen (prop. 1997/98:182) 
ställs tydliga krav på kommunen att utveckla barns och ungdomars inflytande och 
delaktighet i samhälls- och trafikplaneringen samt att tydliggöra barnperspektivet i det 
kommunala arbetet. Den fysiska planeringen i kommunen styrs av plan- och byggJagen 
som vilar på principen om medborgarinflytande och människors delaktighet i 
samhällsutvecldingen genom möjlighet till insyn och påverkan oavsett social 
tillhörighet, etnisk bakgrund, kön eller ålder. Länsstyrelsen i Skåne län har gett ut en 
rapport om "Hur beaktas hams intressen (fysisk planering?" 

Ett mål är att anlägga ett jämställdhetsperspektiv i den fysiska planeringen. Det handlar 
till exempel om hur boendet och boendemiljöer påverkar innehållet i vardagslivet för 
kvinnor och flickor respektive män och pojkar och om trygghet och säkerhet i 
bostadsområdet. Trygghet och säkerhet inom planering for framtida byggande och i 
förvaltning i det befintliga beståndet är två gmndläggande behov i såväl mäns som 
kvinnors vardag. Begreppen har dock delvis olika innebörd for olika grupper av 
människor. Den fysiska planeringen kan arbeta med en rad faktoret· fcir att direkt öka 
eller minska upplevelsen av trygghet. Generellt kan man säga att en trygg plats är en 
plats där en mångfald av människor rör sig. Länsstyrelsen i Stockholms län har gett ut 
en rapport om "Bo Jämt i fYsisk planering'. 

För en långsiktig hållbar utveckling bör varje nytt bostadsprojekts påverkan på 
konununens bostadsområden värderas. Sociala nämnden får äldre och personer med 
funktionsnedsättning representerar viktiga delar av kommunens befollming varfcir även 
denna nämnd delar ansvaret får ökad integration och en långsiktig attraktivitet i utsatta 
kommundelar. Kommunens fo1khälsopo1icy bör även utgöra en grund for 
bostadsplaneringen. 

Det är en stor fordel om man kan analysera underlaget till boendeplaneringen 
områdesvis och i samråd med dem som idag bor eller verkar i stadsdelen i fråga, t. ex. 
intresseorganisationer, fcireningar, näringsidkare osv. Det ger ett bättre underlag för 
})laneringen. Inte minst socialtiänstens erfarenheter är viktiga att tillvarata. Kommunen 
bör ha en kontinuerlig dialog med fastighetsägare, presumtiva byggherrar och andra 
vars insatser är nödvändiga f'år att forverkliga de kommunala målen f'cir 
bostadsfårsöljningen. Det gäller att i möjligaste mån skapa en samsyn om 
utgångspunkter och eventuella problem infcir framtida utbyggnad och andra 
bostadspolitiska insatser. A v stämning bör även göras mot andra antagna mål t. ex. 
miljöprogram, energiplan, tillgänglighetsprogram och liknande. 
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Bostadsbehovet för några olika befolkningsgrupper 

Personer med funktionsnedsättning: En särskild skrivning behövs för det 
bostadsbehov som personer med funktionsnedsfittning har. Ett mål i lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) är att personer med funktionsnedsättning ska 
lemma leva som andra. Kategoribostäder ska dätför inte fCirekomma på ett sätt så att de 
är utmärkande. Hå bo kommun har just nu underskott på bostäder fCir personer med 
funktionsnedsättning, enligt årets undersökning i bostadsmarlmadsenkäten, med 
särskild service enligt både socialtjänstlagen (Sol) och LSS. Vid ett kommande 
framtida behov av dessa bostäder måste på ett tidigt stadium bostadsplanering finnas 
för goda integrerade lösningar. Samverkan med brukarorganisationema ger goda 
förutsättningar for att åstadkomma goda bostädet· for mycket varierade behov. Ökad 
tillgänglighet i det befmtliga bostadsbeståndet är även positiv faktor for personer med 
funktionsnedsättning. Det ökar deras vahnöjligheter på bostadsmarknaden och det ökar 
deras självständighet. 

Nyan/linda med uppehållstillstånd: Kommm1ens möjlighet att kunna ta emot 
nyanlända och leva upp till den överenskommelse som kommunen tecknat med 
Migrationsverket kräver flera lediga bostäder. Särskilt attraktivt för den gruppen är 
hyresbostäder. Mottagandet av flyktingar i Hå bo kommun kan ha stor ffiverkan på 
kommunens befolkrringsutveckling. En ökning av befolkningen har betydelse for både 
offentlig som kommersiell service och även för kommande generationsväxlingar i 
arbetslivet. 

BostäderföJ· lildte: Enligt Bo verket utgör äldre en av de grupper som har särskiltsvått 
att få bostad. Det handlar framförallt om behovet av bostäder for pensionärer eller 
medelålders personer som vill flytta till en mindre bostad. Bostäder för äldre personer 
är, och kommer framöver vara, en aktuell fråga. En alJt större deJ av befolkningen är 
äldre (55+) och många bor kvar i villor längre upp i åldrarna. Boendeplanering for 
äldre kommer således bli en allt mer angelägen fråga att hantera for kommunerna. Det 
kommer att finnas behov av att utveckla bostadsbeståndet for att tillgodose ett växande 
behov av bostäder anpassade för en åldrande befollming. Behovet av särski1t boende 
för äldre kan komma att öka markant efter år 2020, då den stora 40-talistgenerationen 
bö1jar behöva denna typ av boende. Ett långsiktigt peTspektiv och en god 
framforhållning i planeringen krävs för att möta detta bostadsbehov. Förekomsten av 
senior- och trygghetsbostäder stimulerar rörligheten på bostadsmarknaden. 

I planeringen för bostäder for äldre får man inte heller fdrbise det befintliga ordinarie 
bostadsbeståndet. Att öka t illgängligheten i befintliga bostäder ökar möjligheten for 
kvarboende, vilket är ett viktigt övergripande mål för omsorgen om äldre, kvinnor och 
män. I vissa livssituationer kan en flytt vara en negativ 
hälsofaktor. En ökad tillgänglighet i det befmtliga bostadsbeståndet kan även påverka 
generationsväxlingar och rötligheten på bostadsmarknaden. Pigga äldre får därigenom 
en större valfl:ihet och flera alternativ attvälja på när de vill byta till en mindre bostad. 
Tillgängliga bostäder har även en positiv inverkan på hemtjänstens arbete. Behovet av 
anpassat boende bör rimligen inte få ti!J följd att den enskilde tvingas flytta fi·ån sin 
vardagsmiljö och därmed tappa kontaleten med sina vänner och bekanta. Länsstyrelsen 
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i lönköpings län har gettut en rapport om "Hur planerar manför en åldrande 
befolkning'. 

Bostadsstrategi för hemlösa: Som underlag i riktlinjema krävs en analys av shuationen 
i kommunen som innefattar olika gruppens specifika behov vilket är heltnödvändigt 
for att kunna ta :fi:am mål, strategi och en handlingsplan i rilctlinjema får 
bostadsfdrsö1jning. En hemlös person är den som saknar egen eller hyrd bostad och 
som inte bor stadigvarande inneboende utan är hänvisad till tillfälliga boendealternativ, 
som inackorderingshem eller härbärge, eller till en tillvaro som uteliggare. Personer 
som vistas på behandlingshem eller sjukbus och som jnte har egen bostad klar efter 
utskrivning rälenas även hit. 

Ett exempel på ett lånsiktigt mål är att inga barnfamiljer ska vräkas. Det kan också vara 
att minska antalet personer som bor på härbärge, att sätta en tidsgräns rår hur länge 
man som längst ska behöva vistas där och att inga ungdomar ska bo på härbärge. Ett 
annat mål kan vara att antalet till få !liga boendelösningar som övergår i vanliga kontrakt 
ska öka. 
Exempel på insatser är att stärka det förebyggande arbetet genom budget- och 
skuldrådgivning, att utveckla boendestödet, att fonljupa samarbetet mellan kommun, 
bostadsforetag, organisationer och andra alctörer. 
I handlingsplanen bör det framgå vilka aktörer i kommunen som är involverade i 
bostadsfi·ågan samt villcen roll och vilket ansvar de har. Inf"or arbetet med en 
handlingsplan är det också vilctigt att veta vilka insatser som rilctar sig till hemlösa 
personer och vilka som erbjuder dessa. 
Flera lcommuner, exempelvis Upplands Väsby, Lund och Västerås, har idag 
handlingsplaner mot hemlöshet som återkommande följs upp och revideras. 

Bostadssociala kontrakt: Bostäder med särsidida bostadssociala kontrakt bör vara väl 
integrerade i kornmunens hela bostadsbestånd. 

I ärendet har Lina Ploug, jämställdhetsexpert vid samhällsutvecklingsenheten deltagit. 

Länsarkitekt  har beslutat i detta ärende. Bygg- och bostadshandläggare 
  

Sändlista: 
Regionforbundet Uppsala län 
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INKOM 
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Samrådsforslaget ger en bra bild av bostadssituationen i Håbo komnuln$ vilket. beliov av 
bostäder som filllls samt konuuunens vision och vilja att fot' en framtida litVeckling av Håbo 
l~ommnn. Den ger också en tydlig beskrivning av bostadssituationen för vissa grupper !.nom 
samhäl !et som kan ha speciella behov eller svådghete!' att hävda sig på bostadsmarknaden. 

Det som jag sak.Jtar är en beskrivning av ma.rknaclsförulsättningarn& för htL1' planerna skall 
genomföras. Stycket planerat bostadsbyggande nosat· vid alt and1·a faktorer ilU kommunens 
ambitioner styr genomförandet Detta stycke bör utvecklas för att få en större tydlighet i bur 
planenm kan genorn.fÖtas. En större jnsyn i tnarlmaclsföl'utsättn ingarna för p1;oduktion kan få 
påverkan i det fot"tsatia arbetet, t.c;:x. i planpl'Ocessen. 

Enstnlm synpunuter 
Undet· stycket socialt utsatta anges att kommunen har 50 lgh. Det bö1' förtydligas att 
kommunen har ~1pp till4% Håbohus bestånd, ål' 2014 motsvarar det en 50 lägenheter. 

Under ril<tUnjer för bostadsbyggande 

Punkt 14 
Jag set t•isken att ptojekt bl ir .furdyt·ade om detta blir tvång, d~tta ekonomiska Lttrymme kanske 
ir1te fitms i pl'ojektet, S}Jeciellt projekt med hyresrål(er. 

PunktJ6· 
Kommuneu komrt'ler vtU inte kun.t:la strula högre krav an 'sm-t Km1lll1tltla!a särkräv kommer 
att förbjtJdas. 

Punkt 17 
Om. detta skall bli allvar bör man beskriva hm· Vät•dering av mark för hyresrättsproduktion 
skall värdems. Om det blir högstbjudande oavsett upplålr.:fsefot'm fi1ms risken att hyresrätten 
inte kall kortlcurrera i köphaft tned boslatlsl'ätten och då blir det inga hyresdltter. Kan en 
diftere,ntiel'ad prissättning tillämpas? 

Pnnktl8 
Billig hyt·esrMtt bör definjeras så inte falska fäthoppningar byggs upp om begreppet används. 
En prodttktion på 24Tla·/BOA fät• ru1ses som billig men kräver ändå en hyrc~nivå på ca 1550 
Kr/kvJU/år i Bålsta vilket ger enliyt·a på ca 7750!Qimånad för en tvåa pit 60kvm. Min 
uppfattr$g är att allmänheten inte :uppfattar det som b111igt? Vi kommer med största 
saunolildtet inte kunna bygga billlgarc än så. 
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Box ?A IVfniJsilngstorg l P! 7 J-46 'RB 00 O 171-541 2~ 556463-16~·1 hubohu~llilhabuhus_~~ Bunkglro 572-624-~ 
746 21 Bliisla 8 ! l5ta Wll1w.hnbllhll~ .~.; Po~tgim '20 16 52 -:5 
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Kollektivtrafikförvaltningen UL 
strategisk utveckling Håbo kommun 

Kommunstyrelsen 
746 80 Bålsta 

HÄBO KOMMUN 
KOI.f.lUNSTYRELSENB FÖRVALTNING 

INKOM 
 
 2014 -09- 1 8 . 

@ul.se 

Remissvar angående Bostadsförsörjningsprogram för Håbo 
kommun för år 2015-2018 med utblick mot år 2030. (KS2010/72 
nr 2014.1731) 

Sammanfattande överväganden 
Landstinget i Uppsala län har gjort övervägande om tillgängligheten till kollektivtrafik 
för den planerade tillkommande bebyggelsen i Håbo kommuns förslag till bostads
försörjningsprogram. Landstinget i Uppsala län har i huvudsak inget att erinra, men vill 
lämna några kompletterande synpunkter när det gäller mål fdr kollektivtrafiken, 
riktlinjer for utformningen av gång- och cykelvägar, cykelparkeringar, strukturen på 
bebyggelsen och planering av nya Bålsta resecentrum. 

Om ärendet 
Håbo kommun har översänt rubricerat förslag till bostadsrorsö1jningsprogram till 
Kollektivtraflknämnden, Landstinget i Uppsala län för synpunkter enligt lagen om 
kommunernas bostadsforsörjningsansvar (2000:1383). Programmet gäller för år 2015-
2018 med utblick mot år 2030. 

Yttrande 
Kollektivtrafiknämnden anse!' att bostadsförsö1jningsprogrammet kopplar samman 
bostadsförsörjningen och kollektivtraflken på ett bra· sätt. Håbo kommun planerar de 
flesta av bostäderna i närheten av Bålsta station eller längs stockholmsvägen i Bålsta 
vilket underlättar för och bidrar till utvecklingen av ett hållbart transportsystem. 

I avsnittet om Regionala och nationella mål bör kommunen dock enligt vår uppfattning 
hänvisa tilllänets Regionala trafikförsötjningsprogram. I programmet fastställs målet 
om :fördubblat antal resor med kollektivtmfiken till år 2020 (basår 2006). 

Kommunen har i Bostadsförsörjningsprogrammet föreslagit avstånd mellan bostad och 
busshållplats som riktlinje, 400 meter i tätmt och l 000 meter på landsbygden. Om 
dessa avstånd är en raka linjens princip bör man beakta att faktiskt avstånd är längre än 

Kollektivtrafikförvaltningen UL 
Drottninggatan 7 l Box 1400 l 751 44 Uppsala l trn vx 018·611 00 00 l fax 018·13 03 25 l org nr 232100-0024 

www.ul.se 
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angivna tiktlinjer. Kollektivtra:fiknämnden ser dessa tlktlinjer somrimliga men anser 
och konummen även bör inkluder& ril tliqjer om att sälor4 och trygga gång- och 
cykelvägm· till hållplatserna, samt cykelparkeringar vid hftllplatser. Nämnden anser 
ook:.så att struktl.Jten på bebyggelsen är avgörande för om kollektivtrafiken sl<a vara ett 
reellt altemativ tm biltesa. Det g !il l et att planera bebyggelsen så att det upplevs som lä t 
att nå koll.ektivt:rafiken, Det är i sammanhanget även angeläget att beakta funktionen 
Pendhu·parkering för bil. Attkunna parkera bilen på läinplig plats kan vara ett 
komplement i hela-1·esan-perspektivet~ både på landsbygd i regionala stråk och i tätorter. 

Landstinget i Uppsala län har geno:.öJ KollektivlFafikfowa1tningen UL, Lednings
kontoret och ~andstingsservice samverkat med Håbo kornmun om planeringen av det 
nya B~lsta resecentrum. Tillsammans planeras för en ny bussterminal med god resenärs
komfort, blandatmat med väntsal och vjss service vid Bålsta station. Kvarteret pl$eras 
att bH funldionsblandat med bostäder, bussterminal, service och hande'lmed bland annat 
dagligvaror. Landstinget forordar ett upplägg där Landstinget i Uppsala län hyr 
bussterminalen, kollektivtrafikanläggnlngen, av en långsiktig fastighetsägat·e, Det finris 
även .i ett hyresalternativ möjlighet till statlig med:frnansiering for 
kollektivtrafikariliiggningar via Länstran~portplanen under forutstlttning att 
hyreskontraktet är minst 7 ål·. Ko1Ie1divtrafik:nämnden anser att det är viktigt att 
ji>laneringen a-v kollektivtrafikanläggningen/bussterminalen görs så att det ät' möjligt att. 
ansöka om statlig medfinansieting. 

Konsekvenser för landstinget 
Utformningen av bebyggelsestrukturen får direkta effekter for möjligheten att bedriva 
kollektivtrafik. Möjligl~eten att väljahållhm-a transpm:ter samt htu' kollektivtrafl.ken Icao 
bedrivas kostnadseffektivt påverkas av stnlk:tw:en. I och. med attRåbo kommun planet'a.r 
större delen av det tillkommande bostadstillskottet till stationsnära 1ägen i Bålsta och 
längs Stockhohnsvägen i Bålsta så möjliggör det för fler att ha bra tillgång till en god 
kollektivtrafik. Vilket i sin tur möjliggör för flet att välja att resa kollektivt, vilket ru' i. 
linje med Landstingets mål om fördubbJat antal resor till år 2020. Ny bussterminal vid 
Bålsta resecentrum innebär en hy1·eskostnad for Landstinget. Kostnaden är ännu lnte 
känd då ett detaljplanem·bete ska inledas i december 2014. Håbo kommun har tagit fram 
ett ide~ och gestaltningsptagram för Bålsta centrum i nära samvedcan med Landstinget i 
Uppsala län. Programmet är beslutat av komrnunst')rrelsen i Håbo och är ett underlag till 
den kommande detalj planeringen. 
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KSDnr N2014-0047 

§67 

Bostadsförsörjningsprogram Håbo kommun 

Beslut 

Kollektivtrafiknämnden beslutar att godkänna framlagt rorslag till remissvar. 

Ärendet 

Håbo kommun har översänt förslag till bostadsfdrsötjningsprogram till 
Kollektivtrafiknämuden, Landstinget i Uppsala län for synpunkter enligt lagen om 
kommunernas bostadsfdrsörjningsansvar (2000:1383). Programmet gäller för år 2015-2018 
med utblick mot år 2030. 

Landstinget i Uppsala län har gjo1t övervägande om tillgängligheten till kollektivtrafik fdr den 
planerade tillkommande bebyggelsen i Håbo kommuns forslag till bostads-
försörjningspro gram. Landstinget i Uppsala län har i huvudsak inget att erinra, men villlämna 
några kompletterande synpunkter när det gäller mål for kollektivtrafiken, riktlinjer för 
utformningen av gång- och cykelvägar, cykel parkeringar~ strukturen på bebyggelsen och 
planering av nya Bålsta rese centrum. 

Ordforande  ställer proposition på framlagt förslag till beslut och finner bifall. 

Bilaga § 67 a, b, c 

Kopia till: 
Håbo kommun, Kommunstyrelsen via Fredl'ik Holmgren 
Landstingsstyrelsen, sekr 
Koltektivtrafikförvaltningen~ registrator 

Exp. 20 14-09H 11-- Exp. Q~ 

OrdfilrRndes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkftnde 
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H.).\_BO KOMMUN 
Kow.lUNSTYRElSENS FORVALmiNG 

INKOM Bilaga§ 67c 

rQ HÅBO W KOMMUN 

~.-:. 201~ ·09- 1 7Re~_lss utgående 
Datum· 

1(2) 

Vår beteckning 

KS2010/72 nr 2014.1731 KSlW -:r- Reg.nr204~05~ 9 . 

Kommunstyrelsens förvaltning l 
Kommunstyrelsens stab 
Fredrik Holmgren, Samhallsplanerare 
0171-52518 
fredrlk.holmgren@habo.se 

Satn råd av bostadsförsörjningsprogram 
--·· 

Håbo kommun är en expansiv framtidskommun mitt i M!tlardalen. 
Kommunen växer men för att växa hållbart krävs en strategisk inriktning för 
kommunens bostadsförsörjning. 

Håbo kommun har tagit fram ett förslag till Bostadsförsörjningsprogram 
och bjuder nu in er till samråd. Vi behöver ha era synpunkter på fUrslaget 
föt• att kunna utveckla en tydlig och kvalitetss1:!!u·ad bostadsförsörjning för 
våra kommuninvånare. 

Vllnligeu inkom med synpunkter senast fredag 5 september 2014 till 
ft·edrik.holmgren@habo.se. 

Om du har frågor om förslaget kontakta! 

Fred d k Holmgren 

Bakgrund 

0171-525 18 
tredrik.holmgren@habo.se, 

Kommunen ska enligt lag (201 t: 1383) om kommunemas 
bostadsforsbrjningsansvac· med riktlinjer planera fOr bostadsförs61jningen i 
kommunen. Enligt Jagen ska kommunens riktlinjer antas av 
kommunfullmäktige vatje mandatperiod och vid planefingen av 
bostads:fl:lrsörjningen samråda med berörda kommuner och ge länsstyrelsen, 
aktörer med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra tegionala · 
organ tillfälle att yttra sig. 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-11 att gå ut pä samråd med :fl:lrslag till 
Bostadsfiil'sörjningsprogram for 20 15~20 18 med utblick mot 2030. 

POSTADRESS 
746 eo llALSTA 
llESOI(SADRESS 
Cenlrumiedl!ll 1 

TElEFOt-l VIIXEl 
0171·525 OG 
'TuLEFN( 
0171-563 3~ 

ORG.NR 
212000-0241 

HoMSiDA 
\WIW,habo.se 

6-POST 
kommun@habo.sa 
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,. 
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~HÅBO W KOMMUN 

Sändlista 

Internt 
Miljö- och tekniknämnden 
Skoln1!mnden 
Socialnämnde11 
Tillståndsnämnden 
Öve1·ffirmyndamämnden 
Avdelningen flir kultm· och livsmiljö 
Ekonornia vdelningen 
H1ibo hus AB 
Häbo marknads AB 
Kommunala bandikapprådet 

Politiska partier, lokaft 
Socialdemokraterna 
Moderaterna 
Miljöpartiet 
Folkpartiet 
Kristdemokraterna 
Centerpartiet 
VänsterpRrtiet 
Bålstapartiet 
Sverigedemokratemu 

Bilaga§ 67c 

,.' ::L: Remls:s utgående 2(2) 

Datum ! 
·.-.. '2d14-0'5-19 

VAr b otecf<n In g 

KS2010/72 nr 2014.1731 
J 
l 
! 

Externa aktorer 
Länsstyrelsen Uppsala län 
Länsstyrelsen Stockholms 111n 
Landstinget Uppsala län, kollektivtrafiknämnden 
stockhalms läns landsting, trafiknämnden 
Stockholms lUns landsting, tlllväxt, miljö och 
regionplanering 
Regionffirbundet Uppsala län 

Upplands-Bro kommun 
Enköpings kommun 
Uppsala kommun 
Sigtuna kommun 
Knivsta kommun 

Trafikvet'ket 
Svenska Kraftnät 
skanova 
Vattenfall Distribution 

Lyssna och Njut 
Bålsta Kabel TV 
E.ON Elnät 
E.ON Vätme 
PEAB 
Skanska 
NCC 

Naturskyddstoreningen Håbo 
Fastighetsägarna Mitt~Nord 
Hyresgästföreningen Håbo 

/0 



1(2) rnl HÅBO W KOMMUN MTN 2013/22 

Tjänsteskrivelse 
Datum 

2014-10-27 
Vår beteckning 

KS2014/41 nr2014.3175 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Marie Pettersson, Samhällsplanerare 
0171 52827 
marie.pettersson@habo.se 

Bakgrund 
Mälaren en sjö för miljoner (MER) är ett projekt chivet av Mälarens 
vattenvårdsförbund. Projektet startades 2012 för att bich·a med stöttning, 
kompetensförstärkning samt samverkan kring de åtgärder som krävs för att 
uppnå en bättre vattenkvalitet i Mälaren. Initialt var projektet planerat att 
pågå fram till år 2014 men projektet är nu förlängt till år 2021. 

Miljö- och tekniknämnden beslutade 2013-03-18 § 31 att Håbo kommun 
skulle delta i projektet MER. Då personella resurser saknades på 
tjänstemannanivå beslutade nämnden att aktivt deltagande i projektet endast 
skulle ske på politisk nivå. Ett beslut om eventuellt fortsatt medlemskap i 
projektet för åren 2015-2021 ska vara Mälarens vattenvårdsförbund 
tillhanda senast l januati 2015. 

Projektet Mälaren en sjö för miljoner 
Vattenkvaliteten i Mälaren, samt EU:s direktiv för vatten, ställer ökade krav 
på arbetet med vattenfrågor. Påverkanstrycket på Mälaren är stort. 
Kommuner, myndigheter samt organisationer har ett gemensamt ansvar att 
åtgärda miljöproblem som exempelvis övergödning, miljögifter och 
förekomst av främmande arter. 

Samarbete och samverkan över kommun- och länsgränser är nödvändig i 
åtgärdsarbetet eftersom vatten inte följer administrativa gränser. MER syftar 
till att fcirbättra samverkan mellan framförallt kommuner för att nå de mål 
som sätts upp i vattenmyndighetens miljökvalitetsnonner och 
åtgärdsprogram. Att vattendirektivets regelverk är komplext, uttrycker höga 
ambitionsnivåer och att de presenterade åtgärderna ofta salmar finansiering 
gör att samverkan krävs i arbetet. Aktiviteter inom MER kommer 
huvudsakligen handla om utveclding av nätverk, mötesplatser, 
erfarenhetsutbyten och projektutveclding. 

Ett medlemskap i projektet finansieras delvis av medverkande kommuner. 
Håbo kommuns medlemsavgift är 20 000 h per år. Ett beslut om 
medlemskap i projektet gäller löpande fram till och med år 2021, eller till 
dess att kommunen meddelar utträde. 

Håbo kommun och Mälaren 
Den kommunöverglipande visionen Vårt Håbo 2030 lyfter fram Mälarens 
betydelse i kommunen. Mälaren förser kommunen med dricksvatten, har ett 
högt attraktionsvärde får turism och reheation, fyller en viktig funktion i 
växt- och djurlivet och bidrar till attraktiva boendemiljöer får befmtliga och 
kommande invånare. Vattenstatusen i Mälaren har en stor betydelse för 
kommunen samtidigt som lemrummen har ett stort ansvar att förvalta och 
utveclda dess värden. 



2(2) 

HÅBO 
I<OMMUN 

Tjänsteskrivelse 
Datum 

2014-10-27 
Vår beteckning 

KS2014/41 nr 2014.3175 

Miljö- och teknik nämnden beslutade 2012-12-10 § 141 att uppdra 
förvaltningen att ta fram en vattenplan. MER kan ge värdefulla inspel i 
arbetet med vattenplanen, genom de nätverk, kunskapshöjande insatser samt 
erfarenhetsutbytande som bedrivs inom projektet. 

De personella resursema i Håbo kommun har fårändrats sedan projektet 
startades 2012, och det fim1s numer en tjänst på plan- och 
utvecklingsavdelningen, kommunstyrelsens förvaltning som ansvarar får 
vattenfrågan ur ett samhällsplaneringsperspektiv. Det innebär att ett aktivt 
deltagande i MER på tjänstemannanivå numer är möjligt. 

Beslutsunderlag 

- Mälaren- en sjö för miljoner, beslut om medverkan hid 2014.3085 

Förslag till beslut 

l. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att fatta beslut om fortsatt 
medlemskap i MER 

Beslutsexpediering 
Mälarens vattenvårdsförbund, c/o Länsstyrelsen i Västmanlands län, 721 86 
Västerås, senast 2015-01-01 

IFS 
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KOM.!UNSTYRaSE~S FÖRVALTNING 
INKOM 
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MÄLAREN 
fn sjö fär mH)~~~r 

KSDnr 
Reg.nr 

i014-10-14 
l 

2014 ~10~ 1 6 
Kommuner Inom Mälarens avrinningsområde 

lfldllr. 

Kop~Ull: . 

miljoner (MER)- nu är det dags för 
nästa steg! 

Nu !ir det dags att besluta om fortsättningen av Mälaren- en sj(i for miljoner 
(MER). 

MER är ett åtgärdsinriktat samvet1<ansptojekt smil startade 2013. Det finansieras av 
20 kommunet' i Millareils och Hjälinarens avrinningsområde. Förtner jnformation
se http://www.malaren.org/pi·oiekt/201 4/04/projektet-malaren-en-sjo-fm·wmilioner~ 

Det här brevet innehåller information om hur MER hat· fattlöpt hittills, hur det 
kommer att tas v idar~ och v.ad ni behöver göl'a föl' att gå tUed. 

Mot bakgrund av de t·esultat som MER hat' visat avser Mälarens vattenvårdsförbund 
att forläng!\ pl'ojektet tlll2021, Det åt• ärtalet då miljökvalitetsnormema i de flesta 
fall sk~ varilttppnädda. 

Projektet kommer att löpa vidare med samma fmansierlngspl'incip Som hittills (det 
vill säga en ln'ona per åt· ocl1 itl.vånare inom Mälarens avl'mningsområde) med 
uppciatetade befolkningsdata avrundade tiH -närmsta l 000-tal. Vmje kommuns 
avgift framgår längre ned i bl'evet. 

Be$hit ont medVed{ail 
Vi behöver ert beslut om medv~dmn i Mälaren - en sJö för miljoner seunst 1 
j~nua1'120).5. Besltitet k.otm:nel' att gälla töpatlde fram till och med 2021 eller till 
dess att Jli tal' beslut Qm att gå Ut' projektet 

Utse vpttenp!llltiket• och lcontalctpersoner 
Vi önskar också att ni utser minst två vattenpoHtiker l et• l<ommnn, en som sitter l 
majoritet och eti i opposition. Vi se1' gäma att vattenpolitikerna sittel' i 
konununstyrclseu. Om ni inte redan har kohtaktpersoner tUI proj~ktet behöver ni 
äveii. lifse .. en såda11 för er kommun. Bifoga kontaktuppgifter ( epost och 
telefotuml~mel') med eft beslut, 

Sldyka ett svar ~Ut Mälarens vattcnvårdsförbund, c/o Länsstyrelsen i Västmanlands 
län, 721 86 Västerås. 

Ni kan självklart höra av er till oss om ni undrar något. Om ni önskal' kommer vi 
gärna till er kommun och bet·ättm· mer. Ta kontakt med 

 eller epost t@hirisstyrelsen.se. 
Personuppg. 
maskerasPersonup
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MÄLARENs 
VATTENVÅRDSFÖRBUND 

Varför s/ca rna n gå med? 

•• 

MALARE N. 
En sjå för milj~n~r 2014-10-14 

Huvudskälen att gå med i Mälaren- en sjö for miljoner är att det skapar 
fömtsättnlngm· fö1' att genomfora åtgärderna som krävs f61' god vattenstatus 
snabbare, enldare och till en Higre kostnad. 

Vatte)ldirektivets genomföratide innebär at.t värdena kntttn\1 till våra gemensamma 
vatten- fiske, tekreatlon, boende, biologisk mångfald och inte minst bra 
fön!ts"ättningar föt en säker dricksvattenfOrsöijning- sä.luas .. 

Med tanke på regelverkens komplexitet, höjda ambitionsnivå och att åtgärderna 
ofta saknar finansiering finns mycket att vinna på samverkan. Genom att 
organisationerna som helhet får större kurtska]J och genom att genomföm åtgärder 
gemensarht med exteru fiiu\nsiei'lng skapat Mälaren - en sjö fö1' miljon el' 

förutsättiliUgat• for en rationalisering av åtgärdsatbetet. 

Inom rarnen fot· fortsättningen av MER k01nmer aktiviteter som hidrat· till en ökad 
takt for genomförandet av åtgärde1' for en god vattenstatus att genomfdras. Liksom 
under etapp l kommer huvuddelen av aktiviteterna handla om utveckling av 
nätverk, möte1?platser, etfarenhetsutbyten och projektutveckll.ng. 

r. 
l' . .. 

\ ... ... 
\ "":. . 

D~ g;ÖM kommunero-a på kartan beslutade att gå ~ed l Mälaren- en sjÖfö.t .mlijoner etapp 1. 



MÄLAREN$·. 
VATTENVÅ.RDSFÖRBUND 

Uppstarten 

~· MALAR_EN 
En sjö. fö"r m'iljoher 2014•10-14 

Planering .av projektet Mälaren_,__ en sjö ftir miljonel']Iat' pågått sedan 2011. Ett 
första llppstartsrnöte ägde nttn i september 2012. Under 2013 fick samtliga 
kommuner i Mälarens avrinningsomrAde erbjudande om att gå med, vilket 20 
kommuner beslutade att göra. En projektledare kunde ansutJlas från och med l 
oktober 201,3. 

Projel<tutvec/ding 

Ett av delmålen i MER är att skapa projekt där de resurser som ni på kommunerna 
avslitter för vattenarbetet ska Jamna växlas upp mot andm fimmsieringsfonner. 
Nedan foljer en lista på projektansökningar och aktiviteter som syftat till utveckla 
projekt: · · 

o Projelctutvecldingstdiffar för kommuner inom MER anordnades 27 november 2013 
och 21 jam1ad 2014. 

o Projektet MER-SMART, med en totalbudget på ca l O miljoner Jcrono1·, med 
åtgärder får att minska växtnäringsläckage Inom l.antbl'Uket söktes hos Havs~ och 
vattenmyndigheten tp.en beviljades ej. 

o Havs- och vattemrtyndigheten hat' bidragit med 600 000 kr ftiL' att fortsätta ptveckla 
MER. 

o MER har skickat Jn forsta fasen (ett sk concept note) i en finsökan om L1FE IP 
North ·Baltic, med en preliminär budget på ca 300 miljörtet' kronör. 

~ i 55 000 kr söktes av Havs- och vattenmyndigheten för en kunskapsdag om tillsyn 
på enskilda av]opp. Projektet beviljades ej. 

o MER medverkar i fikstudien BU(- som syftat· till att dra erfar~nhetel' från tidigare 
EU~projekt, med målet att ta fram en ansökan inom ERUF ÖMS. Inom ramen för 
fOrstudien har en process mot ett dagvattenprojekt inletts. Projektet innefattar flera 
ämnesområden och har eu totalbudget på 800 OÖO kr. Mälarens vattenvårdsförbund 
medverkar med upp till 20 000 lu. 

o Medv~d<an i förstli~ie om innovf!tivt skogsbruk> vattenkraft och un·is1~1, med sijcte 
på en l:lnsökan inom ERUF ÖMS. Projektet har en totalbudget på ca 550 000 h och 
Mälm·e11s vattenvärdsförbund medverkar med upp till20 000 kr. 

LIFE lP North B~ltl<; 
lllöm ramen for MER har en s.k. Cortcept i1ote för projektet LIFE IP North Baltic 
sidekats itrtill BU-kommissionen. Det ät' forsta fasett till en fullskalig LIFE lP 
a.nsökat'i. Sökande for projel\tet är Länsstyrelsen i Västmahland i egenskap av 
Vattenmyn!]igh~t fOr Nor1;a Östersjöns vattendistl'lkt.lP står fo1' ~>Jnt~·gratec{ 
projectsH och syfta1· till at~ vam ~tön·e projekt, bland annat med möjlighet att 
genomfdm sh'ategier och. p!anm· tagits n:am son_1 ett resultat av vattend_irektivet. En 
bedömning kommer nu att göras av BU-kommissionen om v l får möjlighet att göra 
en fullskalig ansökan. E·u sådan ska sannolikt lämnas in 15 april20 15. Projektet 
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MÄLARENs 
VATTENVÅROSFÖRBUND 

MÄLAREN· 
En sj~ för mi"ljoner 2014·10-14 

syftat· bland annat tiil att simpa en genomförandeotganisation fdt• att nå god 
vattenstatus l Norra Östersjöns vattendistdkt. Projektet kan komma aU omfatta 
samtliga kommun et· i distriktet och innefattar åtgärder kopplade till övergödnh1g, 
miljtigifter, fl'ia vanddngsvägal' fot' fisk, klimatanpassning och invasiva arter. 

Totalbudgeten -i projektforslaget är på 3.30 miljoner l<ronor, liled ett bidrag på 
96 miljoner kr fH11 EU och 40 .miljoner kr från Havs- och vattetirilyndigheten. 

Deo fortsatta processen för LIFE lP North Baltic kommer att kommunicems i 
s~rskild ordning. 

Finansleringen för Mälaren- en sjö för miljoner skulle kunna växlas upp, helt elle1' 
delvis, inom ramen fOr LIFE-projektet. 

Seminprieserfe 
En viktig del j projektet är att oka erfal'enhetsutbytet och skapa tillfållen attjobba 
gemensnmt tned vattenfrågorna. Teman har valts ut utifrå1i tidigare seininal'iesede 
som ordnats gemensamt a_v Mälarens vattenvårdsförbund, Mälardalsrådet och 
Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt Sentinaderna ha även 
fllllgerat som ett disktissiol\sf-ontm for att ltt\l(lckla gemen$amttla p~·ojekt. 

Under 2014 har följande sem.i:Jlarier genomförts: 
o Seminarhuu om kommtmal vattenplanering, 27 maj 
to Bussresa med tema om åtgärder för att minska växtniiringsläckage fi·ån 

laritbt·uket, 4 juni 
e Seminarium om fria van~ringsvägar för fisk, 11· september i Esl~ilstuna 
o SeminarltJm om föronmade sediment, 18 september j Sala 
o Seminarium om dagvatten, 14 okt i Sundbyberg 

Mälarens -vattenvärdsilirbund arrangerat· också tHisaminans med Svealands 
kustvattenvårdsfdrb~md, Stocldtoltns stad, Västerås stad och OXunda 
Vatteilsa_mverkan en seminariedag om milj_{igifter, 5 november i Stockholm. 

l januari 201 ~ kommer enligt nuvarande planering ett semin;u·itlm om ~rbetet tned 
att minska växtnäringsläckaget ft·ånlantbruket att genomföras. 

Vatt~nprojektbank och vattenkontaktlista 
Inom ramen för en projektanställnlng kommer en projektbank med åtgärde•· fOr att 
minsl<lt växtnlil'ihgsläckaget från hultbruket samt fda vandringsvägar fÖr fisk att 
ställas sanimall undel' hösten. 

Medverkande komm!lner har ~tt möjlighet att komma in med kontt~ktupp_gifterför 
sina tjänstemän med olika kompetenser kring va Hen samt med information om 
pågående och planerade projekt. 
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Kommunikation 
Komtnunikationen i projektet har skett via mail till kontaktpersonerna, både 
politlket· och tj«nstemän. Politiket' och tiänstemlin har ocksä bjudits in till träffar fö1· 
att kommunicera MER. Sådana träffar hat· skett: 

2012-09-07 

2013-09-24 

201;3-10-25 

2014-04-08 

2014-05-14 

Resultat av projektet 

Uppstartstt·Itff föl' tjänstemän öoh 
politiker infdr bildandet av MER 

startmöte fOt• tjänstemän l kommuner 
som gått med 1 MER med tema 
projektutveckling 

Första mötet föt· politiker som gått med i 
MER 

Kontaktpersonträff för kontaktpersonema 
till Mälat'ens vattenvårdsförbund och för 
Mälaren- en sjö föl' miljoner. 

TräfffOrpolitiker inom MER 

Utifrån feedback, inte minst från seminarieutvärderiugar tycker kommunema (både 
sådan som medverkat och inte) att Mälaren- en sj B for miljoner redan efter ett ål' 
fyllt en viktig funktion. 

Initiativ~n inom Mäl~ren- en sjö f~!' miljoner har medfOrt aktiviteter som stöttats 
ekOJtomiskt.. Seiuinariern~rhru· samf1nan$ier~ts med andra aktörer som arrang~rai1de 
komnumer och LRF. Ekonomisk stöttning har även erhållits från 
Vattenmyndigheten samt genom bidrag från Mälarda1sradet. Havs~ och 
vattenmyndigheten har lämnat bidrag på 600 000 h fdr att utveckla Mälaren- en 
sjö fö1· miljoner. 

Male11 i projektplanen koinmer att fdljas upp med en enkät under vintern 
2014/2015. 

Feedbacken på Millaren-en sjö föl' miijo_ner via utvärderingar från seminader l1ai' 
vad t positlv. Intresset och behovet av fortsatt edarenhetsutbyte bedömer vi val'a 
fq1tsatt stort Intresset ka11 antas öka också genom den remiss med nytt förslag på 
förvaltningspiall och åtgärdsprogram som vatteninyndigheten komme1' att skicka ut 
i slutet p~ året. 

Förutsättningama för ptojektutveckling och gemensamma ansökn ingat· om extem 
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VATTENVÅRDSFÖRBUNO 

MÄLAREN 
En· sjö för miljoner 2014-10-14 

:fin~nsleri11g är goda. Det fi1u1s bra mö j tigheter till finansiering föt· vatten.arbetet 
både med statliga medel och BU-medel och bra förutsättningar för att söka 
gemensamma projekt i och med att Mäl!lnm- en sjö fo1· miljone1· har startats. 

Mälarens vattenvårdsforhund hälsar härmed både nya och nuvarande deltagare till 
nästa steg på vlig möt god vattensta tus! 

Ordfömndei 
Mälat·ens 
vattenvärdsforbund 

LaW shövdning för 
Länsstyrelsen j 

Västmanland 

Vattenvårdsdirektöl' 
för Norra Östersjöt}S 
vattendistrikt 

Personuppg. maskeras
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l(os~nacl per kommun och år baserad på antal 
invånare 2012 l Mälarens avrinningsomrade 
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Kostnad per kommun och år baserad på antal 
invånare 2012 l Mälarens avrinningsområde 
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MALAREN 
-~:.::____ ____ _ 

Ankom Håbo !'\ommun 
Miljö- och tekniknämnden 

2014-03-31 Sid 1 (2} 

mmuner inom Mälarens avrinningsområde 
som ansfutit sig t ill projektet Mälaren 

en sjö för miljoner 

) etapp 1 ~ detta har 

Mälaren- en sjö för miljoner har äntligen startat! Projektansökningar håller på att tas fram 1 

seminarier planeras för fullt och snart kommer webplatsen att vara tillgänglig för alla 
medverkande l<ommuner. 

Er kommun är en av de 20 som har valt att gå med. J det här brevet finns information till er om .... 
hur arbetet har fortlöpt fram till nu och vad som händer framöver. .. , 

Detta utskick innehåller även 

• Projektbeskrivning 
e Inbjudan till polit ikerträff den 14 maj i Västerås 

l figuren nedan framgår vilka som medverkar i MER. De kommuner som inte har valt att gå med 
kommer också att få den här informationen. De kommer dessutom att få möjlighet att ansluta 
till projektet för den tid som är kvar, det vill säga ett år. 

Projektbeskrivning 

En ny projektbeskrivning har tagits fram tillsammans med referensgruppen och finns med i det 
här utskicket. Dokumentet finns även pä www.malaren .org. 

Kommunikation 

Hittills har kommunikationen i projektet skett via mail till kontaktpersonerna, både politiker och 
tjänstemän. Eftersom vattenfrågorna är breda och kan beröra flera olika delar av 
organisationen är det viktigt att kontaktpersonerna sprider informationen til l dem som berörs. 

En projektp lats på nätet håller på att upprättas, där medverkande kommuner kommer att 
kunna nå gemensamma dokument och information. Information om det kornmer att gå ut till 
kontaktpersonerna. Allmän information kommer även att finnas på 
http://www.malaren.org/category/projekt { 
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MAlAREN 
2014~03-31 Sid 2 (2) 

l<ommuner som gått med l projektet Mälaren en sjö för miljoner. Gröna kommuner deltar l projektet . 

.. Projektutveckling 
Ett av delmålen i MER är att skapa projekt där de resurser som ni på kommunerna avsätter för 
vattenarbetet ska kunna växlas upp mot andra finansieringsformer. MER etapp 1 är i sig alltså 

\ . ett projekt som löper över två år, men inom ramen för MER kommer f lera parallella projekt att 
kunna startas. 

MER' s roll kan vara att stötta tjänstemännen i processerna att söka finansieringför olika 
aktiviteter, såväl internt som extern finansiering. MER deltar även i flera processer med syfte 
att ansöka om gemensamma projekt med f inansiering från EU eller med statliga medel. 

Håll utkik i korrespondensen inom projektet efter information om vilka utlysningar och projekt 
som kan vara på gång. Använd seminarierna, direktkontakten med projektet eller någon av 
kont aktpersonsträffarna till att fundera vidare på vilka projekt som är aktuella i er kommun att 
söka extern f inansiering för. 

· ··~ l -,· ... , 
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MALAREN t~iÄLARENS 
VATTEN VÅR!JSFÖRBUN!J ' 2014-03-31 Sid 2 {2) 

Tidplan för förlängning av MER 

l projektbeskrivningen finns en bild på hur det fortsatta gemensamma vattenarbetet kan se ut 
fram till 2021 då vattnet ska ha god status. Under hösten behöver ni på kommunerna ta besluta 
om fortsättningen av Mälaren~ en sjö för miljoner. Ett underlag för det beslutet skickas 
sannolikt ut under sensommaren. 

Ordf l Mvvf 

Projektledare för MER 

Sammankallande i referensgruppen för MER 

Sekr i Mvvf 
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MAlAREN 
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Seminarieserier 
En viktig del i projektet är att öka erfarenhetsutbytet och skapa tillfällen att jobba gemensamt 
med vattenfrågorna. Under 2014 kommer seminarier på ett antal teman äga rum. Teman har 
valts ut utifrån tidigare seminarieserie som ordnats gemensamt av Mäla rens 
vattenvårdsförbund, Mälardalsrådet och Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt. 
Seminarierna kommer även fungera som ett diskussionsforum för gemensamma projekt. 

Seminarierna kommer att ha följande teman: 
e Kommunal åtgärdsplanering för vatten 
o Dagvatten- juridik och praktiska åtgärder 

:1 • Fria vandringsvägar för fisk 
Ql Åtgärder mot övergödning inom jordbruket (Två aktiviteter anordnas: En bussresa och 

ett seminarieum) 
e Förorenade sediment. 

Övriga träffar 
Referensgruppen har möten, oftast per telefon ca en gång i månaden. Minnesanteckningar 
skickas ut till kontaktpersonerna. 

Träffarför kontaktpersoner sker vid tre tillfällen. Ett för tjänstemän (8 april), en för politiker (14 
maj- se särskild inbjudan i början på brevet) och en gemensam för både politiker och 
tjänstemän (22 oktober). 

Vattenkontaktlista och vattenprojektbank 
En lista på de personer i kommunen som har ansvar för specifika vattenfrågor eller kompetens 
inom vissa områden håller på att tas fram. De projekt som genomförs, planeras eller önskas 
kommer att samlas i en projektbank. 

Syftet är att lättare kunna knyta kontakter för att u~byta erfarenheter och skapa sarnarbeten 
och gemensamma projekt. 

Vi vill träffa alla kommuner! 

Vi vill gärna komma till er och berätta mer om Mälaren - en sjö för miljoner, samt höra om viJka 
utmaningar ni står för i ert vattenarbete. Vi vill också ha en dialog l<ring hur er kommun kan dra 
nytta av att delta i Mälaren- en sjö för miljoner. · 

Ta kontakt med  och boka en tid för en träff. Det kan vara ett KS-sammanträde, i 
någon av era förvaltningsövergripande grupper eller med de personer ni tycker är mest aktuella 
för er. 

- ____ :_._. __ . __ ., ... _._._ 

Personuppg
. maskeras
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-10-27 
Vår beteckning 

KS2014/150 nr 2014.3168 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Maria Ekberg, Samhällsplanerare 
0171 528 06 
maria.ekberg@habo.se 

Samarbetsavtal, kommunal energi- och 
klimatrådgivning, förlängning 

Sammanfattning 
Håbo kommun erhåller stöd från Energimyndigheten på 280 000 kronor 
årligen for att bedriva kommunal energi- och klimatrådgivning i enlighet 
med fårordning (1997:1322). Sedan 2004 har Håbo kommun ingått i ett 
samarbete tillsammans med kommunerna i Stockholms län samt 
Kommunfårbundet Stockholms län, KSL, får att gemensamt bedriva den 
kommunala energi- och klimatrådgivningen. 

Det nu gällande samarbetsavtal upphör från och med den l januari 2015. 
Kommunfårbundet Stockholms läns styrelse rekommenderar de ingående 
kommunmua i samarbetet att teckna förlängning av samarbetsavtalet från 
och med den l januari 2015 till och med den 31 december 2015. 
Förlängningen innebär inga fårändringar får de anslutna kommunerna. 

Beslutsunderlag 

Håbo kommuns ansökan till Energimyndigheten. 

Rekommendation samarbetsavtal 2015-2017 får kommunal energi- och 
klimatrådgivniug, 20 14~ l 0-09. 

Samarbetsavtal2015-2017 får kommunal energi- och ldimatrådgivning 
mellan kommunema i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län) 
samt Konm1unforbundet Stockholms län, 2014-10-07. 

Tidigare avtal, hid. 2012.2441 

Förslag till beslut 

l . Kommunstyrelsen beslutar att fårlänga samarbetsavtal avseende 
kommunal energi- och ldimatrådgivning mellan kmmnunema i 
Stocld1olms län, Håbo kommun (Uppsala län) samt Kommunfårbundet 
Stockholms län. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till ordfårande i nämnden att tmde1ieclrna 
avtalet. 

Beslutsexpediering 
Maria Ekberg, samhällsplanerare. 

Kommunfårbundet Stockholms län, registrator@ksl.se (skickas senast 31 
december 2014 via e-post). 



KSL il; JO/J 'Il 
Kommunförbundet 
stockhalms Län 

För kännedom: 
Samhällsbyggnadschefer eller motsvarande 
Energirådgivningens Referensgrupp 

REKOMMENDATION 

2014-10-09 

Dnr: KSL/13/0119-11 

Kommunstyrelserna i Stockholms Län 
Kommunstyrelsen i Håbo kommun 

J(ommunal energi- och klimatrådgivning 2015-2017 

I<SLs rekommendation 
KSLs styrelse beslutade vid sitt sammanträde 2014-10-09 

att rekommendera kommunerna att anta förlängning av samarbetsavtal 
avseende kommunal klimat- och energirådgivning 2015-2017. 

Ärendebeskrivning 
Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) har tagit fram ett förslag till ny 
organisation för Energirådgivningen i Stockholms län (inldusive H åbo 
kommun). 

Detta samarbetsavtal har utformats av Energirådgivningens referensgrupp i 
samråd och avstämningar från berörda kommunala organ. Förslagets syfte är 
att ytterligare öka verksamhetens kostnadseffektivitet och flexibilitet samt 
möjligheter till en ökad fördjupning inom lokalt prioriterade områden i 
kommunerna och därmed föra verksamheten närmare kommunen och den 
enskilde medborgaren. 

Energi- och ldimatrådgivningen ska bedrivas i enlighet med villkoren för 
statsbidrag enligt förordningen (1997:1 322) om bidrag till kommunal energi
och ldimatrådgivning från Energimyndigheten och i enlighet med inriktningen 
i detta avtal. 

Värdkommunerna för avtalsperioden 2015 - 2017 är Botkyrka kommun, 
Huddinge kommun, Stockholms stad och Upplands Väsby kommun. 

Ärendegång 
Rekommendationen adresseras till kommunstyrelserna enligt den rutin som 
gäller vid beslut i KSLs styrelse. KSL överlåter till kommunen att fatta beslut 
enligt gällande delegationsordning. Kommunerna ombeds meddela sina 
ställningstaganden genom att sända in protokollsutdrag eller annan 

Postadress Kommunförbundet Stockholms Län, Box 38145, 100 64 Stockholm 
Besöl<sadress södermalmsallen 36, Stockholm Växel 08-615 94 00 Fax 08-615 94 94 
E-post info@ksl .se Hemsida www.ksl.se Organisationsnummer 222000-0448 



KOMMUNFÖRBUNDET 
STOCKHOLMS GÄN 

REKOMMENDA 'TION 
2014~10-09 

Dnr: KSL/13/0119-U 

beslutshanclling. Beslut om antagande av samarbetsa-malet är att likställas tned 
underskrift. 

Svarsperiod 
KSL önsl<ar få kommm1crnas ställningstagandehsenast 20.14-12-31 

med e-post till regislrator@l<sl.se 

alternativttill 

Kommtmförbundet Stockholms Län 
BOJr.38145 
1 oo 64 STOCia-IOLM 

Frågor och infor1nation 
Frågmmedanledning av detta besvaras av: 

, telefon  , e-post @ksl.se 

Med vänlig hälsning 

KOMMONFÖRBUNDET STOCKFIOLMS LÄN 

Ordförande bundsdirelctör 

/l:J 
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KSL rtDn l 
Kommunförbundet 
Stockholms Län 

För kännedom: 
Samhällsbyggnadschefer eller motsvarande 
Energirådgivningens Referensgrupp 

REKOMMENDATION 

2014-10-09 

Dnr: KSL/13/0119-11 

Kommunstyrelserna i Stockholms Län 
Kommunstyrelsen i Håbo kommun 

Kommunal energi- och klimatrådgivning 2015-2017 

KSLs rekommendation 
KSLs styrelse beslutade vid sitt sammanh·äde 2014-10-09 

att rekommendera kommunerna att anta förlängning av samarbetsavtal 
avseende kommunal klimat- och energirådgivning 2015-2017. 

Ärendebeskrivning 
Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) har tagit fram ett förslag till ny 
organisation för Energirådgivningen i Stockholms län (inklusive Håbo 
kommun). 

Detta samarbetsavtal har utformats av Energirådgivningens referensgrupp i 
samråd och avstämningar från berörda kommunala organ. Förslagets syfte är 
att ytterligare öka verksamhetens kostnadseffektivitet och flexibilitet samt 
möjligheter till en ökad fördjupning inom lokalt prioriterade områden i 
kommunerna och därmed föra verksamheten närmare kommunen och den 
enskilde medborgaren. 

Energi- och klimatrådgivningen ska bedrivas i enlighet med villkoren för 
statsbidrag enligt förordningen (1997:1 322) om bidrag till kommunal energi
och klimatrådgivning från Energimyndigheten och i enlighet med inriktningen 
i detta avtal. 

Värdlcommunerna för avtalsperioden 2015- 2017 är Botkyrka kommun, 
Huddinge kommun, Stockholms stad och Upplands Väsby kommun. 

Ärendegång 
Rekommendationen adresseras till kommunstyrelserna enligt den rutin som 
gäller vid beslut i KSLs styTelse. KSL överlåter till kommunen att fatta beslut 
enligt gällande delegationsordning. Kommunerna ombeds meddela sina 
ställningstaganden genom att sända in protokollsutdrag eller annan 

Postadress Kommunförbundet Stockholms Län, Box 38145, 100 64 Stockholm 
Besöl<sadress Södermalmsalh~n 36, Stockholm Växel 08-615 94 00 Fax 08-615 94 94 
E-post lnfo@ksl.se Hemsida www. ksl.se Organisationsnummer 222000-0448 



KOMMUNFÖRBUNDET 
STOCJ(HOLMS LÄN 

REKOMMENDATION 
2014-10-09 

Dnr: KSL/1.3/0i19-11 

beslutshandling. Beslut om antagande av samru:betsavtalet är att likställas med 
underskrift. 

Svarsperiod 
KSL önskar få kommunernas ställningstaganden senast 2014-1.2-31. 

med e-post till registrator@ksl.se 

alternativt Lill 

Kommunförbundet Stockholms Län 
BOX38145 
100 64 STOCKHOLM 

Frågor och information 
Fdgor med anledning av detta besvaras av: 

, telefon 1 e-post @lcsl.se 

Med vänlig hälsning 

KO~ÖRBUNDETSTOCKHOLMS~ 

17F 
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CEnergimynåigheten 

Sökande 
Företag/organisation 

Häbo kommun 
Institutionlavdelning 

Plan- och utvecklingsavdelningen 
Postadress 

Postnummer 

'Ort 74680 BALSTA 
Projektledare (romamn, cftern!Ullll) 

Maria EkberQ 
Telefon 

0171-528 06 
E-postadress 

maria.ekberg@habo.se 

Projektet 

Länskod 

1251 

Fax 

W ebbplats 

ANSÖKAN OM STÖD TILL 

ENERGIRÅDGIV ARE 

Datum Dnr 

2014-10-27 2014-006164 

Projektnr 

Organisationsnummer 

212000-0241 
Postgiro/Bankgiro/Bankkonto 

10 22 00-3 

~~omm~od Land 

HABO Sverige 

IR]Ansökan avser nytt projekt IDFortsättning på tidigare projekt, projelctnummer: 
Projekttitel (på svenska) 

Energi- och klimatrådgivning - Håbo kommun 
Datum rör projektstart 

2015 01 01 
Totalt sökt belopp 

280000 

Box 31 o • 631 04 Eskilstuna • Besöksadress Kungsgatan 43 

Telefon 016-544 20 00 • Telefax 016-544 20 99 

regislrator@energimyndigheten.se 

www.energimyndigheten.se 

Orn.nr 202100-5000 

~~dpunkt då projektet beräknas vara genomfOrt 

01512 31 

1~6 

( 3) 



Datum 

2014-10-27 

Sanunanfnttning (på svenska). Sammanfattaingen ska U omfatta max 800 tecken och skall skrivas både på svenska och engelska. 

Sammanfatmina-en skall skrivas d_ att den i ämnet oinviirde med länhet fOrstär moiektets innel1åU och svfte. 
Energi- och klimatrådgivningen ~r ett samarbete mellan 27 kommuner i stockholmsregionen samt Håbo 

2 ( 3) 

kommun, med syfte att vara opartisk och kostnadsfri och stödja en fungerande och kostnadseffektiv kommunal 
energi- och klimatrågivning. Verksamheten samordnas av Kommunförbundet stockhalms l~n (KSL} och består av 
telefonrådgivning med lokal förankring, webbplats och gemensamma projekt inriktade till olika målgrupper. 
Rådgivningen riktar sig till invånare, företag och organisationer. stora samordningsvinster uppnås genom att 
resurserna sammanförs och d~rigenom kan ett omfattande arbete drivas både regionalt och lokalt. 

Mål; Enkla, tydl iga och mätbara mål i exempelvis k\Vb, max :h a4-sida. 

Målet är en minskad energianvändning och klimatpåverkan genom information och kunskapsspridning om effektiv 
energianvändning samt hållbara lösningar avseende energi och transporter för privatpersoner, företag och 
organisationer. 

Genomförande, max l A4-sida. 

l Håbo kommun planeras lokala aktiviteter och marknadsföring av verksamheten. Kommunen deltar i det 
gemensamma arbetet med energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen, vilket innefattar en samordnad 
rådgivningsservice, en gemensam webbplats och gemensamma projekt. 
H åbo kommun planerar lokala aktiviteter under 2015 så som annonsera lokalt i Bålstabladet flera gånger under 
året, delta i Earth hour och trafikantveckan, erbjuda förskolebarn, skolelever musikteater under Earth hour 
och/eller miljödagen i juni. Föreläsningar under året riktade till elever och allmänhet om energi och klimat samt 
arbeta mot kommunens företag i företagsprojekt och EKC. 

Box 310 • 631 04 Eskilstuna· Besöksadress Kungsgatan 43 

Telefon 01 6-544 20 DO· Telefax 01 6-544 20 99 

registrator@energimyndigheten.se 

www.energimyndigheten.se 

OrQ.nr 2021 D0-5000 
/?J 



Sökta medel från Energimyndigheten 
Andel i kronor ocb procent av projektets totala kostnader/år 

FINANSIÄR 201 5 
Energimyndigheten 280000 

SUMMA 280000 

Bilagor 

Box 31 o • 631 04 Eskilstuna • Besöksadress Kungsgatan 43 

Telefon 016-544 20 00 • Telefax 016-544 20 99 

reglstralor@energimyndigheten.se 

www.energimyndigheten.se 

Or(J.nr 2021 00-5000 

201 6 2017 2018 

o o o 

2019 Total (%) 

280 000 

o o o 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014~10-24 

Vår beteckning 

KS2014/140 nr 2014.3150 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Jonas Eliasson, Kanslichef 
0171525 58 
jonas.eliasson@habo.se 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdena, att gälla 
från 2015~01~01 

Sammanfattning 
I Håbo kommun finns en taxa om avgifter för livsmedelskontroll som är 
antagen av kommunfullmäktige i december 2011. Bygg- och 
miljöförvaltningen har sett över taxan och ser ett behov att ett antal 
revidedngar. Bland annat föreslås enjustming av timtaxoma. 

Beslutsunderlag 

Tillståndsnämndens beslut § 81/2014 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdena daterad 2014-09-
09 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdena 

Beslutsexpediering 
Tillståndsnämnden 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-29 

Tillståndsnämnden 
HÅBO f<Oi'VI .MUN~- · ~ 

KOM\lUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
INKOM 

2014 -10- o 7 

JUSTERARE 

TSTN § 81 TSTN 2014/40 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdena 

Sammanfattning 
I Håbo kommun finns en taxa om avgifter för livsmedelskontroll som är 
antagen av kommunfullmäktige i december 2011. Bygg- och 
niilj öfdrvaltn:ingen har sett över taxan och ser ett behov att ett antal 
revidelingar. Bland annat fareslås en justering av timtaxoma. 

Ärendet 
Enligt fårordningen (2006: 1166) om avgifter for offentlig kontroll av 
livsmedel ska en myndighet som ansvarar for offentlig kontroll av livsmedel 
ta ut avgifter for att finansiera kontrollen. De avgifter som en kommun tar ut 
ska grundas på en taxa som kommunfullmäktige besh1.tar om. 

Håbo kommuns gällande taxa for offentlig kontroll :inom 
livsmedelsområdena är antagen av kommunfullmäktige i december 20 11·. 
Taxan innefattar två separata timavgifter, en får normal kontroll och en for 
extra kontroll. Med extra kontroll menas icke planerad kontroll som har 
föranletts av brister vid tidigare kontroller alternativt av ldagomäl som visar 
sig vara befogade. All övrig kontroll går under begreppet nmmal kontroll. 
Timtaxan är 97 4lct får normal kontroll och 834 kr får extra kontroll samt 
vid registrering av nya livsmedelsanläggningar. Anledningen till att avgiften 
får normal kontroll är högre är att kostnaden får restiden är inräknad medan 
den debiteras separat vid extra kontroll. 

Jämförelse av timtaxa 
Bygg- ochmiljöfårvaltningen har gjort enjämfårelse avtimtaxanmot länets 
andra kommuner samt mot ett antal andra kommuner i Stockhohns län som 
förvaltningen anser är relevanta att jämföra med. En sammanställning av 
j ämfcirelsen redovisas i tabellen på nästa sida. 

EXPEL11ERAD SIGNATUR 

~ ~· [ 

R.egJV' 

J o [ LL J 'Hol 



rnl HÅBO W KOMMUN 
Tillståndsnämnden 

TSTN § 81 

Kommun Normal 
Enköping 1025 
Knivsta 1130 
Heby 860 
Östhammar 1035 
Uppsala 1100 
Tierp 875 
Älvkarleby 875 
Upplands-Bo 970 
Sigtuna 1000 
Järfälla 1000 
Sollentuna 875 
Täby 11 00 
Upplands Väsby 964 

Medel 985 

Extra+reg 
905 
1000 
860 
738 

1030 
875 
875 
912 
880 
1000 
875 
1100 
964 
924 

SAMMANTRÄOESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-29 

TSTN 2014/40 

Ev kommentar 

Ser över en höjning 
Ser över en höjning 

Ser över en höjning 

Förvaltningen har varit i kontakt med en del av ovanstående kommuner och 
vissa av dom har uppgett att de får närvarande håller på att se över deras 
timtaxa får livsmedelstillsynen och att de inom en snar framtid avser att 
höja den. 

Indexreglering 
Enligt § 4 i gällande livsmedelstaxa får miljö- och tekniknämnden får varje 
kalenderår besluta att höja timtaxan med en procentsats som motsvarar de 
tolv senaste månadernas forändring i konsumentplisindex (till en del av 25 
%) och lönekostandsindex (till en del av 75 %). 

I och med den organisationsforändring som skett så behöver detta ansvar 
styras om till Tillståndsnämnden. Numera :finns det inte heller något som 
heter lönekostnadsindex så denna tenn behöver ändras. Det index som 
lämpligen används istället är arbetskostnadsindex får ijänstemän. 

Delgivningsman 
I fårsta hand expedieras beslut med delgivningskvitto och i andra hand med 
mottagningsbevis. När ett beslut inte har lyckats delgivits till adressaten 
med något av dom altemativen anlitas en delgivningsman. Kostanden får en 
delgiv:rringsman är får tillfåll et l 000 h. Idag saknas möjligheten att debitera 
adressaten denna kostnad. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNlNG 

l f5! 
' 

Nr 2014.380 



rrJ1 HÅBO W KOMMUN 
Tillståndsnämnden 

TSTN § 81 

Byggw och miljöförvaltningens bedömning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2014-09-29 

TSTN 2014/40 

Bygg- och miljöförvaltningen kan konstatera att Håbo kornmuns timtaxa fcir 
extra kontroll samt registrering på 834 kr är låg järnfort med andra 
kommuner i regionen. Förvaltningen fdreslå:r: därav att timtaxan får extra 
kontroll och registre1ing höjs till930 kr. I samband med denna höjning 
fareslår bygg- och miljöforvaltningen att även timtaxan for normal kontroll 
höjs till l 000 kr så att den står sig i jämförelse med andra kommlffier även 
när några komrutmer har genomfort s:ina planerade höjningar. 

Vad gäller möjligheten att indexreglera taxan fareslår bygg- och 
miljöförvaltningen att mandatet flyttas över till tillståndsnämnden och att 
timtaxoma :far höjas i enlighet med forändring i konsumentprisindex (till en 
del av 25 %) och arbetskostnadsindex får ijänstemän (till en del av 75 %). 

Bygg- och miljöförvaltningen anser att det är rimligt att adressaten till ett 
beslut sj älv får betala kostnaden för en delgivningsman om adressaten 
vägrat att skicka in delgivningskvitto alternativt hämtat ut ett 
mottagningsbevis. 

Bygg- och miljöförvaltningen har reviderat bilagd taxa med ovanstående 
beskrivna uppgifter. 

Beslutsunderlag 
Taxebilaga: Taxa for offentlig kontroll inom. livsmedelsområdena, 
daterad 2014-09-09 
Tjänsteslaivelse, daterad 2014-09-14 

Beslut 

Tillståndsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ersätta 
tidigare livsmedelstaxa daterad 2011-09-20 med taxebilagan "Taxa får 
offentlig kontroll inom livsmedelsområdena" daterad 2014-09-09 till att 
gälla från2015-0l-Ol och tills vidare. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Bygg- och miljöförvaltningen 

EXPEDIERAD SlGNATUR UTDRAGSBEST'fRJ<J~JNG Nr2014.380 



HÅBO 
KOMMUN 

Taxa 
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För offentlig kontroll inom livsmedelsområdena 

2014-09-09 

Beslut TSTN § 81, 2014a09n29 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Taxa 
Datum 

2014-09"09 
Vår beteckning 

Dnr 2014/40 2014.338 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdena 

Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter ror Håbo kommuns kostnader for prövning och kontroll enligt 

livsmedelslagen (2006:804), lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, 
foreslajfter som meddelats med stöd av dessa lagar samt de EG-bestämmelser som 
kompletteras av lagarna. 

2 § A v gift enligt denna taxa tas ut for: 
• prövnillg i ärenden om godlcännande av anläggrring, 
• registrering av anläggning, 
• handläggning och andra åtgärder vid normal offentlig kontroll och extra offentlig kontroll. 

3 § A vgi:ft enligt deDna taxa tas inte ut for offentlig kontroll som fåranleds av ldagomål som yjsar 
sig vara obefogade eller får handläggning som fåranleds av överklagande av beslut enligt 
livsmedelslagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt de E G-bestämmelser 
som kompletteras av lagen. 

4 § Tillståndsnämnden f'ar får vatje kalenderår ( avgi:ftsär) besluta att höja i denna taxa faststå1ld 
timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar de 12 senaste månademas fårändring 
fårdelat på en kombination av konsumentprisindex (till en del av 25 %) och 
arbetskostnadsindex får ljänstemän (till en del av 75 %). Basmånad fcir indexuppräkning är 
september månad 2014. 

5 § Beslut om avgift eller nedsätt:rring av avgift i enskilda fall fattas av tillståndsnämnden. 

Timtaxa (timavglft) 
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är t:imavgiften l 000 kronor vid normal kontroll samt 93 O 

kronor vid extra kontroll och vid registrering. 

A v giftsuttag sker vid normal kontroll i fårhållande till den kontrolltid som en anläggning 
tilldelas enligt livsmedelsverkets vägledning "Riskldassificering av livsmedelsanläggningar och 
berälaring av kontrolltid1' och vid extrakontroll i forhållande till faktiskt nedlagd tid i vmje 
ärende eller enligt de andra gnmder som anges i tax.an. 

I de fall tima v gift tas ut i · fårhiTilande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med kontrolltid den 
sammanlagda tid som vmje tjänsteman vid kontrollmyndigheten har använt fcir inlästring av 
ärendet, kontakter med parter, sa:tmåd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, 
provtagning och kontroll i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt fciredragning och beslut. 
Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen tirnavgift ut. För 
inspektioner, mätningar och andra offentliga kontroller som utfors vardagar mellan Idoekan 
19.00 och 07.00 lötdagru:, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagaT, tas avgift ut med l ,5 gånger ordinarie timavgift. 

Avgift för prövning 
7 § Den som ansöker om godkännande enligt förordning (EG) 853/2004 av en anläggning för 

livsmedelsverksamhet ska betala en prövningsavgift som motsvarar en årsavgift for 
anläggningen enligt 11 § med tillämpning av den rislddass som gälleT får den typ av 
verksamhet som godkännandet avser och erfarenhetsklass B. Om faktisk handläggningstid 
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rn1HABO W KOMMUN 

Taxa 
Datum 
2014~09-09 

3 

Vår beteckning 
Dnr 2014/40 2014.338 

8§ 

9§ 

överskrider den fastställda kontrolltiden med mer än en halv timme ska avgift för den faktiska 
handläggningstiden betalas. 

Avgift fårprövning ska betalas för varje anläggning som ansöknitigen åvser. Avgift for 
prövning får tas ut i förskott. · 

För godkännande av en anläggning med anledning av bYte av.livsmedeJsfåretagare, ändring av 
lokal, sortiment eller annan verksamhetsforändring som kräver godkännande ska en halv 
årsavgift betalas, under fdmtsättn:ing att godkännande för anläggningen tidigare lämnats enligt 
livsmedelsfårordningen (2006:813). Om faktisk handläggningstid överskrider halva fastställda 
kontrolltiden med me:r än en halv timme ska avgift for den ·faktiska handläg~gstiden betalas. 

. . 

Avgift for prövning i ärenden om godkännande ska erläggas även om ansökan avslås. 
. · .. .- ... . 

Avgift för registrering 
lO § Den som anmäler en anläggning ror registrering ror att driva livsmedelsverksamhet eller för att 

tillverka snus och tuggtobak eller för dricksvattenfcirsöljning· ska betala avgift motsvarande en 
timmes kontrolltid. Om faldisk kontrolltid överskrider den tiden med mer än en halv timme ska 
avgift för den faktiska handläggningstiden multiplicerat med denna timtaxå:betalas. 

Arlig kontrollavgift 
11§ 

12 § 

F ör normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggrring ska eti' årlig.-kontrollavgift betalas. 
A v giftens storlek baseras på den kontrolltid som kontrollmyndigheten tilldelar anläggningen. 
Livsmedelsverkets vägledning gällande riskldassi:!icer:ing av livsmedelsanläggningen och 
beräkning av kontrolltid används vid beräkning av kontrolltid. Konttolltiden·bestäms genom att 
tiderna som fäs vid riskbedömning av en anläggning summeras med tider kopplade till 
infonnation och spårbarhet. Den summerade tiden multipliceras med en tidsfaktor som tar 
hänsyn till myndighetens tidigare erfarenhet vid kontroll av anläggllingen. Nya anläggningar 
läggs till en böljan i erfarenhetsklass B och utifrån senare utfcirda kontrollet kan anläggningens 
tidsfaktor till följd av erfarenheten ändras. Den årliga kontrollavgiften berälmas genom att 
kontrolltiden multipliceras med timtaxan fcir nonnal kontroll. ' , ' 

Om en tillämpning av 11 § skulle medfåra att kontrolltiden för en atuäggrring blir uppenbart 
oriktig i forhållande det faletiska kontrollbehovet enligt nämndens riskb~dönniing, ska 
anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval avnälll).dens bedömning av 
anläggrringens kontrollbehov. · ·. · ' · · · .· 

l3 § För offentlig kontroll och anvisningar om nedgrävn:ing av anima1islca biprodukter ska 
kontrollavgift betalas får den faktiska handläggningstiden· som nedl~its i äiendet. Avgiften ska 
motsvm·a handläggningstid multiplicerad med tima v gift. 

14 § Fast årlig kon1mllavgift omfattar kalenderår och ska betalas i forskott. Av 9 § förordning 
(2006: 1166) om avgifter for offentlig kontmil av livsmedel framgår att den årliga avgiften ska 
betalas från ochmed det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betaJas 
med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. 

Den som enligt 13 § i samma förordning ska betala en avgift för godkännande av en 
anläggnillf51 ska dock betala den årliga avg.iften från och medkalenderåret efter det att 
verksamheten påbö1jats. 



Taxa 4 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2014-09-09 

Vår beteckning 
Dnr 2014/40 2014.338 

Om en anläggning placeras i annan avgiftsklass eller på annat sätt tilldelas annan kontroll tid, 
ska dennya avgiften betalas från ochmed det fdljande kalenderåret. 

15 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar livsmedelsanläggningen 
vid kalenderårets början. 

Avgift för extra offentlig kontroll 
16 § Om påvisandet av bristande efterlevnad medfår kontroll som går utöver den nonnala 

kontrollverksamheten tas avgift ut får nedlagd handläggningstid och restid ut enligt timtaxan 
får extra kontroll. Avgift tas också ut får eventuella kostnader för provtagning och analys av 
prover. 

Enligt artikel28 i Europaparlamentets och rådets fårordning (EG) nr 882/2004 om offentlig 
kontroll for att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen 
samt bestämmelsema om djurhälsa och djurskydd, ska den företagare som har ansvaret får den 
bristande efterlevnaden eller tär den foretagare som äger eller innehar produktema vid den tid 
då den extra kontrollen genomfårs debiteras de kostnader som den ex:fra kontrollen medfåt. 

Avgift för delgivningsman 
17 § Om kontrollmyndigheten behöver anlita en delgivningsman för delgivning av ett beslut 

debiteras adressaten i be::.;lutet en avgift motsvarande kostanden för att anlita 
delgivningsmannen. 

Nedsättning av avgift m.m. 
18 § Av lO§ forordningen om avgift får offentligkontroll av livsmedel framgår att 

kontrollmyndigheten får sätta ned eller efterskänka den årliga kontrollavgiften om det finns 
särsldlda skäl. Om det finns särskilda skäl får myndigheten också besluta att sätta ned eller 
efterskänka avgiften får godkännande eller registrering. 

Avgiftens erläggande m.m. 
19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Håbo kommun. Betalning ska ske inom tid 

som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 

Verkställighetsfrågor m.m. 
20 § Av 33 §livsmedelslagen och 33 §lag om foder och animaliska biprodukter framgfu· att 

tillståndsnämnden får förordna att dess beslut ska gälla omedelbart även om det överkl.agas. 

21 § A v 31 § livsmedelslagen och 31 § lag om foder och animaliska biprodukter :framgår att 
tillståndsnämndens beslut om avgift får överidagas hos länsstyrelsen. 



Tjänsteskrivelse 1(1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-10-24 
Vår beteckning 

KS2014/139 nr 2014.3151 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Jonas Eliasson, Kanslichef 
0171525 58 
jonas.eliasson@habo.se 

Timtaxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och 
strålskyddslagens område, att gälla från 2015-01-01 

Sammanfattning 
Sammanfattning 
I Håbo kommun är timtaxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och 
strålskyddslagens omTåde får närvarande 850 lu. Bygg- och 
miljöförvaltningen ser ett behov att höja timtaxan. 

Beslutsunderlag 

- Tillståndsnämndens beslut § 80/2014 

Förslag till beslut 

l. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa timtaxa får prövning och 
tillstånd inom miljöbalkens och strålskyddslagens mmåde. 

Beslutsexpediering 
Tillståndsnämnden 

( 0--? 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-29 

Tillståndsnämnden 
HÅBO KO!Vl.MU-N- -

KOM\!UNSTYRELSENS FÖRVALlNING 
INKOM 

JUSTERARE 

2014 .-to- o 7 
TSTN § 80 TSTN 2014/42 

Tlmtaxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och 
strålskyddsJagens område 

Sammanfattning 

KSllrl" 

-~~~-~~/137 

I Håbo kommun är timtaxan får prövning och tillsyn :inom miljöbalkens och 
strålskyddslagens område får närvarande 850 ler. Bygg- och 
miljöförvaltningen ser ett behov att höja timtaxan. 

Ärendet 
Enligt miljöbalken ät det kommunerna själva som bestämmer om avgifter 
:for prövning och tillsyn enligt denna lagstiftning. Senaste gången en höjning 
gjordes var ijanua1i 2013 då timtaxanhöjdes med 50 lcr från 800 kr. 

Kommunens rätt att ta ut avgift 
Enligt 27 kap l § miljöbalken är det kommunerna själva, _genom 
kommunfullmäktige, som utfårdar bestämmelser om avgifter for prövning 
och tillsyn enligt :m:iljöbalken. Kommunerna är inte skyldiga att ta ut 
avgifter för prövning och tillsyn enligt milj ö balken men regeringen har i 
propositionen om miljöbalk (prop 1997/98:45) uttryckt att tillsynen över 
hela miljöbalkens område bör vara avgiftsfinansierad så långt som möjligt. 

Vidare anges det i propositionen att vid beräkn:ingen av avgiftsuttaget f'ar 
alla relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov 
till tas med. Exempel på direkta kostnader är personalkostnader, 
personalomkostnader (pensionskostnader), material, utrnstning m.liL 
Exempel på ind:b:ekta kostnader är lokallcostnader och 
administrationskostnader. 

På samma sätt är det komrnunfulJmäktige som utfårdar bestämmelser om 
prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen samt tillhörande forordningar 
och föreskrifter som reglerar lcommunal tillsyn. 

Kostnadstäckning 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i en rapport från 2011 
uppskattat att kostnadstäckningen för miljö- och hälsoskyddstillsynen i 
samtliga Sveriges kommuner hade ett medelvärde på 41 %. Det är svårt att 
göra helt rättvisa j ämforelser mellan lcomm1mer då olika kommuner rälmar 
på olika sätt och inlduderar olika kostnader. Det går dock att konstatera att 
kostnadstäckningen i Håbo kommun ligger under medelvärdet i Sverige. 
SKL uppmuntrar generellt kommuner till att öka sin kostnadstäclming för 
myndighetsutövning. 

EXPEDIERAD 

j {)7"''7 l r... C? 

SIGNATUR UTORi\GSBESlYRI<NING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-29 

Tillståndsnämnden 

JUSTERARE 

TSTN § 80 TSTN 2014/42 

Jämförelse av timtaxa 
Bygg- och miljöförvaltningen har gjort en jämförelse av timtaxan mot länets 
andra kommuner samtmotett antal andra kommuner i Stockholms län som 
förvaltningen anser är relevanta att j ä:rnföra med. En sammanställning av 
jämforelsen redovisas i tabellen nedan. 

Kommun Timtaxa Ev kommentar 
En köping 950 
Knivsta 1130 
Heby 860 
Östhammar 808 
Uppsala 1085 
Tierp 875 
Älvkarleby 875 
Upplands-Bro 853 Ser över en höjning 
Slgtuna 880 Ser över en höjning 
Järfälla 950 
Sollentuna 875 Ser över en höjning 
Täby 1000 
Upplands Väsby 964 
Medel 931 

Förvaltningen har varit i kontakt med en del av ovanstående kommuner och 
vissa av dem har uppgett att de för närvarande håller på att se över deras 
timtaxa for miljö~ och hälsoskyddstillsynen och att de inom en snar framtid 
avser att höja den. 

Bygg~ och miljöförvaltningens bedömning 
Bygg- och miljöförvaltningen kan konstatera att Håbo kommuns timtaxa på 
850 h är låg jämfört med andra kommuner i regionen. Bygg- och 
miljöforvaltningen föreslår därav att funtaxan formilj ö- och 
hå1soskyddstillsynen höjs till950 Jrr. En höjning ti11950 lo: gör atttimtaxan 
kolJ:Jiller att stå sig i jämförelse med andra kommuner även när några 
omlaingliggande kommuner har geno:m.fort sina planerade höjningar. 

En höjning av ti.mtaxan är även forenligt med vad som är ub:yckt i 
miljöballespropositionen om att öka avgiftsfinansieringen för tillsynen av 
miljöbalken. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2014-09~14 

EXPEOIERI\D SIGNAlUR UTORAGSBESTYRI<NING 

~ le\\21 !f31 
Nr2014.379 



HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

Tillståndsnämnden 

TSTN § 80 TSTN 2014/42 

Beslut 
Tillståndsnämnden beslutar att foreslå kommunfullmäktige att fastställa 
timtaxan :for prövning och tillsyn :inom milj ö balkens och strålskyddslagens 
område til1950 kr från och med 2015-01-01 och tills vidare. 

Beslutsexpediering 
ICotnnltunstyrelsen 
Bygg- och milj öforvaltniugen 

EXPEDIERAD 

1~6 ,V\ ~ 

SIGNATUR liTDRAGSBESTYRKNING 

l 
Nr2014,379 
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HÅBO 
KOMMUN 

Tjänsteskrivelse 
Datum 

2014-10-23 
Vår beteckning 

KS2014/146 nr 2014.3133 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Careline Uttergård, Administratör 
0171-525 61 
caroline.uttergard@habo.se 

Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 

Sammanfattning 
I en rapport från kommunens revisorer 2012 granskades verkställigheten av 
ett antal av kommunfulhnäktiges beslut. Rapporten konstaterade att 
verkställighetsgraden inte låg på en tillfredställande nivå och att det inte 
fanns någon tydlig mtin for bevakning och återrapportering av utdelade 
uppdrag. 

Enligt kommunallagen är kommunstyrelsens uppdrag att bland annat ha 
uppsilet över de övriga nämndemas verksamhet och att verkställa 
fullmäktiges beslut. Med anledning av de påtalade b1istema i 
återrapportering av utdelade uppdrag arbetade kommunstyrelsens kansli 
under föregående år fram ett förslag till mtin får återrappoliering av 
fullmäktiges beslut. Rutinen godkändes av kommunfulhnäktige i september 
2013 och kommunstyrelsen fick i uppdrag att införa mtinen. 

Rutinen innebär att kommunstyrelsen en gång per år, fårslagsvis i samband 
med fullmäktiges sammanträden i december, redovisar verkställigheten i ett 
urval av bifallna motioner och medborgarförslag till fullmäktige. 
Redovisningen ska ange vilka uppdrag nämnderna har fått från fulhnäktige 
och hur statusen for genomfårande ser ut. Syftet med rapporteringen är att 
kommunfulhnäktige ska få käm1edom om vilka beslut som har/ inte har 
verkställts samt anledningen till det. Redovisningen ska avse foregående år. 
Det innebär att den redovisning som lämnas till fullmäktige 2014 avser de 
motioner och medborgarförslag som bifalls (alternativt där nämnd fick ett 
uppdrag om genomfårande) av fulhnäktige år 2013. Utöver detta redovisas 
även de uppdrag som inte var verkställda vid föregående års rapportering. 
På så vis får fullmäktige en heltäckande bild över de utdelade uppdragen 
gällande motioner ~xh medborgarfårslag. 

Rappmieringen till fullmäktige inkluderar inte uppdrag om beredning av ett 
ärende utan inriktar sig endast på fårslag som bifalls. Eftersom 
beslutsformuleringen "bifall" inte alltid används, redovisas även de uppdrag 
som innebär någon form av genomfårande av förslaget. 

statusen for de olika motionerna och medborgarförslagen redovisas per 
nämnd. Noteras att motionen om uppförande av torgplatser redovisades 
under både kommunstyrelsen och miljö- och tekniknämnden vid föregående 
års rapportering. I 2014-års redovisning kommenteras ärendet endast av 
kornmunstyrelsen eftersom det numera är plan-och utvecklingsavdelningen 
som har hand om ärendet. 

;q; 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-10-23 
Vår beteckning 

KS2014/146 nr 2014.3133 

Noteras även att medborgarförslaget om cykelbana med sandhopp i 
Slottsskogen rapporterades av både kommunstyrelsen och miljö- och 
tekniknämnden i föregående års redovisning. I 2014-års redovisning 
kommenteras äTendet endast av miljö- och telmiknämnden som haT hand om 
resterande delaT i ärendet. 

Medborgarförslag om gatubelysning och gatunderhåll efter Väppebyvägen 
rappmierades felaktigt som inte uppföljt föregående år. Uppdraget är således 
redan verkställt. · 

Redovisningen 
Kommunstyrelsens kansli har undersökt verkställighetsgraden i totalt 19 st 
beslutade motioner och medborgarfdrslag. Respektive förvaltning har fått 
lämna en besk:tivning av genomfårandet av uppdragen samt svara på om 
uppdragen är verkställda eller inte. 

A v redovisningen framgår att 8 stycken av de totalt 19 stycken besluten inte 
kan anses som verkställda. De uppdrag som inte är verkställda återfinns 
inom kommunstyrelsen och milj ö- och teknilmärnnden. 

10 av dessa totalt 19 beslut rappotierades år 2013 som inte verkställda. 
Rapportetingen som gjordes 2013 avsåg beslutade motioner och 
medborgarförslag under perioden 2010-2012. Enligt 2014-års redovisning är 
5 stycken av dessa l O beslut ännu inte verkställda. Detta indikerar att 
bifallna motioner och medborgarförslag riskerar att :fa vänta en lång tid på 
att bli verkställda. 

Anledningarna till att besluten inte är verkställda varierar från fall till fall 
men handlar bland annat om att arbetet har stannat upp på grund av olika 
omständigheter eller att arbetet inväntar (eller är beroende av) en am1an 
faktor får att arbetsprocessen ska kunna fortlöpa. Det handlar även om att 
ärenden har överflyttats till annan nämnd/förvaltning. Sammantaget noteras 
dock att även om flera uppdrag inte är verkställda så är flera av dessa 
påbörjade. 

För att tmderlätta uppföljningen av fullmäktiges beslut underströks vid 
föregående års rapportering vikten av att motioner och medborgarförslag 
innehåller fårslag till någonting och fotmuleringar som "anses besvarad" 
undviks. Tydlighet i vad som faktiskt ska utfåras ska eftersträvas. 

Följande beslutsfmmuleringar ska användas: 

• Bifall (som innebär att det som motionen/medborgarförslaget 
fareslår ska genomfåras) 

• Bifall till viss del (som innebär att en del av det som 
motionen/medborgarförslaget föreslår ska genomfåras, här är det 
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HABO 
I<OMMUN 

Tjänsteskrivelse 
Datum 

2014-10-23 
Vår beteckning 

KS2014/146 nr 2014.3133 

viktigt att beslutet tydligt forklarar vilken del av 
motionen/medborgarförslaget som ska bifallas) 

• Avslås (som itmebär att det som motionen/medborgarförslaget 
föreslår inte ska genomföras) 

• Slca anses fårdigbehandlad med hänvisning till de 
omständigheter/fakta som inhämtats under remissen. 

Ä ven om det förekommer beslutsformuletingar som ska undvikas så kan 
man av redovisningen utläsa att en viss förbättring har skett i att följa 
ovanstående beslutsformuleringar. Konmmnkansliet understryker vikten av 
att angivna beslutsformule1ingar används. 

Beslutsunderlag 

Rutin för uppföljning av kommunfullmäktiges beslut, daterad 
2013-12-18, hid 2014.3700. 

Kommunfullmäktiges beslut 2013-09-23, §71. 

Uppföljning av verkställighet av fullmäktiges beslut, Redovisning av 
status för motioner och medborgarforslag, daterad 2014-10-23, hid 
2014.3095. 

Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut, En redovisning av status 
för utvalda motioner och medborgarforslag, daterad 2013-07-30 hid 
2013.1048. 

Kommunkansliets forslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut: 

I. Kommunfullmäktige noterar redovisningen "Uppföljning av 
verkställighet av kommunfullmäktiges beslut, Redovisning av status for 
motioner och medborgarförslag", daterad 2014-10-23, hid 2014.3095. 

Beslutsexpediering 
Kanslichef 
Administratör KS kansli 
Kommundirektör 
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Kom m unstyreisens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Caroline Uttergård, Administratör 
0171-525 61 
caroline.uttergard@habo.se 

Datum 
2014-10-23 

Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 

Redovisning av status för motioner och medborgarförslag 

Vär beteckning 
KS nr 2014.3095 

~ 
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~ -- HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2014-10-23 

Skolnämnden 

Ärende/förslag Kommunfullmäktiges beslut Kommentar/status 

Motion - ökad Fullmäktige beslutar uppdra till Utifrån fullmäktiges beslut att från och med l januari 2014 
vistelsetid i skolnämnden att från och med 1januari infora möjligheten till25 timmars vistelsetid i förskola och 
forskolan för barn 2014 införa möjligheten till25 pedagogisk omsorg for barn till foråldralediga och 
till föråldralediga timmars vistelsetid i förskolan och den arbetslösa har förvaltningen genom verksamheterna 

pedagogiska omsorgen. informerat vårdnadshavama om detta. 
Valmöjligheten ska gälla under hela 
året och under lov, men inte under Sedan l januari 2014 har möjligheten om 25 timmars 
kvällar och helger. Den utökade vistelsetid i förskolan och pedagogisk omsorg erbjudits 
vistelsetiden inom förskolan, ska barn till foråldralediga och arbetslösa vårdnadshavare. 
hanteras inom 20 14 års budgetram. 
Fullmäktige uppdrar till skolnämnden 
att revidera aktuella regelverk i 
enlighet med beslutet. 

Motion- Fullmäktige beslutar att motionen ska I samband med skolnämndens yttrande över motionen den 
Infarande av anses besvarad. 8 november (SKN § 81) fick förvaltningen i uppdrag att 
"Kämpemodell" genomfora en utredning. 

(!.{ven Utredningens uppdrag vara att granska arbetet med 
återrapporterad elevema i olika specialgrupper i grundskolan och Kämpe 
2013) for att se hur verksamheten bedrivs i forhållande till 

elevemas behov, alctuell forskning, styrdokumenten och 
om möjligt foreslå forbättringar. Granskningen skulle 
också försöka ge forslag på en mer effektiv organisation, 
ekonomiska underlag och tidplan. 

h1om detta område gav även kommunens revisorer 2013 
pwc i uppdrag att genomfora en granskning av kommunens 

D nr 

KS 
2012/43 

KS 
2012/68 

2(11) 

Vår beteckning 
KS nr 2014.3095 

Verkställt 

Ja/Nej 

JA 

JA 

0 
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Datum 
2014-10-23 

arbete med "Elever i behov av särskilt stöd". 

I december 2013 presenterades utredningens resultat, med 
förslag till ett antal utvecldingsområden. 

Utifrån resultatet fick barn- och utbildningsförvaltningen 
nämndens uppdrag att ta fram en handlingsplan baserad på 
de identifierade utvecklingsområdena. En sådan 
handlingsplan har i juni 2014 presenterats för skolnämnden 
(SKN § 46). Skolnämnden har gett förvaltningen i uppdrag 
att fortsätta det pedagogiska utvecklingsarbetet utifrån 
inriktningen i föreslagen handlingsplan. 

3(11) 

Vår beteckning 
KS nr 2014.3095 

~ ---



~ 
~ ' "-\ 

c HÅBO 
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Datum 

2014-10-23 

Bildningsnämnden 

Ärende/förslag Kommunfullmäktiges beslut Kommentar/status 

Motion- Fullmäktige beslutar att bifalla Ett försök genomfordes under sommaren 2012, vilket har 
underlätta for motionen. sammanfattats i bildningsnämndens protokoll den 2 
pensionärer att oktober 2012 (§58). Sommaren 2013 genomförde 
inhämta samhälls- Fullmäktige beslutar att uppdra till bildningsforvaltningen en ny kursomgång, på lilmande sätt 
information via bildningsnämnden att planera och som 2012. Även detta år var det Lisbeth Bolin som 
moderna genomföra ett !T-projekt där unga lär fungerade som kursledare och handledde 
kommunikations- äldre infor sommaren 2013. gymnasieeleverna. Kostnaden for denna insats blev cirka 
system 35 000 kronor, vilket togs inom förvaltningens totala ram. 

Kursen upplevdes som positiv av såväl kursdeltagare som 
deltagande ungdomar. 

Sommatjobb utlottas till ungdomar i Håbo kommun. När 
det gäller den här kursen har ungdomar handplockats från 
gymnasiets teknikpro gram, vilket faller utanför rutinerna 
för ordinarie sommarjobb. Det beror på att det är viktigt att 
de som arbetar med de äldre och med datorer har de rätta 
kunskaperna och intresset for att arbeta med äldre. Det kan 
upplevas som orättvist att ge vissa av kommunens 
ungdomar förtur till sommarjobb. Från forvaltningen 
strävar vi efter en likabehandling när det gäller uttagningar 
till sommarjobb. 

Projektet genomfördes 2013 i enlighet med 
kommunfullmälctiges uppdrag. 

Dn r 

KS 
2012/47 

4(11) 

Vår beteckning 

KS nr 2014.3095 

Verkställt 

Ja/Nej 

JA 

l 
l 
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KOMMUN 

Datum 

2014-10-23 

Socialnämnden 

Ärende/förslag Kommunfullmäktiges beslut Kommentar/status 

Motion- Fullmäktige uppdrar till Ett demensteam startas i oktober då den 
Inrättande av ett socialnämnden att i samband med demensvårdsutvecldare som rekrytrats börjar sin tjänst. Av 
demensteam nämndsbudget for år 2014, beakta besparingsskäl har socialforvaltningen skjutit på detta 

möjligheten att inrätta ett demensteam under året. 
inom socialforvaltningen. Motionen 
anses därmed besvarad. 

- - - - ~- --

D nr 

KS 
2012/63 

5(11) 

Vår beteckning 
KS nr 2014.3095 

Verkställt 

Ja/Nej 

JA 
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Datum 
2014-10-23 

Tillståndsnämn den 

Ärende/förslag Kommunfullmäktiges beslut Kommentar/status 

Medbor ganörslag Fullmäktige beslutar att uppdra till Bygg- och miljöförvaltningen har noga följt det arbete 
- Byggpolicy på miljö och telmiknämnden att noga som SKL lagt ned i frågan om energikraven. SKL kom 
minst följa upp energismart byggande och fram till en rekommendation för hur kommunerna skulle 
pas si v husstandard planerande och att arbeta efter de kunna ställa ambitiösa krav. Dock har regeringen valt att 
vid nyproduktion riktlinjer som SKL tar fram. stoppa s.k särkrav från kommunerna gällande energikrav 
av bostäder och utöver Boverket Byggregler, BBR. Fr.o.m 2015-01-01 
lokaler Fullmäktige avslår gäller en ändring i PBL (8 kap. 4 §a) som säger att alla 

medborgarförslaget nya byggnader ska uppfylla BBR vad gäller 
energihushållning, och kommunens krav därutöver blir 
utan verkan. Kraven i BBR uppdateras kontinuerligt och 
har nyligen skärpts något. 

- ------ - - - - -- - -

D nr 

KS 
2011/139 

6(11) 
Vår beteckning 

KS nr 2014.3095 

Verkställt 

Ja/Nej 

JA 

~ 
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2014-10-23 

Kommunstyrelsen 

Ärende/förslag Kommunfullmäktiges beslut 

Motion - Uppföljning Fullmäktige beslutar, med hänvisning 
och effektivisering av till kommunkansliet förberedelser för 
kommunfullmäktiges inköp av föreslagen utrustning för 
sammanträden votering med mera, att motionen 

bifalls. 

Motion - om att Fullmäktige beslutar, med hänvisning 
införskaffa utrustning till kommunkansliet förberedelser för 
för trådlös omröstning inköp av föreslagen utrustning för . 
mm i samband med votering med mera, att motionen 

~ 
kommunfullmäktiges bifalls. 
sammanträden 

Motion - Införande av Fullmäktige beslutar att upphäva 
system med politiska tidigare beslut att remittera motionen 
lärlingar till demolcratiberedningen. 

Fullmäktige beslutar att uppdra till 
den tillfälliga beredningen, med 
uppdrag om att redovisa förslag på: 
antalet ledamöter och ersättare i 
nämnder med mera, inför den 
kommande mandatperioden, att 
bereda motionen och återkomma till 
fullmäktige med förslag senast maj 
2014. 

----- --

Kommentar/status 

Trådlöst voteringssystem är inte upphandlat. Kansliet 
har undersökt olika tänkbara alternativ, samt besökt 
Knivsta kommun som har ett voteringssystem i drift. 
Dock har ingen upphandling påbörjats. 

Trådlöst voteringssystem är inte upphandlat. Kansliet 
har undersökt olika tänkbara alternativ, samt besökt 
Knivsta kornmun som har ett voteringssystem i drift. 
Dock har ingen upphandling påbörjats. 

Har hanterats av fullmäktigeberedningen i och med 
arbetet med den nya politiska organisationen. 
Fullmäktige beslutade 2014-06-09, § 30, att politiska 
lärlingar ska införas i Håbo kommun och uppdrog till 
kommunstyrelsen att redovisa ett detaljerat förslag 
angående detta. 

- - - --- -
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~ w HÅBO 
KOMMUN 

Ärende/förslag 

Motion- Inrättande av 
tillfalliga 
fullmäktigeberedningar 

Medborgarforslag -
ordnande av ett 

~ 
'"""--

minnesmärke/ staty 
överLmmart 
Lundqvist, övergran 

(Å"ven återrapporterad 
2013) 

Medborgarförslag -
genomfora en 
medborgardialog om 
fomyelsebar energi 
och energisparande 

(Å·ven återrapporterad 
2013) 
--- --

Datum 
2014-10-23 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fullmäktige beslutar, med hänvisning 
till kommunkansliets yttrande, att 
komplettera tidigare beslutat uppdrag, 
2013-04-22, § 27, till 
kommunstyrelsen med att styrelsen 
även ska redovisa forslag på lämpligt 
inrättande av fullmäktigeberedningar. 
Motionen ska därmed anses besvarad. 

Fullmäktige beslutar att ställa sig 
positiv till att en minnestavla uppfors 
till minne av Lennart Lundqvist, 
Över gran. 

Fullmäktige beslutar uppdra till 
kommunstyrelsen att fmansiera 
minnestavlan och därmed ska 
medborgarförslaget anses besvarat. 

Fullmäktige beslutar, med hänvisning 
till miljö- och teknilmämndens 
yttrande 2012-08-27, § 83, att bifalla 
förslaget. 

- --- · - --- ---

Kommentar/status 

Fullmäktige beslutade 2013-04-22, § 27, om en ny 
politisk organisation där tillfalliga beredningar ska 
brukas i en högre utsträckning. Dessutom har 
tillfalliga fullmäktige beredningar lmder året arbetat 
med Vision 2030, Flykting- och integrationspolitiskt 
program samt den nya politiska organisationen. 

Minnesmärket invigs i samband med 40 års jubileumet 
av Fridegård/ statarmuseet i Övergran den 7 september. 
Inviger gör Agneta Hägglund kl. 11.00. 

Vid årsskiftet 2013/2014 tog kommunstyrelsen över 
ärendet från miljö- och teknikforvaltningen. Arbetet 
med energieffektivisering har inarbetats i den 
kommande miljöstrategin och därmed vilar detta 
ärende till dess att strategin är antagen. Därefter 
kommer möjligheten för detta att ses över under 
arbetet med strategins tillhörande handlingsplaner. 

D nr 
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c HÅBO 
KOMMUN 

Ärende/förslag 

Medborgarförslag-
imättande av två 
naturreservat på 
kommunägd mark 
inom Bålsta tätort 

(A'ven återrapporterad 
2013) 

Motion - uppfårande 
av torgplatser 

(Aven återrapporterad 
2013) 

Datum 
2014-1 0-23 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fullmäktige beslutar, med hänvisning 
till miljö- och tekniknämndens beslut 
2011-04-06, § 39, om utredning av 
skyddsformer får de båda otmådena, 
att medborgarförslaget därmed är 
besvarat. 

Fullmäktige uppdrar till miljö- och 
telmiknämnden att informera 
förslagsställaren om nämndens 
kommande ställningstagande till 
skyddsformer för de båda mmådena. 

Fullmäktige beslutar att motionen ska 
anses besvarad med hänvisning till 
miljö- och tekniknämndens svar 
gällande utredning av uppförande av 
torgplatser dels mellan Bålsta 
centrum och Bildningscentrum J an 
Fridegård (BCJF) och dels vid det 
gamla stationshuset. 

Kommentar/status 

Möjligheterna för detta har inte utretts sedan ärendets 
flyttades över från miljö- och tekniknämnden. Detta 
ärende har inte prioriterats. 

Gamla stationshuset 
Det ftnns förfrågningar men planarbetet har inte 
påbö:rjats, politiskt beslut salmas. 

Bålsta Centrum 
Ide och gestaltningsprogram har tagits fram för Bålsta 
centrum och antogs 19 maj 2014. Parkeringsutredning 
togs fram 12 maj 2014. Arbetet med planprogrammet 
har inte fokuserats kring frågan ännu. 
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Vår beteckning 
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Verkställt 
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~ HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2014-10-23 

Miljö- och tekniknämnden 

Ärende/förslag Kommunfullmäktiges beslut Kommentar/status 

Medborgarförslag Fullmäktige beslutar, med hänvisning Det finns pengar i investeringsbudgeten för detta i år och 
- utomhusgym i till bildningsnämndens och miljö- och det kommer att uppföras ett utegym under hösten. Tanken 
anslutning till teknilmämndens respektive yttrande, var att det skulle ha varit fårdigt nu men projektet 
motionsspåret i att medborgarförslaget ska anses avstannade då den person som sålt och projekterat 
Viby besvarat. anläggningen åt miljö- och teknik:förvaltningen fick en 

am1an anställning och lämnade därmed det företag som 
kommunen haft kontalet med. En ersättare måste tillsättas. 

Medborgarförslag Fullmäktige beslutar att bifalla de tre Hundrastgården är byggd och ärendet avslutat. 
- inrättande av en 
hundrastgård inom 

medborgarförslagen om inrättandet av 

Bålsta tätort 
en hundrastgård genom att uppdra till 
miljö- och tekniknämnden att upp:föra 
en hundrastgård i enlighet med 
nämndensredovisning 
2013-05-06, § 48, undantaget laav om 
att en förening bildas för skötsel av 
anläggningen. 

Motion- Fullmäktige beslutar, md hänvisning Restaureringen av lämvägsparken är i det närmaste 
Restaurering av till miljö- och telmiknämndens avslutad så medborgarförslaget kan betraktas som beviljat 
jämvägsparken yttrande 2011-01-26, § 13, att bifalla och besvarat. 

motionen. 
(Aven 
återrapporterad 
2013) 

-
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~ .;, HÅBO Datum 
2014-10-23 KOMMUN 

Ärende/förslag Kommunfullmäktiges beslut Kommentar/status 

Medborgarförslag Fullmäktige bifaller förslaget genom Miljö- och teknikförvaltningen har fått investeringsmedel 
- cykelbana med att uppdra till milj ö- och för att förverkliga den under 2014. Arbete har ännu inte 
sandhopp i tekniknämnden, att i samråd med kommit igång på grund av svårigheter att hitta en lämplig 
slottsskogen bildningsnämnden ordna den plats. Kontakt kommer att tas med förslagsställarna för att 

(Å-ven föreslagna cykelbanan, på lämplig kunna ha en dialog med dem om hur en sådan bana ska se 

återrapporterad plats i Skoldoster. ut när vi ska börja projektera. 

2013) 

Medborgarförslag Fullmäktige beslutar, med hänvisning Naturstädningskampanjen ställdes in under 2014 för att 
-Kampanj till miljö- och tekniknämndens prioritera det stora behovet av underhållsåtgärder på gator 

(Å·ven målsättning om kommande samarbete med mera. Det salmas fortfarande en policy för sponsring, 

återrapporterad med olika företag genom sponsring för därför har inget san1arbete med företag inletts. Gator och 

2013) genomförande av städaktiviteter i parker städas numera med hjälp av sommarjobbare. 
enlighet med förslagets andemening, 
att bifalla förslaget. 

Medborgarförslag Fullmäktige beslutar, med hänvisning Belysningen sattes upp 2011 och ärendet är verkställt. 
-gatubelysning till miljö- och tekniknämndens (Felaktig rapporteringföregående år om att beslutet inte 
och gatuunderhåll yttrande, att förslaget bifalls i enlighet var verkställt). 
efter med miljö- och telmiknämndens 
Väppebyvägen förslag, 2010-09-28, § 81. 

(Å.ven 
återrapporterad 
2013) 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-10-01 
Vår beteckning 

KS2014/135 nr 2014.2920 

Kommunstyrelsens förva ltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-525 02 
hans.nordstedt@habo .se 
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Förslag till datum och klockslag under 2015 för sammanträden 
för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen samt för 
kommunfullmäktige 

Följande fårslag till sammanträdestider föreligger: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Styrelsen beslutar att arbetsutskottet, och kommunstyrelsen under år 2015 
sammanträder enligt följande, under fårutsättning att kommunfullmäktige 
godkänner fåreliggande fårslag till sammanträdestillfållen får fullmäktige 
under år 2015. 

Sammanträdesdagar får kommunstyrelsens arbetsutskott- år 2015 

Sammanträdesdag: Tisdag med start Id. 08.30. 

Datum: 20/1, 17/2, 24/3, 12/5, 18/8, 13/10, 10/11. 

Sammanträdesdagar får kommunstyrelsen- år 2015 

Sammanträdesdag: Måndag med start kl. kl.15 .00 

Datrnn: 2/2, 2/3, 13/4, 25/5, 31/8, 26/10, 23/11. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens fårslag till kommunfullmäktige 

Sammanträdesdagar får kommunfullmäktige - år 2015 

Sammanträdesdag: Måndagmedstartld.ld.19.00 

Datum: 23/2, 23/3, 4/5, 15/6, 21/9, 16/11, 14/12. 
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