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4. Förslag om arvodesregler samt inrättande av oppositionsråd och grupledare-

5. Val till nänmder med mera enligt valberedningens nomineringar 

6. Förslag till budget och mål2015, plan 2016-2017 

7. Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension får fårtroendevalda 
(OPF-KL) 

8. Regler till reglemente får kommunalt partistöd i Håbo kommun 

9. Förslag dels till reglementen får Håbo kommuns nänmder 2015-2018 och dels 
till fårkortad mandatpe1iod får socialnämnden 

10. Förslag om övertagande av BRF Väppeby l fastighetsbeteckning 6:4 och 
Väppeby 2 fastighetsbeteckning 7:222 från Riksbyggen och Byggnads samt får
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13. Förslag till bostadsfårsöljningsprogram 

14. Förslag till taxa får offentlig kontroll inom livsmedelsområdena 

15. Förslag till timtaxa får prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskydds
lagens område, att gälla från 2015-01-01 

16. Uppfåljning av verkställighet av kornmunfullmäktiges beslut 

17. Föxslag till ordning får inkallande av ersättare i styrelsen och nämnderna- man
datperioden 2015-2018 

18. Förslag till datum och Idoekslag under år 2015 får kornmunfullmäktiges sam
manträden 

19. Förslag till beslut om annonsering av fullmäktiges kungörelser infår sammanträ
den får perioden 2015-01-0 1-2015-12-3 1 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-24 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 152 KS 2014/136 

Förslag om arvodesregler i Håbo kommun för mandatperioden 
2014-2018 

Sammanfattning 
Ett fårslag om arvodesregler for mandatperioden 2014-2018 har arbetats 
fram av en politisk arbetsg1upp. 

Förslaget innebär vissa justeringar av ersättningsnivåerna i kommunen. De i 
övrigt största forändringarna utifrån det tidigare arvodesreglementet är: 

111 Inrättandet av ett oppositionsråd. 

o Inrättandet av arvoderade gruppledare i kommunfullmäktige till 
de partier som inte besätter posten som kommunstyrelsens 
ordfårande eller oppositionsrådsposten. 

' • Förlorad arbetsinkomst ersätts J,lled styrkt faktisk forlust istället 
for med ett schablonbelopp. 

Oppositionsrådsposten är ett uppdrag som väljs av fullmäktige. Förslaget är 
att oppositionsrådet ska vara ledamot i kommunstyrelsen. 

Eftersom detta forslag innebär påtagliga fårändringar i Håbo kommuns 
politiska organisation så fareslås att forslaget utvärderas i sin helhet under 
våren2016. 

Beslutsunderlag 

- Arvodesregler i Håbo kommun for mandatpelioden 2014-2018. Hidnr 
2014.2934 

Tjänsteskdvelse 2014-11-20 

Arbetsutskottets notering 201411-11, § 120. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Noteras att kommunstyrelsens ordforande Cmina Lund (M) inte deltar i 
styrelsens beredning av beslutssats m l på grund av jäv. styrelsens vice 
ordforande Liselotte Grahn Elg (M) ljänstgör under beslutspunkten. Tommy 
Rosenqvist (M) 1jänstgör. 

Noteras att kornmunfullmäktiges l :e vice ordforande Owe Fröjd (Båp) inte 
deltar i styrelsens beredning av beslutssats nr 3. Bengt Björlanan (SD) 
tjänstgör under beslutspunkten. 

,/, 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11 -24 

Kommunstyrelsen 

KS § 152 KS 2014/136 

Yrkande 
Owe Fröjd (Båp) yrkar att åJ:sru:vodet får kommunfullmälctiges ordförande 
fastställs till 10 % av årsru:vodet för kommunstyrelsens ordforande att gälla 
från och med 2015-01-01. 

Owe Fröjd (Båp) med instämmande från Michael Rubbestad (SD) yrkar 
avslag till förslaget om imättande av oppositionsråd. Om ett oppositionsråd 
inrättas ska tjänstgöringsgraden vara 50% av heltid och ru:vodet utgöra 50% 
av arvodet för kommunstyrelsens ordförande. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar med instämniande från Michael Rubestad (SD) att 
årsarvodet för gruppledare i kommunfullmäktige ska utgöras av 12% av 
årsru:vodet för kommunstyrelsens ordforande. 

· Omröstning och beslut 

JUSTERARE 

Ordföranden ställer forslaget enligt beslutssats nr l gällande årsarvodet för 
kommunstyrelsens ordfårande under proposition och finner att styrelsens 
beslutar i enlighet med denna. · 

Ordföranden prövar fårslaget enligt beslutssats nr. 2 gällande årsarvodet för 
kommunfullmäktiges ordförande mot Owe Fröjds (Båp) yrkande och finner 
att styrelsen beslutar i enlighet med forvaltningens fårsiag till beslut. 

Emot beslutet reserverar sig Owe Fröjd (Båp ). 

Ordföranden prövar fårslaget om att imätta ett oppositionsråd mot Fröjds 
(Båp) och Rubbestads (SD) yrkande och finner att styrelsen beslutar att 
oppositionsråd ska imättas. 

Emot beslutet reserverar sig Owe Fröjd (Båp) och Michael Rubbestad (SD). 

Ordföranden prövar fårslaget om årsalvodet för oppositionsråd mot Fröjds 
(Båp) och Rubbestads (SD) yrkande och finner att styrelsen beslutar att 
årsarvodet ska vara 75% av arvodet får kommunstyrelsens ordforande. 

Emot beslutet reserverar sig Owe Fröjd (Båp) och Michael Rubbestad (SD). 

Ordföranden prövar forslaget om årsarvode for gruppledare i 
kommunfullmäktige mot Fröjds (Båp) och Rubbestads (SD) yrkande och 
finner att styrelen beslutar att arvodet ska vara 8% av arvodet för 
kommunstyrelens ordförande. 

Emot beslutet reserverar sig Owe Fröjd (Båp) och Michael Rubbestad (SD). 

SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 152 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-24 

KS 2014/136 

slutligen prövaT ordforanden, VaJ for sig, resterande tre foreslagna 
beslutssatser, nr 8 och m 9 samt en tilläggssats om &hets beskrivningar och 
finner att styrelsen beslutar i enlighet med dessl:J:. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Fullmäktiges beslut 

l . Fullm~ige beslutar att fastställa årsarvodet for kommunstyrelsens 
ordfårande tilll200% av gällande års inkomstbasbelopp (IBB får 2015 
=58 100 lcr) att gälla från och med 2015-01-01. 

2. Fullmäktige beslutaT att fastställa årsarvodet for kommunfullmäktiges 
ordforande till 5 % av åJsarvodet for kommunstyrelsens ordfårande att 
gälla från ochmed 2015-01-01 . 

3. Fullmäktige beslutar att fastställa årsarvodet får kommunfullmäktiges 
l :e vice samt 2:e vice ordfårande till2,5 % av åisarvodet for 
kommunstyrelsens ordfårande att gälla från och med 2015-01-01. 

4. Fullmäktige beslutar att inrätta ett oppositionsråd i Håbo kommun att 
gälla från och med 2015-01-0 l. 

5. Fullmäktige beslutar att fastställa årsarvodet för oppositionsrådet till 
75% av årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande att gälla från och 
med2015-0l-Ol. 

6. Fullmäktige beslutar att inrätta uppdraget som gruppledare i 
kommunfullmäktige från och med 2015-01-0 l. 

7. Fullmäktige beslutar att fastställa årsarvodet för gruppledare i 
kommunfullmäktige till8% av åJsarvodet får kommunstyrelsens 
ordförande att gälla från ochmed 2015-01-01. 

8. Fullmäktige beslutar i övrigt att anta arvodesregler för Håbo kommun 
för mandatperioden 2014-2018 att gälla från och med 2015-01-01. 

9. Fullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att utvärdera 
arvodesreglema och åten·apportera resultatet av utvärderingen till 
kommunfullmäktige senast 2016-06-31. 

l O. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att redovisa fårslag till · 
arbetsbesklivningar får kommunstyrelsens ordfårande/kommunalråd, 
oppositionsråd samt gtuppledare i kommunfu.11mälctige. 

JUSTERARE p /// 
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~ HÅBO 
_, KOMMUN 

REGLER 

Arvodesregler för H åbo kommun för mandatperioden 
2014-2018 



REGLEMENTE 2~ 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2014-10-03 

Vår beteckning 
KS nr 2014.2934 

Arvodesregler för Håbo kommun 

§ 1 Tillämpningsområde 
Dessa bestämmelser gäller for: 

• Ledamöter och ersättare i kommunfullmälctige 

• ledamot i beredning som utsetts av kommunfullmäktige 

• ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 

• ledamot och ersättare i nämnd, utskott, kommitte, etc. som utsetts av 

kommunfullmäktige eller med kommunfullmälctiges bemyndigande 

• ledamöter och ersättare i beredning, utskott, kommitte, råd, etc. som utsetts av nämnd 

• revisorer 

§ 2 Ersättningsformer 
Ersättning kan utgå i form av: 

• Arvode i form av årsarvode, sammanträdesarvode och forrättningsarvode 

• Kostnadsersättning i form av traktamente, reseersättning och övriga ersättningar 

• Ersättning for fcirlorad arbets:inkomst, 

• Ersättning for förlorad semesterformån . 

• Ersättning for förlorad pensionstormån 

• Jourersättning 

§ 3 Ersättningarnas storlek 
Kommunfullmäktige beslutar särskilt om ersättningarnas storlek enligt bilaga l. 

§ 4 Uppräkning 
Basbeloppen i bilaga l ska uppräknas efter det gällande årets inkomstbasbelopp (IBB). 

§ 5 Arsarvode 
Fasta årssarvoden utgår till ordforande och vice ordforandena i lcommunfullmälctige, samt ordforande 
i kommunstyrelsen, oppositionsråd och gruppledare, ordforande i nämnder, utskott samt revisorer 
enligt bilaga l. 

De fasta årsarvodena inkluderar generell ersättning for det ansvar och de uppgifter som allmänt !Oljer 
med uppdraget såsom: 

" Överläggningar med tjänsteman 

o Genomgång och beredning av ärenden med sela·eterare 

e Protokolljustming 



REGLEMENTE 3 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2014-10-03 

Vår beteckning 
KS nr 2014.2934 

• Eventuella besökstider 

• Uppvaktningar och representation 

• Deltagande i kurs eller konferens 

• Deltagande i besiktning eller inspektion 

• Infotmation och studiebesök 

• Beslutsfattande i delegerade ärenden 

• Information till egen partigrupp 

• Besök på förvaltning får utanordning eller påskrift av annan handling 

• Överläggning med icke kommunalt organ 

• Engagemang i övrigt i anslutning till uppdraget exempelvis tillfälliga arbetsgrupper 

Ersättning får förlorad arbetsinkomst och restid med anledning av ovan uppräknade arbetsuppgifter 
ska ej utgå. 

Förtroendevald med årsarvode har inte rätt till sammanträdesarvode eller arvode får fårrättning inom 
kommunen, som berör samma nämnd eller annan instans som årsarvodet avser. 

För årsarvoderad förtroendevald som på grund av till exempel sjukdom är fårhindrad att utföra sitt 
uppdrag lmder den tid som överstiger fyra veckor ska arvodet minskas i motsvarande proportion. Den 
som utövar uppdraget ska erhålla arvodet. 

Förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid1 eller betydande del av heltid har rätt att vruje år ta ut 
ledighet motsvarande den semester som en arbetstagare medmotsvarande ålder och tjänstgöringsgrad 
har rätt till enligt allmänna bestämmelser (AB), utan att arvodet reduceras. 

§ 6 Sammanträdesarvode 
Förtroendevalda har rätt till ersättning per sammanträde enligt den nivå som fullmäktige fastslagit i 
bilaga l. Olika sammanträden som följer direkt efter varandra med uppehåll understigande en timme 
och som genomfårs på samma plats ersätts som ett sammanträdestillfålle. 

Högst två (2) sammanträdesarvoden betalas ut per dag. 

Förtroendevald som uppbär årsarvode äger inte rätt till sammanträdesarvode som berör sanuna 
nämnd eller instans som årsarvodet avser. 

§ 7 Förrättningsarvode 
Med förrättning avses deltagande i: 

1 Med betydande del av heltid avses uppdrag på deltid med en omfattning ("ljänstgöringsgrad") som är 40 % av heltid 

eller mer. ~ • 

~ 



HÅBO 
KOMMUN 

REGLEMENTE 
Datum 
2014-10-03 

• Konferens, kurs eller lilmande konunrmal angelägenhet 

Vår beteckning 

KS nr 2014.2934 

• Överläggning med forvaltningschef eller rumananställd vid det kommunala organ den 

förtroendevalde själv tillhör 

• Överläggning med annan myndighet 

• Fullgörande av granskningsuppgift inom raJ.nen för revisionsuppdraget 

Förh·oendevald som uppbär årsarvode äger inte rätt till förrättningsarvode !år forrättning som berör 
samma nämnd eller instans som årsarvodet avser. 

Övriga fortroendevalda har rätt till mvodering enligt den nivå som fullmäktige fastslagit i bilaga l. 

Förrättningsarvode utges till fortroendevald efter beslut om deltagande av nämnd eller i 
förekommande fall av ordförande i berörd nämnd. 

Under en och samma dag utges högst två fåtTättningsarvoden. Oavsett fon·ättningens längd utges 
endast ett !örrättningsarvode. 

§ 8 Justeringsarvode 
Vid protokollsjustering utges arvode per justerat protokoll enligt bilaga l. 

§ 9 Förlorad arbetsinkomst 
Förtroendevald som inte fullgör uppdrag på heltid eller på betydande del av heltid är berättigad till 
ersättning for förlorad arbetsinkomst. 

För att ersättning for förlorad arbetsinkomst ska utgå krävs: 

• att den föttroendevalde har förlorat mbetsinkomst på grund av sammanträde eller förrättning 
som foranletts av uppdraget 

• att sammanträdet eller forr-ättningen filiDs med i den uppräkning av ersättningsberättigade 
förrättningar eller sammanträden som finns angivet i detta regelverk 

• att den förtroendevalde kan styrka sin forlust av arbetsinkomst i enlighet med de anvisningar 
som kommunen utfardar. 

Med arbetsinlcomst lilcställs i detta sammanhru1g arbetsmarknads- eller socialförsälaingsbaserade 
ersättningar och andra lilcnande ersättningar och bidrag som reduceras till följd av 
förtroendeuppdraget. 

Har den fottroendevalde uppdrag på tid som är ledig tid i dennes vanliga anställning äger denne ingen 
rätt till ersättning för förlorad arbetsinlcomst. Av detta följer också att en förtroendevald som byter 
arbetspass i sin anställning för att få ledig tid när man ska ha sitt uppdrag i kommunen, inte har rätt 
till ersättning for förlorad arbetsinkomst. + T~ , 



HÅBO 
KOMMUN 

REGLEMENTE 
Datum 
2014-10-03 

Vår beteckning 
KS nr 2014.2934 

För förtroendevald som har ett anställningsförhållande med en arbetsgivare ska inkomStbmifallet 
styrkas genom ett intyg från arbetsgivaren. Intyget framställs i sambaud med begäran om ersättning 
för förlorad arbetsinkomst. Ersättningen för förlorad arbetsinkomst utbetalas per timme och baseras 
på aktuell timlön (vid månadslön divideras den med 165). 

Förtroendevald som inte har ett anställningsforhållande med en arbetsgivare men som bedriver alctiv 
näringsverksamhet som ger arbetsinkomst intygar om egen timlön. Timlönen styrks genom senaste 
slutskattsedeln alternativt genom intyg från Försälningskassan om sjukpenningsgrundande inkomst 
(SGI). Onu·äkning av årsinkomst till timlön görs genom att dividera årsinkomsten med 1980. 

Ersättningen för förlorad arbetsinkomst utbetalas enligt nivåer fastställda i bilaga 1. 

Ersättning får fårlorad arbetsinkomst kan utgå för högst 8 timmar per dygn om inte schemaläggning 
av arbetstiden påvisar atmat fårhållande. 

Förtroendevald som har oregelbunden arbetstidsforläggning har rätt att få ersättning får forlorad 
arbetsinkomst får arbetspass som skäligen måste avstås i anslutning till sammanträdet. 

Pensionärer och studerande har normalt ingen fårlorad arbetsinkomst till fåljd av sitt uppdrag. 

§ 10 Resekostnadsersättning 
Ersättning for reskostnader med egen bil1.1tbetalas om avståndet från den förtroendevaldes fasta 
bostad eller arbetsplats överstiger 3 kilometer (enkel väg). 

Reseersättnmg utgår får sammanträde och forrättning som berättigar till arvode enligt§§ 6 och 7. 
Därutöver utbetalas ersättning for resa får att justera protokoll i styrelse, nämnd eller utskott. 
Kostnader för resor ersätts enligt de bestämmelser som gäller i det kommunala bilersättningsavtalet -
BIA. 

§ 11 Traktamenten 
Förtroendevald, som har merkostnad for kost och logi i samband med forrättning utanfor kommunen, 
har rätt till ersättning i enlighet med kommunala traktamentsavtalet - TRAKT 04. 

§ 12 Barntillsynskostnader 
Ersättning utbetalas för styrleta kostnader som uppkommit till foljd av deltagande vid sammanträden 
eller motsvarande för tillsyn av bam som vårdas i den fårtroendevaldas hem och som ej fyllt 12 år. 

Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utbetalas även för äldre barn. 

§ 13 Vård av person med funktionsnedsättning eller svår sjukdom 
Ersättning utbetalas fcir styrkta kostnader som uppkommit till fåljd av deltagande i sammanträde eller 
motsvarande får vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning eller svårt sjuk person som 
vistas i den fårtroendevaldes bostad. 

Ersättning utbetalas inte fcir tillsyn som utfors av familjemedlem eller av annan närstående. 
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REGLEMENTE 6 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2014-10-03 

Vår beteckning 
KS nr 2014.2934 

§ 14 Funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader 
Ersättning utbetalas till funktionsnedsatt fårtroendevald får de särskilda kostnader som uppkommit 
till följd av deltagande i sammanträde eller motsvarande och som inte ersatts på annat sätt. Här ingår 
kostnader for till exempel resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläggning av handlingar 
och liknande. Ersättning utbetalas för styrkta utgifter. 

§ 15 Övriga kostnader 
För kostnader som avses i §§ 12-14 utbetalas ersättning om den fårtroendevalde kan visa att särskilda 
skäl förelegat får dessa kostnader. 

Ersättning utbetalas inte om den fårtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdispone1ing 
av arbetet eller på annat sätt kunnat fårhindra att kostnaderna uppkommit. Frågor om ersättning enligt 
denna paragraf ska prövas av kommunstyrelsen. 

§ 16 Begäran om ersättning 
För att få ersättning enligt§§ 9-15 samt§§ 19-20 skall den fårtroendevalde styrka sina fårluster eller 
kostnader. Förluster eller kostnader skall anmälas till tjänstgörande sekreterare vid 
sammanträdet/förrättningen. 

Ledamot ska själv fylla i uppgifterna på den blankett Håbo kommun tillhandahåller samt styrka dessa 
med sin namnteckning. Förlorad arbetsinkomst oc.;h restid enligt §§9- l O ska både redovisas i timmar 
och belopp. Ersättningsbegäran ska inlämnas snarast, dock senast två (2) månader efter sammanträde 
eller forrättning. 

Berörd förvaltning ansvarar får att, tilllöneavdelningen, rappmiera uppgifterna får utbetalning, enligt 
givna instruktioner. 

§ 17 Utbetalning 
Årsarvode/fasta arvoden utbetalas med en tolftedel per månad. Övriga arvoden och ersättningar 
utbetalas månadsvis i efterskott. 

§ 18 Tolkning och tillämpning 
Kommunstyrelsen beslutar om tollrning och tillämpning av dessa bestämmelser. 

§ 19 Semesterförmån 
Förtroendevald som inte har uppdrag på heltid eller betydande del av heltid har rätt till ersättning får 
styrkt förlorad semesterfånnån. Ersättningen utbetalas med verifierat belopp, dock med högst 12% av 
den sammanlagda ersättningen får forlorad arbetsinlcomst. 

Yrkande om ersättning för förlorad semesterfåtmån ska styrkas av arbetsgivare. Intyg som styrker 
förlorad semesterformån inlämnas åJ:svis och framställs senast kalenderåret efter att fårlusten 
uppkommit. 

Ersättning får forlorad semesterfårmån gäller inte årsarvoderad fårtroendevald på heltid eller på 
betydande del av heltid. 

q 



HÅBO 
KOMMUN 

§ 20 Pensionsförmån 

REGLEMENTE 
Datum 
2014-10-03 

Vår beteckning 
KS nr 2014.2934 

Förtroendevalda som inte har uppdrag på heltid eller betydande del av heltid har rätt till ersättning för 
styrkt förlorad pensionsförmån. Ersättningen utbetalas i fmm av ett procentpåslag om 4,5 procent av 
den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst som den förtroendevalde erhåller. 

Ersättningen utbetalas direkt till förtroendevald i samband med utbetalning av förlorad arbetsinkomst. 
Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån ska styrkas med ett intyg om vilket pensionsavtal 
förtroendevald omfattas av i sin anställning. 1ntyget ska inkomma vid första tillfället som 
förtroendevald ansöker om ersättningen, i början av vmje kalenderår och om förhållandena förändras. 

Förtroendevald som bedriver aktiv egen näringsverksamhet utan att inneha anställning och som kan 
styrka att pensionsfåtmån har förlorats har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. 

§ 21 Jourersättning 
Ledamot i socialnämnden till vilken nämnden delegerat rätten att besluta i ärenden som är så 
brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas och som under av nämnden angivna veckor ska 
finnas tillgänglig för prövning av sådana :fi.·ågor äger rätt tilljourersättning per verlcställdjourvecka, 
enlig bilaga l. 

Ovanstående gäller inte person som arvoderas som ordförande i socialnämnden eller dess eventuella 
utskott. 

l !J~ 



''· 

HÅBO 
KOMMUN 

Bilaga 1 

Arsarvoden 

REGLEMENTE 
Datum 
2014-10-03 

Vår beteckning 
KS nr 2014.2934 

Bas= 1200% av gällande års inkomstbasbelopp (IBB for 2015 är 58 100 kr) 

Organ Procenttal Årsarvode 2015 Kommentar 
Kommunfullmäktiee 
Ordforande 5% av bas 34 860 kr 
l :e vice ordforande 2,5% av bas 17 430 kr 
2:a vice ordforande 2,5% av bas 17 430kr 
Gruppledare 8% av bas 55 776 kr Till alla partier som 

inte tillsätter -
ordfOrandeposten eller 
oppositionsrådsposten 
i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen 
Ordfårande 100% av bas 697 200 kr Ingår att vara 

ordforande i KSAU 

Oppositionsråd 75% av bas 522 900kr Uppdmget omfattar 
heltid 

Ordfårande i 5% av bas 34 860 kr 
kommunstyrelsens utskott 
Sociala fråeor 
Ordfårande i socialnämnden 8% av bas 55 776 kr 

Ordfårande i vård- och 12% av bas 83 664 kr 
ornsorgsnänlnden 

Ordfårande i 5% av bas 34 860 kr 
överfårmyndamämnden 
Skol- och utbildning 
Ordfårande i bam- och 20% av bas 139 440 kr 
utbildningsnämnd 

Ordfårande i utskott 5% av bas 34 860 la 
Miljö och bygg 
Ordfårande i bygg- och 8% av bas 55 7761a 
miljönämnden 
Val 
Ordfårande i valnämnden 3% av bas 20 916 kr Gäller endast valår. 

Revision 

!'. 



HÅBO 
J<OMMUN 

l Revisorer 15% avbas 

Sammanträd·esarvoden 
Bas = 58 100 kr (Inkomstbasbeloppet) 
Ledamöter och 1,5% av bas 
ersättare 

Vice ordfårande i 3% av basper 
nämnd som tjänstgör sammanträde 
som ordfårande 

Förrättningsarvode 
B 58100h(Ink tbbl t) as= oms as e oppe 
Ersättning vid 1,5 % av bas 
fårrättning 

Justeringsarvode 
Bas = 58 100 lcr (Inkomstbasbeloppet) 
Justeringsarvode 0,5 % av bas 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst 
Bas= 58 100 lcr (Inkomstbasbeloppet) 
Högsta belopp som 4% av bas 
ersätts per dag 

Jourersättning inom socialnämnden 
Bas= 58 100 kr (Inkomstbasbeloppet) 

REGLEMENTE 
Datum 
2014-10-03 

134 860 kr 

872h 

1743 kr 

872kr 

291 kr 

2324lcr per dag 

Vår beteckning 
KS nr 2014.2934 
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Jourersättning per 3,46 % av bas per 
verkställd j omvecka verkställd vecka. 

REGLEMENTE 
Datum 

2014-10-03 

20 l O la per verkställd 
vecka 

13. 

Vår beteckning 

KS nr 2014.2934 
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KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 149 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-24 

KS 2014/16 

Förslag till budget och mål2015, plan 2016~2017 

Sammanfattning 
Enligt tidigare beslut skall styrelsers och nämnders mål och internbudget 
samt investeringsbudget får år 2015 rapporteras till kommunfullinäktige. 

Detta får att kommunfullmäktige ska ha vetskap om nämndemas mål och · 
internbudget Nämndemas mål har arbetats fram utifrån de kommun
övergripande målen och ligger till grund for uppfåljning i samband med 
bokslut och delårsbokslut 

Fullmäktige beslutade 2014-06-09 KF§ 29om nämndernas driftramar och 
investeringsbudget for år 2015 och plan for åren 2016-2017. 

På grund av organisatoriska fårändringar och fårändringar vad gäller 
omrälrning av internhyror samt utfårdelning av kapitalkostnader till 
nämnderna fareslås justering i alla nämnders budget. Vidare föreslås att 
skatteintäkter och u1jämningen uppdateras enligt senaste prognos från SKL, 
daterad 2014-10-24. 

Investeringsbudgeten som beslutades av kommunfulJmäktige i juni får år 
2015 fareslås revideras i och med att förutsättningar får finansiering av 
investeringsutgifter är förändrade. 

F öl j ande fårändringar föreslås; 

Finansiella mål 

M ål for planpe1ioden, ett tillägg. 

o Kommunens resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatienettot 
(skatteintäkter plus u1jämningen). 

Driftbudgeten 

0 skatteprognosen och u1jämningen uppdateras till den senaste 
skatteprognosen daterad 2014-10-24, innebärande en forsäroring om 
2,9mkr. 

f) Gamenhetens kompensation for ökade kapitalkostnader har minskats 
med 449 tkrpå grund av ändrade ränteberäkningstegler från 2015. I 
juni fick avdelningen l 354 tkr, kompensationen blir totalt 905 tla. 

o Orofordelning av internhyrorna på kommunhuset, landstingshuset 
och Fridegård har gjorts . Internhyran ska belasta den verksamhet 
som använder lokalen, ochjustering måste göras för tidigare 

JUSTERARE r) 

. l fX- l tji 1ft J:;. 
EXPEDIERAD a' SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3473 
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Kommunstyrelsen 

KS § 149 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-1 1-24 

KS 2014/16 

omflyttningar. Kultur- och livsmiljö har tagit över stora ytor på 
Fridegård, motsvarande 3,4 mlcr. Det medfår också att kostnaden for 
gymnasiet sjunker och kostnaden for kultur och livsmilj ö ökar i den 
officiella statistiken. 

Budgeten får andra kända lokalfåränchingar har också justerats. T ex 
:ingår internhyra får den nya forskolan i Skoldoster, Slottsbacken, i 
barn- och utbildningsnämndens budget. 

• Kapitalkosmaderna får fastighetsenheten ökar på grund av högre 
:intemränta och planerade :investeringar år 2014-2015. Öknfugen 
uppgår till 7 188 tkr vilket gör att :internhyroma stiger, och berörda 
nämnder kompenseras får höjda hyror. Detta får att den som 
använder lokalerna ska belastas med verklig kostnad for lokalen. 
Denna ökning fanns inte med i budgetbeslutet i juni. Budget fanns 
avsatt på avskrivningar på finansfårval mingen 

• Budgetjustering fareslås om 150 tla mellan bygg- och miljqnämnd 
och kommunstyrelsens tekniska avdelning. Budgetfårdelningen 
mellan dessa verksamheter ändrades efter juni 2014 ochhar inte 
medtagits i ramarna får år 2015. 

• Socialnämnden har omprioriterat får att lösgöra budget med 120 tkr 
till att öka tjänsten till överfårmyndamämnden från 50% till 75 %. 

• Kommunfullmäktige beslutade om att tillfåra 150 tkr till kultur och 
livsmiljö for utökat fåreningsbidrag 2014-11-10 KF§ 71,vilk:et har 
medtagits i justeringama av ramarna får kommunstyrelsens 
fårvaltning. 

Omorganisationer under höst 2014 och från 2015 

• Hela miljö- och telmikforvaltningen flyttas :in till kommunstyrelsens 
förvaltning och bildar en teknisk avdelning. 

o skolnämnden och bildningsnämnden slås ihop och bildar bmn- och 
utbildningsnämnd 

a. Socialnämnden delas i socialnämnd och vård- och omsorgsnämnd. 

e Tillståndsnämnden byter namn till bygg- och miljönämnd. 

o Cafe Håbo överfårs från kommunstyrelsen till vård- och 
omsorgsnämnden, 448 tk:r. 

e Restaurang Pornona överfors från tekniska till vård- och 
omsorgsnämnden, 900 tia. 

EXPEDIERAD ' SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3473 
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• Budgeten för Bålstapolama överförs från kommunstyrelsen till 
socialnämnden som redan idag bedriver verksamheten, l 700 tkr. 

o Budgeten för Hälsoäventyret överfors från kommtmstyrelsen till 
barn- och utbildningsnämnden, 625 tkr. 

• Vaktmästeriet på kommunhuset överförs till tekniska avdelningen, 
l 042 tkr, 

.. Medel om 1,5 mkr är avsatta under kommunstyrelsens forfogande 
för den politiska organisationen som träder ilcraft l januari 2015. 

Utifrån de ändrade förutsättningarna för år 2015 och organisatoriska 
föränchingar föreslås att budgeten for år 2015 revideras. I fullmäktiges 
budgetbeslut i juni uppgick kommunens resultat for år 2015 ti1122,8 mkr 
vilket nu fareslås till20,1 mkr. 

Investeringsbudgeten 

Kommunfullmäktige fattade beslut om :investerings budgeten på ca 138,0 
mkr för skattefinansierade verksamheter och till18,8 mkr foT 
taxe:finansierade verksamheter, for år 2015. Förändringen som tillkommit är 
att investeringar i samband med explo<;ttering, både i anläggnings- och 
omsättningstillgångar, beräknas kosta 13,6 mkr. F ärvaltDingen hade i 
budgeten for år 2015 räknat med att få in :inkomster for markforsäljning om 
totalt 37,0 mkr, dessa inkomster skulle användas till att finansiera 
kommunens investeringar for år 2015. Förutsättningar for att få in dessa 
inkomster under år 2015 har förändrats, innebärande att :finansietingen om 
37,0 mkr salenas och om inte investeringsutgifterna minskas måste en 
upplåning ske. 

Övriga justeringar gjorda i :finansieringsanalysen på sid 22 är att 
avskrivningskostnaden minskar med 884 tk:r och budgeterat resultat :minskar 
med 2, 7 mkr i jämforelsen med tidigare beslut av kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige beslutade i juni KF § 29 att en upplåning skulle ske ål: 
2015 med 4 7,4 mkr. De ändrade forntsättningar ovan innebär att kommunen 
salenar finansiering om ytterligare 54,2 mkr till totalt 101,6 mkr under ål· 
2015. 

Representanter for M, FP, C, KD och MP har gemensamt utifrån dessa 
förändrade forutsättningar reviderat ner investetingsbudget med 51,6 :mla.· 
från 156,8 mlcr ti11105,2 mkr. Upplåningsbehovet for år 2015 ökas därmed 
ytterligare med 2,6 mlcr från tidigare beslut frånkommunfullmäktige om 
47,4 till 50,0 mla'. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKN!NG Nr 2014.3473 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 149 

Beslutsunderlag 

Budget ochmål2015, plan2016-2017 

Nämndprotokoll 

Datum 

2014-11-24 

KS 2014/16 

Budgetäskande 2015, kommunens revisorer 

Tjänsteskrivelse 2014-11-25. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Yrkanden 
Agneta Hägglund (S) yrkar att investeringsbudgeten som beslutades i 
samband med fullmäktiges junisammanträde år 2014 ska gälla tillsammans 
med ändringar och tillägg på grund av fårändrad ekonomi. Lånebehovet ska 
justeras till 101, 6 :Mkr. 

Carina Lund (M) yrkar, med instämmande från Göran Eriksson (C) och 
Christian Nordberg (MP), bifall till det for M, KD,C FP och MP 
gemensamma budgetforslaget med ett lånebehov på 49, 947 Mkr. 

Omröstningsordning och beslut 
Efter avslutad debatt konstaterar ordforanden att två forslag till beslut 
föreligger. Dessa fareslås prövas mot varandra. Styrelsen godkänner detta. -

Efter propositionsfårfarande finner ordforanden att styrelsen beslutar i 
enlighet med det för M, KD, C, FP och MP gemensamma budgetfårslaget 
med ett redovisat lånebehov på 49, 947 Mkr 

Emot beslutet reserverar sig Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), 
Lars-Göran Bromander (S), Helene Cranser (S) och Fredrik Anderstedt (S). 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kornmunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige fastställer kommunstyrelsens forslag till reviderade 
nettokostnadsramar, totalt om 951,1 mkr, for d!iftbudgeten år 2015, 
enligt följande: 

Kommunfullmäktige 
Stöd till politiska partier 

Valnämnd 
Revision 
Överförmyndare 
Kommunstyrelse 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING 
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2014-11-24 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 149 

Kommunstyrelsens förfogande 
Räddningstjänst 
Brun- och utbildningsnämnd 
Vård- och omsorgsnämnd 

Socialnämnd 
Bygg- ochmiljönämnd 

KS 2014/16 

2. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till 
reviderade investeringsutgifter, totalt för år 2015 tilll30}0 mkr} enligt 
följande; 

skattefinansierade verksamheter 
Kommunstyrelse 
varav kommunstyrelse 

varav tekniska avdelningen 
Barn- och utbildningsnämnd 
Vård- och omsorgsnämnd 

Taxefinansierade verksamheter 
Vattenverket 

Exploateringsverksamhet 
Medfinansiering Citybanan 

3. Fullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, d. v.s 
öka kommunens skulder ytterligare om 2, 6 m1a under år 2015, med 
totalt 50,0 mkr. 

4. Fulltnäktige beslutar om att kommunstyrelsen fördelar ut medlen till 
styrelse och nämnderna får den.politiska organisationen som träder i 
kraft l januari 2015, avsatta till kommunstyrelsens förfogande. 

5. Kommunfullmäktige beslutru· om att ett finansiellt målläggs till får år 
2015; kommunens resultat ska uppgå till minst två procent av 
skattenettot (skatteintälcter plus utjämning). 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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2014-11-24 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 150 KS 2014/156 

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL) 

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

Livsinkomstprincipen och arbetslinjen har tjänat som utgångspunkt för 
utformningen. Syftet är att bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra 
för fårtroendevalda att förena arbetsliv och uppdrag. Bestämmelserna har i 
möjligaste mån anpassats till de pensions- och omställningsavtal som gäller 
anställda inom kommuner och anställda på arbetsmarknaden i övrigt. 

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

OPF-KL är indelat i anställningsstöd och pensionsbestämmelser. 

För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna av 
kommunfu11mäktige. Kommunstyrelsen som utgör pensionsmyndighet i 
Håbo kommun har i uppdrag att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPP
KL. 

Beslutsunderlag 

Bestämmelser om omställningsstöd och pension får förtroendevalda 
(OPP-KL) 

Tjänsteslcrivelse 2014-10-29 

Arbetsutskottets fårslag till beslut 2014-11-11, § 118. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Yrkande 
Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till den del av förslaget som rör pension. Fröjd 
(Båp) yrkar avslag till resterande del av förslaget. 
Chiistian Nordberg (MP) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag till beslut. 

Omröstningsordning och beslut 
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger och föreslår att 
dessa ska prövas mot varandra. styrelsen godkänner detta. 
Efter prövning av de båda förslagen· finner ordfåranden att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med utskottets fårslag till beslut. 

Emot beslutet reserverar sig Owe Fröjd (Båp ). 

SIGNA TUR UTDRAGSBESTYRKNING 

k;, l~ lrl l 
EXPEDIERAD ;q Nr 2014.3474 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 150 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
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KS 2014/156 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige 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 val2014 eller senare, samt får fårtroendevalda som i tidigare 
uppdrag inte omfattats av äldre pensionsbestämmelser for 
fortroendeval da. 

2. Fullmäktige beslutar att uppdra till pensionsmyndigheten att under 
mandatperioden ta fram anvisningar for bestämmelsernas tillämpning 
både gällande pension och omställningsstöd. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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BEST ÄMMELSER 
Datum 
2014-10-31 

Vår beteckning 
KS2014/156 nr 2014.3245 

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) i Håbo 
kommun 

§ 1 Tillämpningsområde 

Bestämmelser om omställningsstöd gäller for fårtroendevald 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 fortroendevald som väljs for fårsta gången i samband med valet 2014 
eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF eller andra omställnings- och 
pensionsbestämmelser får 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 fårsta hand ses som ett tidbegränsat omställningsstöd och kunna 
kombineras med aktiva omställningsinsatser får fårtroendevald som så önskar, i syfte att underlätta 
övergången till arbetslivet när en fortroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. 
Omställningsstöden ska stödja och hjälpa en fårtroendevald i hans eller hennes omställning till ett 
nytt arbete. Det forutsätts att den fortroendevalde själv aktivt verkar får att få ett nytt arbete. 

§ 3 Aktiva omställningsinsatser 

Rätt till aktiva omställningsinsatser har fortroendevald som innehaft 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 länmar sitt uppdrag. 
Respektive kommun och landsting/region har att utifrån den fårtroendevaldes fomtsättningar 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 får fortroendevald som innehaft ett eller flera uppdrag med 
sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst ett års 
sammanhängande uppdragstid. 
För va.lje 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 forsta åren och med 60 
procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den fortroendevaldes årsarvode 
året fåre avgångstidpunkten. 
Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen eller landstinget/regionen som längst till och med 
kalendermånaden innan den fårtroendevalde fyller 65 år. 
För att uppbära ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från den fortroendevalde i syfte att 
hitta annan försäljning. 

2Z. 
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Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samor&las inte med fårvärvs1nlcomster. 
De två fåljande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från samordning. 
Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den fårtroendevalde 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 ekonomiskt omställningsstöd gäller får fårtroendevald som innehaft 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 fårh·oendevald 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 faltroendevalde fyller 65 år. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen eller landstinget/regionen efter årsvis 
ansökan från den fårtroendevalde. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av 
den förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten. 
För att uppbära fOrlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från den fårh·oendevalde i 
syfte att hitta annan fårsö1jning. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd ska samordnas med 
forvärvsinkomster. 

Rätten att erhålla forlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den fortroendevalde på nytt blir 
innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommunen eller 
landstingeiJregionen, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen. 

§ 6 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

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

§ 7 Samordning 

Omställningsersättningama enligt § § 4 och 5 ska samor&las/minskas med andra forvärvsinlcomster 
om inte annat anges. 

§ 8 Ansökan om omställningsstöd 

Ansökan om omställningsstöd enligt§§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten utfärdar. Den fårtroendevalde bör få omställningsstöd utbetalad tre månader 
efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 
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§ 9 Uppgiftsskyldighet och återbetalning av omställningsstöd 

Vår beteckning 
KS2014/156 nr 2014.3245 

En fortroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär for att krnma 
fastställa rätten till och berälma omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd och forlängt 
ekonomiskt omställningsstöd. 
Har fortroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller forlängt ekonomiskt 
omställningsstöd obehörigen eller med for högt belopp genom oriktiga uppgifter, tmderlåtenhet att 
fullgöra anmälningsskyldighet eller på annat sätt eller har fortroendevald i annat fall bort inse att 
utbetalningen var oriktig, ska det for mycket utbetalda beloppet återbetalas. 
Pensionsmyndigheten kan - om särskilda skäl foreligger- besluta att helt eller delvis avstå från 
efterkrav. 
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Pensionsbestämmelser 

§ 1 Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. l § kommunallagen och som 
fullgör uppdrag hos kommunen eller landstinget/regionen. 
Pensionsbestänunelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i samband med 
valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra 
pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 
Pensionsbestämmelserna tillämpas på :förtroendevald, oavsett uppdragets omfattning, om inte annat 
anges. 
Pensionsbestämmelsema gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av uppdmg har rätt till 
egenpension på grund av anställning, har rätt till egenpensionsfönnåner enligt PBF, PRF-KL eller 
annat uppdrag eller uppnått 67 års ålder. 
Med "rätt till egenpension" illbegrips att den förtroendevalde skulle kunnat få rätt till egenpension om 
ansökan härom ingivits. 
Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att pensionsbestämmelsema 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 nämnd 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 förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4- 9 i pensionsbestämn1elserna. 

§ 4 Pensionsgrundande inkomst 

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och begränsas till högst 30 
inkomstbasbel opp. 
Den pensionsgrundande inkomsten beräknas per kalenderår och utgörs av den förtroendevaldes 
årsa:rvode, sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) 
utgivna kontanta ersättningar. 
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, det vill säga med minst 40 
procent av heltid, ingår i den pensionsgrundade inkomsten även det avdrag/bortfall som 
förtroendevald fått från sitt arvode vid ledighet med sjukpenning, graviditetspenning, föräldrapenning 
eller tillfällig föräldrapenning samt när han eller hon är ledig enligt fciräldraledighetslagen. 
I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till förtroendevald enligt 4 
kap 12 §kommunallagen får förlorad arbetsinkomst, semesterförmfm eller tjänstepensionsformån 
eller ersättning som utgör traktamente eller kostnadsersättning. 

2S 
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§ 5 Pensionsavgifter 

Pensionsavgiften beräknas i procent på den fortroendevaldes pensionsgrundande inkomst enligt § 4. 
Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 7,5 
inlcomstbas belopp. 
Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som överstiger 7,5 
inkomstbasbelopp, intill dess den fortroendevalde har fyllt i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är 
pensionsavgiften 4,5 procent på hela den pensionsgrundande inkomsten. 
För fortroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del-av heltid, och som får rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt socialforsäkringsballcen (SFB) och-som en foljd härav med stöd av 4 kap. 9 
§ kommunallagen befiias från sitt uppdrag fore mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift 
tillgodoräknas under tid då den fortroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 
socialforsäkringsbalken (SFB). 

Anmärkning 
Pensionsavgift ska avsättas i forhållande till nedsatt arbetsformåga i uppdraget (uppdragen). 
Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande .inkomsten året fore den fortroendevalde · 
beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. 

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, landstinget/regionen endast om den 
for kalenderåret är högre än 1,5 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då fortroendevala int_e_ 
tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen och landstinget/regionen ut motsvarande belopp 
direkt till den fortroendevalde i form av ersättning som inte är pensionsgrundande. 

§ 6 Pensionsbehållning 

Pensionsavgiften for ett kalenderår avsätts senast den 31 mars foljande år till en pensionsbehållning 
hos respektive kommun eller landsting/region, där den fortroendevalde har innehaft uppdrag. Med 
pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats hos respektive 
kornmun eller landsting/region. . 
Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd enligt § 11. 

' ' 

§ 7 Information 

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den fortroendevalde om hans eller hennes 
avgiftsbestämda pension, pensionsgrundande inkomst öch 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 få allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt 
överenskommelse mellan den fortroendevalde och fullmäktige. 
Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningm: som pensionsmyndigheten 
fastställt. Den fortroendevalde bör få pension utbetalad tre månader efter det att pensionsmyndigheten 
tagit emot sådan ansökan. A v giftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersäthting till 
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fårtroendevald 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 får att kunna 
fastställa rätten till och berälma avsättning av pensionsavgift. Lämnas inte sådana uppgifter kan 
pensionsmyndigheten besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning. 
Om fårtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin uppgiftsskyldighet eller på 
annat sätt orsakar att får hög pensionsavgift avsätts, kan detta belopp avräknas 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 rar rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialfårsäkringsballcen och som en följd härav 
med stöd av 4 kap. 9 § kommunallagen befiias fi·ån sitt uppdrag fåre mandatpetiodens 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 socialfårsälaingsbalken lämnas. 

Anmärkningar 
1. sjukpensionen utges i fårhållande till nedsatt arbetsfåtmåga i uppdraget (uppdragen). 
2. sjukpensionen ska värdesälaas enligt de bestämmelser 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 bötjat utbetalas till fårtroendevald utbetalas 
värdet av pensions behållningen, enligt.§ 6, till fårmånsberättigad efterlevande under max fem år. 
Vid dödsfall efter det att livsvarig avgiftsbestämd ålderspension har böljat utbetalas till den 
fårtroendevalde fortsätter utbetalningarna som ett efterlevandeskydd till efterlevande under maximalt 
20 år efter det att ålderspensionen börjat utbetalas. 
Efterlevandeskydd betalas i fårsta 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 barnet fyller 20 år. 
Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen delas Hka mellan 
fåtmånsberättigade barn. 
Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om värdet av 
pensionsbehållningen är högst 150% av inkomstbasbeloppet året före utbetalning av förmånen 
bötjar. 
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§ 12 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

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

§ 13 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende for den som uppsåtligen framkallat fortroendevalds 
arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 18, 19, 20 a och 100 a§§ lagen om 
försäkringsavtal 

§ 14 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar 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 utfårdar. Den fortroendevalde eller förmånsberättigade 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 för att fastställa rätten till sjukpension, efterlevandeskydd och 
familjeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte fullgör de skyldigheter 
pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till fcirmåner och kan inte genom att senare fullgöra 
skyldigheten återfå rätten till fårverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten 
kan dock medge undantag. 
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Förslag till reglemente för kommunalt partistöd i Håbo kommun 

Sammanfattning 
Den l februari 2014 infördes nya bestämmelser i kommunallagen avseende 
kommunalt partistöd. Förändringarna ska gälla från och med 15 oktober _ 
2014, det vill säga frånmandatperioden 2014-2018. 

För att de nya reglerna om lokalt partistöd ska kunna tillämpas fullt ut måste 
fullmäktige anta vissa lokala regler för partistödet. 

Bakgrunden till de nya bestämmelserna är att det tidigare systemet 
förkommunalt partistöd hade ett stort utrymme för olika tolkningar. Det 
gällde bland annat frågan om vad som inryms i partistödet, tillämpningen av 
kravet på fullmäktigerepresentation samt frågan om vilka ända;mål som 
stödet får användas får. 

Det har nu i kommunallagen införts bestämmelser som tidigare endast 
kunnat utläsas ur rättspraxis och fårarbeten. Vidare preciseras det så kallade 
representationskravet Ett parti anses vara representerat om det fått mandat i 
fullmäktige och vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen :för 
mandatet. Därtill får partistöd endast ges till partier som är representerade i 
fullmäktige. 

Den lagändring som nu införts i kommunallagen bekräftar således att 
partistöd kan reduceras eller hållas inne när representation saknas. 

Fullmäktige har även en möjlighet att utnyttja utrymmet att begränsa 
partistödet i fårhållande till ett parti som under mandatpmioden får en 11tom" 
stol i fullmäktige. Då måste kommunen anta en egen bestämmelse om att 
tillämpa möjligheten som finns i 2 kap. l O § andra stycket i 
kommunallagen. Där står att fullmäktige "rar besluta att endast mandat för 
vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005: 83 7) ska 
beaktas vid fårdelningen av pmtistödet. 11 I lagens mening är en stol alltså · 
11tom" först när länsstyrelsen inte har något namn att tillgå när det behöver 
göras en ny sammanräkning efter en avsägelse från en ledamot i 
fullmäktige. 

En annan nyhet äJ: att fullmäktige måste besluta att mottagare av partistöd 
ska lämna en skriftlig redovisning som visar att stödet har använts för 
ändamålet. 

Lagstiftaren har markerat vilcten av att redovisningen ska vara offentlig och 
därlöt ska redovisningen ges in till fullmäktige. 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3475 
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Kommunalt partistöd i Håbo kommun 
Fullmäktige i Håbo kommun beslutade 2006-11-20 § 102 om partistöd 
bestående av ett mandatstöd, ett grundstöd och ett utbildningsbidrag. 

Det kommunala partistödet beslutades enligt följande: 

• Grundstöd om 40% av föregående inkomstbasbeloppet (IBB) 
per parti och år. 

• Mandatstöd om 15% av föregående IBB mandat och år. 

• Utbildningsbidrag om 15% av föregående IBB per mandat och 
år. 

Förvaltningen har betalat ut det kommunala partistödet i bö1jan av varje år. 

Till detta så har ett beslut om ett oppositionsbidrag fattats 2006-12-11, § 
120, innebärande följande: 

• Oppositionsbidrag om 27% av föregående års IBB per mandat 
och år. 

Förändringar avseende kommunalt partistöd från och med oktober 
2014 
Nedan följer ett sammandrag av varje fårändring i kommunallagen avseende 
kommunalt partistöd: 

P artistödets ändamål 

Partistöd får ges till politiska partier som är representerade i fullmäktige. 
Partistödets syfte är att fårbättra partiernas möjlighet att utveckla en aktiv 
medverkan i opinionsbildningen bland medborgarna och på så sätt stärka 
den lokala demokratin. Partistödet ska användas får politisk verksamhet 
med anlmytning till den utbetalande kommunen. 

Representationskravet 

Partistödsbestämmelsemas så kallade representationsla-av innebär att 
partistöd endast får ges till partier som är representerade i fullmälctige. Ett 
parti ska anses vara representerat om det fått mandat i fullmäktige och vald 
ledamot är fastställd enligt vallagen får mandatet. 

För att behålla representationen under mandatpelioden lcrävs att åtminstone 
ett av partiets mandat fortsätter att ha en ledamot fastställd. Om ett partis 
enda fullmäktigeledamot avgår och ytterligm·e kandidater saknas, fårblir 
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partiets mandat obesatt. Därmed har partiets representation i fullmäktige 
upphört. 

Trots det kan fullmäktige besluta att betala ut partistöd under högst ett år 
efter det att den siste ledamoten avgick. 

När en le_damot under valperioden förklarar sig agera utan koppling till 
något parti ( s.k. politisk vilde) kan det ursprungliga partiets närvaro sägas 
upphöra på det mandatet. Detta trots att dess ledamot inte avgått. Det 
urspmngliga partiet har dock i formell mening kvar sin fastställda ledamot 
på mandatet och ska därför ha rätt till partistöd även fortsättningsvis. 

Om ett partis enda fullmäktigeledamot avgår under året ska partiet ändå ha 
rätt att behålla partistödet. Redan utbetalat stöd ska alltså inte återbetalas av 
det skälet att partiet varit representerat under endast en del av den tid som 
utbetalningsbeslutet omfattar·. 

Ett representerat parti kan, trots att samtliga mandat är besatta, vara 
frånvarande i fullmäktige på grund av att dess ledamöter och ersättare 
uteblir från fullmäktiges sammanträden. 

Lagstiftaren anser dock inte att regler som påverkar rätten till partistöd på 
grund av ledarnöters närvaro vid fullmäktiges sammanträden bör inforas, 
eftersom de riskerar att leda till godtyckliga bedömningar. 

Utbetalning endast till juridis k person 

En ytterligare nyhet i kommunallagen är att partistöd endast får ges till ett 
parti som är en juridisk person. Något krav på att den juridiska personen ska 
ha lokal eller regional förankring föresklivs dock inte. 

Partiet representeras oftast av en ideell förening. F öreningen klassas som en 
j mi disk person om medlemmarna beslutat om stadgar och en styrelse. 
Saknas en lokal pattiförening får utbetalningen ske till forening som 
representerar partiet i fler kommuner. 

Respektive kommuns partistöd måste dock särredovisas så att en bedömning 
kan göras om ändamålet stämmer med dess syfte. 

Ar liga beslut om utbetalning av partistöd 

Beslut om utbetalning av kommunalt partistöd ska fattas_ av fullmäktige 
minst en gång per år. 

Här har lagstiftaren ansett att det är fulbnälctige som ska besluta om 
utbetalning till respektive parti. Som tidigare beslaivits gäller att partistöd 
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endast får utbetalas högst ett år efter det att partiets representation i 
fullmäktige upphört. F ör att dessa krav ska kunna upprätthållas räcker det 
inte att besluta om partistöd en gång per mandatperiod. 

Fullinäktige måste därför ta fömyad ställning vmje år om utbetalning ska 
göras. 

Om kommun.en dessutom bestämt att partistödet endast ska utbetalas till 
mandat med fastställda ledamöter kan den årliga avstämningen även 
innebära att ett parti är representerat genom minst en ledamot, men även har 
obesatta mandat, får sitt stöd redll.cerat. Detsamma gäller om kommunen 
bestämt att partistöd inte ska lämnas till parti som underlåter att lämna 
redovisning. 

När beslut om utbetalning av partistöd ska göras är ett övervägande för den 
enskilda kommunen. Detsamma gäller om beslutet att betala partistöd ska 
gälla som förskotts- eller efterskottsbetalning. Ki·avet på årligt beslut i 
fullmäktige tar endast sikte på sj älva utbetalningsåtgärden. 

Krav på redovisning av partistödets användning 

Om kommunen ska ge partistöd, ska :fu.llmälctige också besluta att partiema 
årligen ska lämna en slai:ftlig redovisning som visar att det använts för sitt 
avsedda ändamål. Ändamålet är att stärka de politiska partiemas ställning i 
den kommunala demokratin. 

Redovisningen ska avse perioden !januari- 3ldecember och ges in till 
fullmäktige senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Fullmäktige 
får även besluta att partistöd inte ska betalas till pattier som inte lämnar 
redovisning. 

A v riksdagsrapport "Utvärdering av det kommunala partistödet" framgår att 
det inom flera partier förekommer att kommunalt partistöd överförs från den 
lokala partiorganisationen till regional eller riksnivå. Dessa överföringat· 
sker inte alltid som betalning för varor eller tjänster till den lokala nivån. 

Det innebär att det stödet ibland används till annat än att är stärka partiemas 
ställning i kommunen och att de lokala partierna inte får det stöd som 
:fullmälctige beslutat om. 

När kommuner lämnar partistöd innebär det att offentliga medel överförs till 
enskilda organisationer. Liksom när det gäller andra fonner av bich·ag till 
skilda organisationer bör någon fonn av uppföljning ske. 

Därför har lagstiftaren ansett att mottagaren ska redovisa hur stödet använts. 
En sådan redovisning innebär ökad öppenhet och att systemet med partistöd 
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kan få fortsatt legitimitet. Det ger också allmänheten och media större 
möjlighet att ifrågasätta både pmtiernas användning av partistödet och 
redovisning av användningen. För att säkerställa denna öppenhet ska 
redovisningen ges in till fullmäktige. Därigenom blir den offentlig och kan 
bli föremål för den avsedda debatten. 

Ett parti som inte lämnår någon redovisning alls eller en otillräcldig sådan, 
kan räkna med kritik och minskat förtroende. Därför har också införts en 
regel som ger fullmäktige rätt att besluta att partistöd inte ska utbetalas till 
partier som försummar att lämna redovisning. 

Redovisningen av partistödet ska visa att det har använts för att stärka 
partiets ställning iden kommunala demokratin. Därför bör det också framgå 
i vilken mån överföringar gjorts till delar av partiet utanför kommune~ samt 
vilka motprestationer som i så fall hm· tagits emot. 

Det :far antas att allmänhetens och medias granskning leder till att det 
utvecklas en praxis med mer utförliga regler kring redovisningens 
utformning. 

En särskild granskare 

En särskild granskare som utses av partiet ska granska om partiets 
redovisning ger en rättvisande bild av hur stödet använts. Granskarens 
rapport ska bifogas redovisningen. Fullmäktige får även besluta att inte 
utbetala stöd till ett parti som inte lämnar granskningsrapp orten. 

Paxtiemas redovisning ska innehålla båda konelcta och väsentliga uppgifter. 

För att säkerställa det bör redovisningen genomgå någon form av 
granskning av någon som har insyn i hur partistödet hm· använts. Syftet med 
gransimingen är inte att ge svar på frågan om partistödet har använts för sitt 
avsedda ändamål. Det är en bedömning som ska överlåtas till den allmänna 
debatten. Granskningen ska istället säkerställa att redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur partistödet har använts. På så sätt kan andra bilda sig 
en uppfattning om stödet har använts till sitt avsedda ändamål. 

Granskningen bör betralctas som en särskild granskning av ett annat slag än 
revision. Den granskning som avses hm· vissa likheter med den särsldlda 
granskning somregleras i lO kap 21 § aktiebolagslagen. Den som utför 
granskningen bör i enlighet med alctiebolagslagen därför benämnas sfu·skild 
granskare. Den särskilda granskaren ska utses av mottagaren av partistödet, 
det vill säga av pmtiet. 

UTDRAGSBESTYRKNING EXPEDIERAD > 
3 

SIGNATUR 

. l 
Nr 2014.3475 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-24 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 151 KS 2014/137 

De politiska partierna är ofta utformade som ideella f6reningar. DäJ: 
granskas foreningsstyrelsens ekonomiska redovisning av en eller flera 
lelanannarevisorer, utsedda av fåreningsstämman. 

Lagstiftningen innehåller inte några regler av hur redovisningen ska 
utformas eller hur lekmannarevisorerna ska utfara sitt uppdrag. Det vanliga 
får antas bli att granskningen sköts av den lelanannarevisor som granskar 
partifåreningens redovisning. 

En utgångspunkt bör dock vara att den särskilda granskaren f'ar tillgång till 
räkenskapsmaterial, styrelseprotokoll och andra handlingar av betydelse i 
samma utsträckning som fåreningens revisor. 

Det är inte granskaren upp gift, som tidigare nämnts, att ge svar på frågan 
om partistödet har använts Ia.r sitt avsedda ändamål. Däremot bör 
granskningsrapporten innehålla en redogörelse får hur granskningen utfarts, 
villcet material som legat till grund :far granskningen och får hur medlen 
använts. 

Politiska sekreterare 

slutligen har reglerna vad gäller politiska sekreterare och partistöd också 
reviderats, genom att kap. 2 § 10,2 stycket i kommunallagen tagits bort. 

Inrättande av politiska sekreterare ska inte påverka fårdelningen av 
partistöd. 

Lagstiftarens anser att de politiska sekreterama är ett stöd till de 
fårtroendevalda, mot bakgrund av det ska politiska sekreterare inte längre 
ses som partistöd utan som ett stöd till de fårtroendevalda villcet innebär att 
de båda stöden kan lämnas oberoende av varandra. 

Förvaltningens förslag 
Kommunstyrelsens fårvaltning fåreslåx fåljande angående det kommunala 
partistödet: 

Grundstöd och mandatstöd 

Fötvaltningen fareslår att partistödet i Håbo kommun ska bestå av ett 
grundstöd och ett mandatstöd. Grundstödet ska uppgå till 40% av nuvarande 
års inkomstbasbelopp (IBB) och fårdelas per år till samtliga partier som är 
representerade i fullmäktige. Mandatstödet ska uppgå till 30% per mandat 
och år. Fö:rvaltningen föreslår även att oppositionsbidraget tas bort. 
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Gällande representation 

Förvaltningen föreslår vid fördelniDgen av partistöd ska endast mandat får 
vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen beaktas. Det 
innebär att "tomma stolar" inte kommer beaktas vid fördelning av partistöd. 

Förvaltningen föreslår även att partistöd utgår· under 6 månader efter det att 
representation har upphört. 

Tidpunkt för utbetalning 

Förvaltningen föreslår att fullmäktige fastställer utbetalning sker i förskott i 
marsmånad efter beslut i fullmäktige. Samt att om ingen redovisning och 
granskningsrapp01t lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid 
utbetalas inget stöd för nästkommande år. 

Beslutsunderlag 

Reglemente för partistöd i H åbo kommun, 2014-1 0-03, 
ks hidm 2014.2935 

Tjänsteskrivelse 2014-10-03 
Arbetsskottets notering 2014-11-11, § 120. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige antar reglemente för partistöd .i Håbo kommw. 

2. Fullmäktige beslutar attutbetalning f6r perioden oktober-december 2014 
ska ske innan december månads utgång. 
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REGLEMENTE 2 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2014-10-03 

Vår beteckning 
KS nr 2014.2935 

Regler för kommunalt partistöd i Hå bo kommun 

I kommunallagen (1991 :900) finns de grundläggande bestämmelsema om kommunalt pa1iistöd. 
Därutöver gäller följande i Håbo kommun: 

1 § Rätt till partistöd 
Det lokala paliistödet i Håbo kommun utgår till de partier som representerade i enlighet med vad som 
fåresbivs i 2 kap 9 §i kommunallagen. 

2 § Grundstöd och mandatstöd 
Partistödet i Håbo kommun består av: 

ett grundstöd som uppgår till 40% av det gällande årets inkomstbasbelopp per parti och 

år, samt 

ett mandatstöd som uppgår till30% av det gällande årets inkomstbasbelopp per mandat 

och år. 

3 § Fördelning av partistöd 
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat får vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 
kap vallagen (2005:837). 
Partistöd utgår endast under 6 månader efter det att representationen upphört. 

4 § Redovisning och granskning 
En mottagare av partistöd ska senast årligen lämna en slcriftlig redovisning som visar att partistödet 
har används får det ändamål som anges i 2 kap 9 § fårsta stycket kommunallagen. Till redovisningen 
ska en granslcningsrappmi enligt 2 kap 11 § andra stycket bifogas. 

5 § Arlig utbetalning 
Partistöd betalas ut årligen i forskott i mars månad. Utbetalning sker efter beslut i fullmäktige. 
Har redovisning och gransirningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom fåreskriven tid 
utbetalas inget stöd för nästkommande år. 
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Förslag till reglementen för Håbo kommuns nämnder 2015-2018 

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

- Kommunstyrelse med, 13 ledamöter och 7 ersättare 

- Valnämnd med 5 ledamöter och 4 ersättare. 

- Socialnämnd med 7 ledamöter och 5 ersättare 

- Individ- och familjeomsorgsnämnd med 3 ledamöter och 2 ersättare 

- Tillståndsnämnd med 5 ledamöter och 3 ersättare 

- Utbildningsnämnd med 11 ledamöter och 5 ersättare 

- Överförmyndamämnd 3 ledamöter och 2 ersättare. 

Denna organisation skulle inträda 2015-01-0 l. Kommun:fullmäktige 
beslutade även att frågan om arvoden och utskott samt inrättande 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 
nämnderna. 

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

Tillståndsnämnden föreslår att den istället ska benämnas bygg- och 
milj önämnd. 

skolnämnden föreslår att den nya nämnden inom utbildningsområdet ska 
benämnas Barn- och utbildningsnämnd. 

Utöver detta föreslår socialförvaltning, i skrivelse, att mandatpe1ioderna får 
socialnämnd fårkortas till2014-12-15 och följaktligen att Vård- och 
omsorgsnämnden och Socialnämnden tillträder tidigare. 

Förvaltningens beredning 
Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram förslag till reglementen för 
samtliga nya nämnder i dialog med samtliga berörda förvaltning. I 
reglementena används den namnsättning som nämnderna föreslagit. 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att det är denna benämning 
som ska vara gällande. 
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Reglementena består dels av ett övergripande reglemente får Håbo 
kommuns nämnder samt verksamhetsspecifika reglemente får respektive 
nämnd. 

Förvaltningen har även omarbetat och fårtydligat det reglemente som ska 
styra krisledningsnämndens verksamhet Krisledningsnämnden ska dock 
fortfarande utgöras av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

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

Gällande det begärande om fårkortande av mandatperiod som inkommit 
från socialfårvaltningen så fareslåt kommunstyrelsens fårvaltning att dessa 
bifalls. 

Beslutsunderlag 

Reglemente for Håbo kommuns nämnder 

Reglemente för Kommunstyrelsen 

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden 

Reglemente för Socialnämnden 

Reglemente for Vård- och omsorgsnämnden 

Reglemente för Valnämnden 

Reglemente för Öve1f6rmyndamämnden 

Reglemente for Bygg- och miljönämnden 

Reglemente får Krisledningsnämnden 

Tillståndsnämndens beslut § 7 6/2014 

Socialnämndens beslut § l 04/2014 

skolnämndens beslut§ 77/2014 

Tjänsteutlåtande h.id m SN 2014.2897 

Tjänsteskrivelse 2014-11-05. 

Arbetsutskottets behandling av ärendet: 

Noteras fårlag till ändringar av vissanärnndsbeteckningar. 
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Carina Lund (M) yrkar på följande två ändringar i förslag till reglemente för 
kommunstyrelsen innebärande att oppositionsrådet ska fullgöra sitt uppdrag 
på heltid och att tekniskt utskott utgår. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar på följande tillägg i förslag till reglemente dels för 
vård- och omsorgsnämnden och dels för barn- och utbildningsnämnden 
innebärande att båda nämnderna ska ha av fullmäktige inrättade arbets
utskott med 3 ledamöter och 2 ersättare. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att fårlag om förkortad mandatperiod för 
socialnämnden ska utgå. 

Omröstningsordning och beslut 
Efter avslutad debatt fareslår ordföranden att styrelsen först prövar 
utskottets förslag till beslut med justeringar enligt Carina Lunds (M) 
ändringsyrkanden. Därefter prövas Fröjds (Båp) tre ändringsyrkanden. 
Styrelsen godkänner beslutsordningen. 

Efter omröstning finner ordföranden att styrelsen beslutat enligt utskottets 
förslag tillsammans med Lunds (M) yrkande om änddngar samt att styrelsen 
avslår Fröjds (Båp) två tilläggsyrkanden samt Fröjds (Båp) avslagsyrkande. 

Emot förslaget reserveraT sig Owe Fröjd (Båp) till förmån för egna 
yrkanden. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att anta samtliga reglementen med justeringar i 
enlighet med Carina Lunds (M) yrkande. 

2. Fullmäktige beslutar att förkorta mandatperioden för socialnämnden till 
2014-12-15. 
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Övertagande av BRF Väppeby 1 fastighetsbeteckning 6:4 och 
Väppeby 2 fastighetsbeteckning 7:222 från Riksbyggen och 
Byggnads samt förslag om försäljning av fastigheterna tiiJ 
Håbohus AB 

Sammanfattning 
Håbo kommun äger tillsammans med Riksbyggen och Byggnads andelar i 
två bostadsrättsföreningar. I fåreningarna bedriver kommunen verksamhet 
dels i form av äldreomsorg och dels i form av LSS-boende. 

Kommunstyrelsen har tagit ett inriktningsbeslut om att fastigheterna skall 
övertas av kommunen eller av Håbohus AB. 

Riksbyggen och Byggnads har fattat beslut om att avyttra sina andelax i res
pektive fårening till Håbo kommun som därmed blir ensam ägaJ:e till 
samtliga andelar i respektive föreningen. Därmed uppfylls inte Bostadsrätts
lagens krav på minst tre medlemmar i en bostadsrättsfärerung och 
fåreningarna ska avvecklas genom likvidation. 

Håbohus AB har bedömt att bolaget kan förvärva fastigheterna till bokförda 
värden. Kommunstyrelsen har den 27 Il O fått information av Håbohus AB s 
VD om vad det innebär får kommunen och får bolaget att fårvärva dessa 
fastigheter. 

Vid försäljningen till bokförda värden uppstår skattepliktiga reaJ:esultat i 
respektive förening. Anledningen är att de yrkade skattemässiga värde
mins1rningsavdragen varit stöne än de bokföringsmässiga avsktivningarna, 
ca 428 tlcr. Förvaltningen föreslår i likhet med revisionsföretaget PWC att 
försäljningspriset till Håbohus reduceras med motsvaJ:ande belopp. Detta 
skulle innebära en redovisningsmåssig fårlust om ca 428 tkr i fåreningarna 
vilket ryms inom respektive fårenings egna kapital. 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå 
kommun:fullmälctige att fårsälja fastigheterna Väppeby och Väppeby 2 till 
Håbohus AB. Kommunen kommer även fortsättningsvis att bedriva 
verksamheter i dessa fastigheter genom att ett blockförhyrningsavtal tecknas 
mellan Håbohus AB och kommunen. 
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Förvaltningen fareslår att fastigheterna fårsäljs till bokfårda värdena enligt 
tabellen nedan 

Mia Prel. fårsäljningspris 
Bostadsrättsforeningar 

Väppeby6:4 7,2 

Väppeby 7:22 39,2 

Bostadsrättsfåreningama som äger fastighetema Väppeby 6:4 och Väppeby 
7:22 kommer att likvideras. Föreningarnas lån löses vid övertagandet av 
HåbohusAB. 

För kommunen uppstår ingen vinst eller fårlust vid avvecklingen av 
föreningarna. 

Underställning för Håbohns AB 

Bolaget ska i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt, som t ex att bilda, köpa, avyttra eller avveclda bolag, köpa eller avyttra 
stora fastighetsbestånd, köpa aktier i andra bolag, före beslut inhämta 
godkännande från kommunfullmäktige. 

Förvärvet av dessa fastigheter anses vara av större vikt får bolaget. Håbohus 
avser med denna underställning hämta kommunfullmäktiges 
ställningstagande i frågan om fårvärv av fastighetema Väppeby 6:4 och 
Väppeby 7:22. 

Konsekvenseran får Håbohus AB är belysta i det bifogade beslutsunderlaget 
PM Håbohus AB. 

Tidplan 

Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med Håbohus AB lägga upp 
akiiviter får själva övertagandet av fastighetema. Köpekontrakt och tillträde 
till fastighetema sker senast under våren 2015. 
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Beslutsunderlag 

PM Håbohus AB 

KS 2014/55 

Revisionsrapport PWC - Håbo kommun avveckling av 
tvåbostadsrättsföreningar 

Tjänsteskrivelse 2014-11-1 O 

Arbetsskottes förslag till beslut 2014-11-11, § 123. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att försälja fastigheterna Väppeby 6:4, Väppeby 
7:22, till Håbohus AB. 

2. Fullmäktige beslutar att tillträde och köpekontrakt mellan Häbohus AB 
och Håbo kommun tecknas senast våren 2015. 

3. Fullmäktige beslutar att godkänna Håbohus AB:s avsikt att förvärva 
fastigheterna Väppeby 6:4 och Väppeby 7:22 samt att ge bolagets 
styrelse mandat att fatta beslut i fi:ågan om förvärv. 
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Håbokommun 
·Avveckling av två Bostadsrättsfö1'•eningar 

BaJ<grund 
Håbo kommun är andelsägare i Bostadsrättsföreningarna Väppeby och Vappeby 2 tillsammans med 
Byggnads och Riksbyggen. Hå bo kommun bedliver LSS verksamhet i den ena föreningen och särskilt 
boende för äldre i den andra föreningen. Föreningarna förvaltas av Riksbyggen. Kommunen borgar för 
lånen i respektive förening. 

H åbo kommun har löst ut Riksbyggen och Byggnads för nominella insatser och planerar sedan att sälja 
fastigheterna i respektive förening till kommunen eller kommunens allmännyttiga bostadsbolag. 

Föreningarna ska efter försäljningarna avvecldas. Ingen fastighetsvärdering har skett. Kommunens 
bokförda värden på andelarna i respektive bostadsrättsförening uppgår til184 tkr. 

Uppdrag 
Vi har av ekonomichefen i Hå bo kommun fått i uppdrag att belysa fåljande frågeställningar: 

1) Hanteringen av mervärdesskatt, dels i samband med transaktionen och dels i den löpande 
verksamheten i kommun/bolag framöver, hantering av moms vid blockförhyrning 

2) Hanteringen av inkomstskatt 

3) Hantering av stämpelskatt 

4) Aspekter kring en försäljning till bokfort värde/marknadsvärde 

5) Möjligheten att tillsig u ta kapital till det allmännyttiga bostadsbolaget i samband med en -
eventuell transaktion mellan kommun och bolag 

6) Möjligheten att söka statsbidrag får köp av befintliga byggnader för äldreboenden -
motsvarande statsbidrag vid byggnation av nya äldreboenden 

7) Hur sl<a en avveckling av Bostadsrättsföreningarna genomföras -vilka beslut och vilka 
handlingar ska tas fram 

I uppdraget ingår ocksä att ta fram formalia kring beslutsfattande för avveckling av bostadsrätts
föreningarna. Vårt uppdrag innefattar inte genomforandefasen av avvecklingen, eller avtalsrättsliga 
frågor. 

JO~ 
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Förutsättningar 

Bostadsrättsföreningen Väppeby 
Föreningen äger fastigheten Våppeby 6:4. En förkortad balansräkning per sista december 2013 (tlcr). 

Tillgångar skulder 
Byggnader & Mark 7181 Eget kapital 353 
Korta fordringar 15 Fastighetslån 7057 
Likviditet 1:01 Kortskuld 187 

7 597 759Z 

Fastighetslånen är fördelade på fyra lån i Swedbank Hypotek, en kortfristig del motsvarande 2014 års 
amortering redovisas till83 tkr. Fastighetslånen löper med följande räntebindningstider: 

Skuld (tkr) Ränta(%) Räntebind Amortering( tia:) 
1054 2,73 g mån 83 
l 000 2,73 g mån o 
2303 3.55 2014-09-25 o 
2700 3,84 2015-06-25 o 
7057 

Bostadsrättsföreningen Väppeby 2 

Föreningen ägerfastigheten Våppeby 7:22. En forkortad balansräkning per sista december 2013 (tlcr). 

Tillgångar skulder 
Byggnader & Mark 39221 Eget kapital 347 
Korta fordringar 35 Fastighetslån 38121 
Likviditet 1:43 Kort skuld 1231 

39699 39699 

Fastigh~tslån motsvaras av ett lån i Nordea Hypotek som löper med följande ränteblndningstid: 

Skuld(tkr) 
g8121 

Ränta(%) 
1,76 

Räntebind Amortering(tkr) 
2014-11-05 o 

Frågeställningarna kornmer att belysas utifrån två olika alternativ; 

1. Kommunen förvärvar fastigheterna från bostadsrättsföreningarna och fortsätter bedriva LSS 
verksamhet och äldreboende 

2. Det ko~munala bostadsbolaget förvärvar fastigheterna och kommunen blockförhyr ytorna 
och fortsätter pedr~va LSS verksamhet och äldreboep_de 
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Hantering av Inervärdessl{att 

Fastighetsförsäljningarna omfattas inte av mervärdesskatt i något av alternativen. För transaktionen 
upprättas ett köpeavtal som bl. a. reglerar köpeskilling, tillträdesdag, hantering av befintliga lån och 
finansiering, likvidavräkning, etc. 

Banteringen av mervärdesskatt i LSS verksamhet och äldreboende är mer komplex. Kommuner har 
under vissa förutsättningar rätt till ersättning för J;~Iervärdesskatt som inte får dras av enligt mer~ 
värdesskattelagen eller inte har rätt till återbetalning enligt mervärdesskattelagen. 

De boendeformer som omfattas av ersättningsmöjligheten är särskilda boendeformer för service och 
omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd (5 kap 5 § andra stycl,et och 7 § tredje 
stycket socialtjänstlagen, SO L) och boendeformer till stöd och service till vissa funktionshindrade 
(9 § 8 och g lag om stöd och service till vissa nmktionshindrade, LSS). 

Köper kommunen fastigheterna och använder dessa för nämnda boendeformer har kommunen rätt att 
erhålla ersättning för hela den ingäende mervärdesskatt som avser de kostnader som belöper på 
bostäderna. Kommunen måste kunna visa att bo endena omfattas av de särskilda boendeformerna. 

Köper Håbohus AB fastigheterna och hyr ut dem till kommunen som använder dessa för nämnda bo
endeformer är utgångspunkten att bolaget inte ska debitera någon mervärdesskatt pä hyran. Kom
munen har rätt att få ersättning med 18 % av hyresbeloppet. En 18-% ersä~g får anses vara en för
hållandevis generös ersättnip.g. Reglerna är föremäl för utredning men det kan dröja innan eventuella 
ändringar träder i kraft. 

H åbohus AB har vid blockuthyrning till kommunen möjlighet att registrera vissa ytor får frivillig skatt
skyldighet för mervärdesskatt. Endast ytor som används av personalen för vård samt personalutrym
men 'kan hyras ut med frivillig skattskyldighet med moms på hyran. Lägenheter (stadigvarande 
bostad) och gemensamma ytor som används både av personalen och de boende kan till skillnad mot 
tidigare inte hyras ut med frivillig skattskyldighet. Bolaget kan vid en registrering lyfta den ingående 
mervärdesskatt som belöper på personalutlymmena samt den del av de gemensamma ytorna som efter 
proportionering kan hänföras till vård. 

Om Håbohus AB väljer att hyra ut personalutrymmen med moms ska bolaget debitera moms avseende 
den del av hyran som avser personalutrymmen- övriga delar ska debiteras utan moms. Kommunen 
kan erhålla ersättning ur kommunkontosystemet för hela det momsbelopp som bolaget debiterar, 
underförutsättning att lägenheterna används för ovan nämnda boendeformer. För den momsfria 
delen av hyran kan kommunen erhålla ersättning med 18 %. 

Observera att Håbohus AB kan välja att inte registrera någon yta för frivillig skattskyldighet. I så fall är 
hela hyran momsfri och kommunen kan erhålla ersättning med 18 % avseende hela hyresbeloppet. 
Bolaget kan vid en helt momsfri uthyrning inte lyfta någon del av ingående mervärdesskatt. 

Vi vill tillägga att ansökningsförfarandet vid frivillig skattskyldighet togs bortvid årsskiftet 2013-2014. 
Om bolaget villregistrera personalutrymmena för mervärdesskatt ska bolaget - istället för att ansöka 
till skatteverket- fakturera med moms senast under den 6:e månaden efter det att kommunen har till~ 
h·ätt som hyresgäst. Bolaget kommer således inte att få något beslut från skatteverket. Det är viktigt 
att den första faktureringen inte sker för sent. 

j/} 
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Hantering av inkon1.stskatt 

Vi har fått uppgift om att bostadsrättsfdreningarna är s.k. oäkta föreningar vilket innebär att en 
fastighetsförsäljning med. överskott blir föremål for inkomstskatt oavsett om fastigheterna förvärvas av 
kommunen eller av Håbohus AB. 

Försäljning över det skattemässiga restvärdet genererar ett skattepliktigt resultat. skattesatsen för 
bostadsrättsföreningarna är 2.2 % av det skattemässiga resultatet från fastighetsförsäljningen. 

Riksbyggen har inte kunnat specificera de skattemässiga restvärdena for respektive fastighet. Vi har 
tagit del av föreningarnas inkomstdeklarationer. De visar att de bokföringsmässiga avskrivningarna 
skiljer sig från de skattemässiga avskrivningarna. Fastigheternas byggnadsvärden skrivs av efter en 
100 ådg respektive 6o årig annuitetsplan - en progressiv avskrivningsplan. skattemässigt har bygg
nadsvärden initialt skrivits av med 2% skattemässigt. Det betyder att fastigheterna har olika bok
föringsmässiga och skattemässiga restvärden. Vid en fastighetsförsäljning ska ett skattemässigt 
resultat beräknas för att en korrekt inkomstbeskattning ska kunna ske. 

En genomgång avdeldarationerna visar en inkonsekvent hantering av återläggning av bokfdrings
mässiga avskrivningar och avdrag för skattemässiga avskrivningar - se bilaga 1. Fram t.o.m. tax 2010 
har en skattemässig avskrivning yrkats i deklarationerna. Fr.o.m. tax 2011 sker inget skattemässigt 
värdeminskningsavdrag. Tax 2012 och Tax 2014 så sker ingen återläggning av de bokfdringsmässiga 
avskrivningarna. 

Baserat på inkomstdeklarationerna har vi beräknat ett skattemässigt restvärde for respektive fastighet 
(vi förutsätter att bokföringsmässig avsl<rivning följer plan och att den likt taxeringen 2013 återläggs i 
deklarationen). 

Bokföringsmässigt restvärde 

Sl{attemässigt restvärde 

Berälrnat slmttemässigt 
resultat fastighetsförsäljning 

BrfVäppeby 

Våppeby6:4 

7180 851 

6 774095 

BrfVäppeby 2 

Väppeby 7:22 

39 220 717 
37 217 813 

2 002 903 

Vid forsäljningar till bokföringsmässiga värden uppstår alltså skattepliktiga rearesultat i respektive 
förening. Anledningen är att de yrkade skattemässiga värdeminskningsavdragen varit större än de 
bokföringsmässiga avskrivningarna . 

Deklarationerna för Tax 2014 visar ackumulerade underskott i respektive förening, något som till viss 
del kompenserar de skattepliktiga res·ultaten av fastighetsförsäljningarna. 

BrfVäppeby BrfVäppeby 2 

Våppeby6:4 Väppeby 7:22 

Beräknat skattemässigt 

resultat fastighetsförsäljning 406 756 2 002 903 

Deklarerat undersl<ott tax 2014 -6? 616 -1884171 

Överskott 339140 118 732 

4avg 
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Dessutom tillkommer eventuellt överskott från 2014 års verksamhet i respektive förening som också 
ska lyftas fram till beskattning. 

En genomgång avdeldarationerna visar också att deldarerat underskottsavdrag i BrfVäppeby är fel~ 
aktigt. Enligt beslut från skatteverket 2013-07-01 är underskottet av näringsverksamhet 307 888lrr för 
tax 2013. I deklarationen Tax 2014 deldareras det ingående underskottet till277 887 kr. En differens 
på knappt 30 tkr vilket skulle reducera det beräknade skattemässiga resultatet för föreningen vid en 
fastighetsförsäljning. 

BrfVäppeby BrfVäppeby 2 

Väppeby6:4 Väppeby 7:22 

Beräknat skattemässigt 

resultat fastighetsfdrsäljning 406 756 2 002903 
Justerat underskott tax 2014 .:9.Z..fu2 ~1884171 

Överskott 309139 118 732 
Skatt (22 %) -68 011 ~26121 

Inkomstskatteeffekten vid en försäljning till bokförda värden blir ca 100 tkr (68+26 tlrr = 94 tkr). 

För att undvika inkomstskatt kan försäljningspriset för fastigheterna reducera$ med överskottet innan 
s.katt i respektive förening. Det skulle innebära en redovisningsmåssig förslust i föreningarna men den 
ryms inom respektive förenings egna kapital. 

Hantering av stfuupelskatt 
Vid fastighetsförsäljningen utgår stämpelskatt på det högsta av fastighetens taxeringsvärde för året 
närmast före det år då ansökan om lagfart beviljades eller köpeskillingen. 

I alternativ 1, om kommunen köper fastigheterna utgår stämpelskatt med 1,5 %. 

I alternativ 2, om Håbohus AB köper fastigheterna utgår stämpelskatt med 4,25 %. 

Vid en försäljning till bokforda värden uppgår stämpelskatten till: 

Alternativ 1 
Alternativ 2 

Stämpels~att (%) Bokfört värde stämpelskatt (tkr) 
1,5% 46 402 6g6 

4,25% 46402 1972 

stämpelskatten i alternativ 2 fördelar sig mellan de två fastigheterna enlig nedan: 

Alternativ 2 Fastighet Bokfö1t värde stämpelskatt (tkr) 

BrfVäppeby Väppeby 6:4 7181 tlr 305 
BrfVåppeby 2 Väppeby 7:22 39 221 tlrr 1 667 

46 402 tkr l 972 

Ett alternativ i försäljningen kan vara att fastighetsreglera fastigheterna till befintliga fastigheter som 
ägs av kommunen eller Håbohus AB. 

!6 



p wc 

Vi en forsäljning till Häbohus AB enligt alternativ 2, så kan det finnas möjlighet att genom fastig
hetsreglering "införliva" fastigheterna Väppeby 6:4 respektive Våppeby 7:22 i befintliga närliggande 
fastigheter som idag ägs av Håbohus. Detta förfarande innebär att kostnaden för stämpelskatt uteblir. 

För vidare hantering av en fastighetsreglering bör Lantmäteriet kontaktas för att få svar på hur 
möjligheterna till fastighetsreglering ser ut. 

Försäljningspris 
Vi har inte genomfö1t någon värdering på fastigheterna baserat på faktiska kassaflöden eller bedömda 
avkastningskrav på orten. 

Alternativ 1 - försäljning till Håbo kommun 

Bostadsrättsföreningarna är s.k. oäkta föreningar och skattskyldiga. En fastighetsförsäljning där priset 
understiger marknadsvärdet- en underprisöverlåtelse-medför att föreningarna blir uttagsbeskatta
de på skillnaden mellan madmadspris och fårsäljningspris. 

Om alternativet blir aktuellt rekommenderar vi att en värdering av fastigheterna genomförs. 

Alternativ 2- försäljning till Håbohus AB 

En fastighetsför13äljning mellan bostadsrättsföreningarna och Håbohus AB kan ske till ett mellan 
parterna överenskommet pris utan risk för uttagsbeskattning i bostadsrättsföreningarna. 

Fastigheternas bokförda värden per 2013-12-31 uppgår till: 

BrfVäppeby Våppeby 6:4 7181 tlcr 
BrfVåppeby 2 Väppeby 7:22 39 221 tkr 

46 402 tlcr 

Fastigheternas taxeringsvärden per ~013-12-31 uppgår till: 

BrfVåppeby 
BrfVäppeby 2 

Väppeby6:4 
Väppeby 7:22 

3 sBgtkr 
15 .467tkr 
19 os6 tkr 

Om fastigheternas taxeringsvärden skulle motsvara 75 % å v marknadsvärden innehär det ett totalt 
värde för fastighet~rna om 25 408 tlcr. Baserat på fas,tigheternas taxeringsvärden så indikerar en för
säljning till bökförda värden inte på någon underprisöverlåtelse. 

Möjligheten till l{apitaltillskott 
Ett kapitaltillskott till Håbohus AB genom kvittning av en revers i samband med fastighetsförsälj
ningarna kan genomföras under vissa förutsättningar. 

Inför uppdraget diskuterades möjligheten att lcvitta en revers, .som upprättat.s mellan kommunen och 
Håbohus AB, mot .aktiekapital Förutsättniogama var att priset på fastigheterna == marl91a~svärdet, 
översteg bokförda värden och mellanskninaden skulle tillföras Håbohus AB genom ett kapitaltillskott. 

6av9 
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Dessa förutsättningar innebär att en skattepliktig vinst uppstår i Bostadsrättsföreningarna samt att 
fastighetsförsäljningen genomfors via kommunen, genom ett transportköp. Vid ett transportköp ska 
samma villkor gälla för båda försäljningarna. stämpelskatt erläggs i ett transportköp motsvarande den 
avgift som gäller för den juridiska person där fastigheterna slutligen hamnar- 4,25 %. 

Möjligheten till att söka statsbidrag 
Enligt förordningen (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m. :ffir statsbidrag lämnas för 
att stimulera anordnande av bostäder för särskilda boendeformer som avses i 5 kap s§ socialtjänst
lagen i samband med ny- eller om byggnation. 

Enligt § 4 i förordningen så lcrävs att ny- eller ombyggnad på bör] as under perioden 1 januari 2007-31 
december 2014 och fårdigställs inom två år från dagen för påböljandet. 

Det framgår inte att det skulle vara möjligt att erhålla statsbidrag i samband med köp av för ändamålet 
befintliga byggnader. 

Avveclding- Likvidation av en bostadsrättsförening 
En likvidation av en bostadsrättsförening ska genomföras i enlighet med lagen om ekonomiska före
ningar. När en likvidation är beslutad ska tillgångarna säljas för att betala skulderna. Kvarvarande 
medel ska skiftas ut till medlemmarna i förhållande till insatsen. 

Ett beslut om frivillig likvidation fattas av föreningsstämman och är giltig endast om samtliga röst
berättigande har samma uppfattning- kommunen äger samtliga andelar efter köp av Byggnads och 
Riksbyggens andelar. 

En likvidator träder in i styrelsens ställe och har som uppdrag att genomföra likvidationen. Likvida
torn ska genast kalla på okända borgenärer samt omvandla föreningens tillgångar till pengar och 
betala föreningens skulder. När anmälningstiden enligt kallelsen på okända borgenärer gått ut och alla 
skulder blivit betalda ska likvidatorn slåfia föreningens tillgångar. 

Uppdraget som revisor i föreningen kvarstår under likvidationsperioden. 

Styrelsen ska så snart det kan ske avlämna en redovisning for sin förvaltning av föreningen för den 
period redovisningshandlingar tidigare inte lagts fram ti1l en föreningsstämma. 

När likvidatorn fullgjort sitt uppdrag ska en slutredovisning avseende förvaltningen lämnas i en 
förvaltningsberättelse tillsammans med en redovisning av skiftet. Även redovisningshandlingar för 
hela likvidationsperioden ska avlämnas. Redovisningshandlingar och förvaltningsberättelse slca 
lämnas till revisorn som ska avlämna en revisionsberättelse över slutredovisningep.. 

Sintredovisningen tillsammans med revisionsberättelse ska behandlaspä en föreningsstämma, där
efter är föreningen upplöst. Detta ska anmälas till Bolagsverket för registrering så snart som möjligt. 

/{) 
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Scenarier 
Alternativ 1 

Fastighetsförsäljning mellan B.ostadsrättsföreninga:rna och kommunen. 

Kommunen måste köpa fastigheterna till "rätt värde"- ingen underprisöverlåtelse kan ske utan att 
föreningarna riskerar att uttags beskattas. En värdering av fastigheterna är nödvändig. 

Beroende på priset på fastigheterna uppstår en skattepliktig vinst eller en förlust i respektive förening. 
Vid en förlust belastar den slutligen andelsägarna i fören~gen som är Håbo lmmmvn. 

Kommunen fortsätter att bedriva LSS verksamhet och äldreboende fastigheterna och har rätt att 
erhålla ersättning för hela den ingående mervärdesskatt som avser de kostnader som belöper på 
bostäderna. Kommunen måste kunna visa att boenden a omfattas av de särskilda boendeformerna. 

stämpelskatt faller ut med 1,5 % på det högsta av fastighetens taxeringsvärde eller köpeskillingen. 
I samband med fastighetsförsäljningarna bör möjligheterna till fastighetsreglering undersökas. 

Alternativ 2 

Fastighetsförsäljning mellan Bostadsrättsföreningarna och Håbohus AB. 

Håbohus AB måste Mpa fastigheterna enligt affårsmässiga principer då bolaget omfattas av lagen om 
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Bolaget har beräknat och lämnat förslag på ett pris för 
fastigheterna som ligger i linje med befintliga bokförda värden. 

Ytorna blockhyrs av kommunen som fortsätter bedriva LSS verksamhet och äldreboende fastigheterna. 
Om befintliga hyresavtal med nuvarande hyresnivåer kan övertas av Håbohus och bolaget förvärvar 
fastigheterna till bokförda värden uppstår inga realisationsresultat i föreningarna. 

Om fastigheterna säljs till understigande bolcfört värde uppstår en förlust i respektive förening som 
slutligen belastar andelsägarna i föreningen- Håbo kommun. 

stämpelskatt fa11er ut med 4,25 %på det högsta av fastighetens taxeringsvärde eller köpeskillingen. 
I samband med fastighetsförsälj niDgama bör möjligheterna till fastighetsreglering undersökas. 

Kommunen kan erhåll,a ersij.ttning ur kommunkontosystemet för hela det momsbelopp som bolaget 
debiterar, under förutsättning att lägenheterna används för ovan nämnda boendeformer. För den 
momsfria delen av hyran kan kommunen erhålla ersättning med 18 %. 

Finansiering 
Lånen i föreningarna uppgår per sista december 2013 till45 178 tkr. Lånen i Swedbankrespektive 
Nordea b n troligtvis övertas av köparen i samband med fastighetsförsäljningarna-en kontakt med 
respektive finansiär bör tas för att undersöka möjligheten att "flytta lånen". 

Samtliga lån förfaller under 2014 utom ett som förfaller 2015-06-25. 

8 av9 
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Beslutsm1derlag och forntalia 
H åbohus AB har bedömt att de kan förvärva fastigheterna till bokförda värden. Det innebär enligt vår 
genomgång av föreningarnas inkomstdeldarationer och en beräkning av fastigheternas skattemässiga 
restvärden per sista december 2013 en inkomstskattekonsekvens om drygt 100 tlu. Inkomstskatt på 
eventuellt överskott i verksamheten för 2014 tillkommer. 

Inkomstskattekonsekvensen uppstår i båda alternativen- en försäljning till kommunen) alternativt 
Hlibohus AB - om försäljning sker till bokfört restvärde. Detta tillsammans med en redovisning av 
framtida bedömd hyresnivå bör presenteras i beslutsunderlaget till kommunstyrelse och -fullmäktige. 

För heslut om avveckling av bostadsrättsföreningarna krävs ett beslut på en föreningsstämma -
kommunen är enda andelsägaren. En likvidator ska utses -lmn vara nuvarande styrelse~n·dförande. 
Föreningen anmäler beslut om frivillig likvidation samt uppgifter om likvidatorn till Bolagsverket 
tillsammans med bestyrkt kopia på protokoll från föreningsstämman. Likvidatorn kallar på okända 
borgenärer, en tidsfrist på sex månader. 

Srunntanfattning 
H åbohus har i sina beräkningar bedömt att de kan förvärva fastigheterna till bokförda värden med en 
blockuthyrning till kommunen på 20 år. 

En försäljning till bokförda värden medför en skattekonsekvens i Bostadsrättsföreningarna om ca 
100 tkr- oaktat beskattning av ett eventuellt överskott i föreningarna under 2014. 

För att undvika inkomstbeskattning i respektive förening skulle försäljningspriset till H åbohus AB 
kunna reduceras med 430 tkr. Då uppstår en redovisningsmåssig förlust i föreningarna, med den ryms 
inom det egna kapitalet. 

Efter likvidation av föreningarna återfors eventuelllikviditet till Håbo kommun och "möter" 
kommunens redovisade värde på andelarna i Bostadsrättsfdreningarna. 

Avvecklingskostnader som eventuella kostnader för lösen av banklån, registreringsavgifter samt 
administrativa kostnader för bokföring, bokslut och deklaration tillkommer. 

/C 
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BILAGAl 
Rllcsbyggens BRF Väp,peby 
Genomgång av inltomstdeldaratio-ncr 

Redovisad Återlagd $ katternässig 
Ink år Tax år avskrivning avs1crivning avs1aiv ning 

2003 2004 
2004 2.005 -40 000 40000 -134619 ~,o% 

2005 2006 -42 5~9 42 519 -134 619 .2,0% 

2006 2007 -43 795 43 797 -134 619 2,0% 
2007 2.008 -61909 61909 -151408 2,o% 
2008 2009 -63 262 63262 -151408 2,0% 
2009 2010 -64656 64656 -151408 2,0% 
2010 2011 -66 091 66 091 o 
201:l 2.012 -67 570 o -67 570 
20~ 2013 -69 093 69093 o 
.2013 2.014 -70 662 o -70 662 

-589 557 -996313 

.J,Uksbyggens BRF Våppeby 2 

Genomgång av inkomstdeklaratione:r 

Redovi. ·ad Återlagd Slcattemässig 
lnl<år Tax ål· avskriv11ing avskrivning avslcrivning 

2006 2.007 
2007 2008 -41642 41642 -86.q. 605 2,2% 

2008 2009 - 92 905 92905 •784116 2,0% 
2009 20l0 - 95 228 95228 --784116 2,096 

2010 2011 - 97608 97608 o 
2011 2012 -1.00 049 o -100 049 
2012 2013 -102 550 102 550 o 
2.013 2014 -105114 o -,105114 

-635096 -2 6g8 000 
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PM Håbohus AB: Konsekvenser vid Håbohus forvärv ~v fastigheterna Väppeby l och 
Väppeby2. 

Fastigheter: Väppeby 6:4, i texten kallad Väppeby l 
Väppeby 7:22, i texten kallad Väppeby 2 

Bakgrund 
Ambitionen är att sänka hyran för boende på Väppeby 2 till en hyresnivå som är lägre än på 
Solängen. 

Konsel{VeliSer för brukarens hyra på Väppeby 2 
Nuvarande hyn~ (2014 års hyresnivå) på Väppeby 2 är 7 129 kr/månacl/lägenhet-får Håbo 
kommun. Enligt uppgift frän Håbo kommun subventioneras brukamas hyror på Väppeby 2 
med 629 kr per lägenhet per månad vilket ger en hyra på 6 500 kr/månad för brukru:en. Om 
Håbohus fårvärvar Väppeby l & 2 till bokförda värden bedöms hyran kunna sänkas med 500 
kr per månad och lägenhet på Väppeby 2. Sänker Håbo kornmun hyran med motsvarande 
belopp för brukaren blir den nya hyran för b1ukaren 6 000 kr/månad, detta ger en hyresnivå på 
2 057 kr7m2/år. På Solängen är brukarnas hyresnivå enligt uppgift från Håbo kommun 2 145 
kr/m2/år. För brukare på både Väppeby 2 och Solängen tillkommer utöver hyran ett tillägg om 
125 kr/månad för hushållsel. 
Den framtida hyresnivån för brukarna på Väppeby 2 blir alltså lägre än får brukare på 
solängen vilket var målsättningen. 

Konselorenser för brukarens hyra på Väppeby l 
Bostadshyrorna för Håbo kommun på Väppeby l påverkas inte av forvärvet, rimligen 
påverkas dä1för inte heller brukarnas hyra. Hur lokalhyran påverkas beskrivs nedan. 

Konsekvenser f6r Håbo kommuns hyra 
Vid ett forvärv minskar Håbo kommuns hyreskostnad for bostäder på Väppeby 2 lika mycket 
som brukamas hyra, ca 108 000 Tkr/år, alltså oförändrad kostnad för Håbo kommtm. Håbo 
kornmuns lokalhyra på Väppebyl höjs från 1098 kr/kvm/år till1350 kr/kvm/år, detta innebär 
en kostnadsökning på 3 234 kr/månad. Total kostnadsökning för Håbo kommun vid ett 
fårvärv är 3234lcr/månad. Övriga konsekvenser för Håbo kommun är inte analyserade. Håbo 
kommuns hyreskostnader -ftamgår i matrisen på nästa sida. 

Håbohus förutsättningar för ett forväi'V 
Håbohus förutsättrungar för ett forvärv ·är följande: 

• Att förvärvet sker till bokförda värden. 
• Att köpet av Väppeby 2 villkoras med att fastighetsreglering kan ske. så att 

stämpelskatt kan undvikas. Aitemativt att villkor fors in i köpeavtal kring fördelning 
av lagfartskostnader. 

• Att köpet villkoras med ett blockhyresavtal på 20 år innehållande ldausul om 
omställningsersättning vid uppsägning. Detta minimerar risken och kan motivera den 
lägre direktavkastning som förvärvet innebär. Blockhyresavtal upprättas hman 
kontraktsskrivning. 

• Att beslut om förvärv fattas av Håbohus styrelse och att fullmäktige genom 
1.mderställningsbeslut godkänt bolagets avsikt med förvärv. 

• Att partema i övrigt kan enas om villkoren i köpehandlingarna. 
• Att lokalhyran för Väppebyl höjs till1350 kr/kvm/år 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Org.-nr E-post Betalning 
Box 24 Mansängstorg l 0171•46 88 00 0171-541 24 55 64 63-1694 habohusl@habohus.se Bankgiro 572-6245 
746 21 Bålsta Bålsta www.habohus.se Postgiro-20 16 52 -5 
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2014 års hyresnivåer 

: :'l. ... _ l • 
l 

Totalt 

,_. , ·. 

Totalt 

, ,1 • . 

Konsekvenser för Håbohus 

2093 828444 

,· 
·total, 

· sf . . .. .. Rvm · .. 

1540 1817 2798244 

Bedömd direktavkastning vid ett förvärv är ca 5,5 %. Direktavkastningen är något lägre än 
genomsnittligt men kan motiveras med minskad vakansrisk genom blockhyresavtaL 
Betatnettot bedöms vara positivt från första året. Resultatet i procent av omsättningen bedöms 
uppnå 5 % vilket är bolagets långsiktiga mål i ägardirektiven. Bolagets soliditet sjunker med 
ca 0,45 % till följd av förvärvet, dock inte under 5 % vilket är kravet i ägardirektiven. 

Underställning 
Bolaget skall i ärenden av stor vikt inhämta godkännande av fullmäktige, detta ärende bedöms 
vara av stor vikt varvid bolaget avser inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande. 

ats Norrbrand, VD Håbohus 

Postatiress Besöksadress Telefon Telefax Org.-nr E-post Betalning 
Box 24 Mansängstorg l 0171-46 88 DÖ O 17t-541 24 55 64 63-1694 habohus@habohus;se Bankgiro 572-6245 
746 21 Bålsta Bålsta w\\1w.habohus.se Postgiro 20 16 52 -5 

~s; 

(Q 
j 

l 
! 



~U!!·K~fby~~cerro 
~tfln1 f51. hår,. ,twrJ: 

ö · verlåtare/SäUare l "" 
N~m!J 

Riksbyggen ekonomisk förening 
. NU~~mnlfe adress 
Box 1S14 
Tel. bostad J Tef.mabll 
0711-860 860 
Nyadress 

överlåtarMSäUare ~ 
Namn 

Nuvarande adress 

Tal; ~05\~d l Tel, tilobll 

Ny adre<s 

Förväjvare/Köpare 1 * 
Namn 

Håbo Kommun 
NuvMande -adrc$5 
Kommunhuset 
Postnummer l f Postadress 
746 80 Bålsta 
E-posiadress 

Fätvärvare Köpare 2 
Natnn 

Nuvarande adress 

Ppstnumrncr l Postapress 

&-postodres~ 

. Bostadsrättsförening* l Nomn 
RB Brf Väppeby 1 

ÖVERLÅTELsEAVTAL BOSTADSRÄTT 

Perso11uummer 

 l Paslnummcr . Postadress 

75149 Uppsala l E-postadmss. 

l Postnummer Postad res~ 

~~rsonriUJnmer 

l Postnummer Post~dress 

l E-rost~o:lress 
l Postnummer Postodress 

Perscinnurntncr 
212000~0241 

Tel. niobil 

Tel. bost~d 

Andel som köpet avser 00 
100 

Personnummer 

Tel. mobil 

Tel. bos!ad 

Aildal sam ~öpet ~vser 00 

Ändring ~;~v tillträdeosdag ska avtafas skriftligt och meddelas Rlksbyggeh. 

övrigt Tillträdesdag enligt överensl<ommelse, kompletteras med i efterhand 

överlåt~r•oh~Uar~JI ilv~tl!tor bastadsriil"l:•n \III oV11n ah givan läganh~t till förvärv~r~tt/l<llp;uen på villkor som ange$. l detta avtal. 

Fält 111arkerade 111ed * ä l' obligatorlskä. 

Slgn.\j. 
\ . 

S!da 1 av~ 

jO. 

Personuppgif
ter skyddas i 
enlighet med 
PuL 



Bostadsrf:itt~ns underhållsfpnd 
'Belopp l SS< 
O kr 

å) kohtanl som handpenning denna d>g erlägger 

ovamtående hanclpennln~ kvlltcras av söUare: 

b) på Ullttädesdagcn orlig9cr: 

c) frän och med lllltr~desdagen över.tardet pers~lllf!ga ansvaret för föija]ide lån: 

Underskf1ft 

summa: 

förvärvaren/köparen har tagit clal av lånevilll<oren föruno~r punkt c) angivna lån. 

§1 Allmänt 

- ------- - S~K 

2,000,00 SEK 

- ----- --- SEK 

- ------- SEK 

- ------ -- SEK 

- ------- S~K 

överlåtelsen ~r glitig endast undfrr fårutsättning att bostadsrättsföreningens styrelse beviUar förvärvaren lntr.'ide l föreningen, 
Förvarvaren I nträde~ med samma rättigheter och skyldigheter som tillkommlt överlåtaren gentemot föreningen. Från och med 
Ullträdesdagen tar Förviii'Varen över äv·erlåtarens sf<vldigheter och rättigheter mot föreningen. Dett~ gäller ej överlåtarens 
avgifter 9ch. kostnader för(! lillträtlestlagen. l överlåtelsen Ingår överlätarens andel i föreningens fander som de är Idag. 

§2 Medlemskap 
Förvärvaren ansökor harmed om medlemskap i föreningen. Antas inte Förvärvararr som medlem f föreningen, skall överlåtels~n 
återgå- med omgående återbetaln ing ~v förVärvarens handpenning - utan rätt till n~gon ersättning för endera ay parterna. 
Vägras förvärvaren medlemskap l bo~taclsr~ttsförenlogen har förvärvaren rätt atl överklaga beslutet endast om överlåtaren 
lämnar sitt skriftliga medgivande d.ärtllf. Medger Inte överlåtaren att förvärvaren får övtlrkla~a pcsfutet, skall överlåtelsen 
återgå enll g t ovan. 

§3 Bostadsriittshavarens- underMilsfond .(inre fqnd) 
Medel innes tående på. lägenheteils reparatioJisfond, Får efter umlerte~knandet av d flita avtal ej dispg.norns av överlåtaren. 

§4 överlåtelseavgift 
överlåtaren skall betala en överlåtefseavglft till föreningen om ·såanges i bostadsrättsförenlugens stadgar. Overlåte.lseavglften 
är normalt 2,5% av prtsbasbeloppot, 

§5 Bliplats 
Parkeringsplats e ller ~arage som hyrs på separat avtal ö.Vergår.lnte automatls~t till förvärvaren. 

§6 lägenhetens sklck {;)Ch överlämnande 
Lägenheten överlåtes l berlnfflgt och av kpparen besiktigat skick, 

Sam\llga till lägenheten hörande nycklar skall tiverlämnas til l fllrvärvaren på tllfträclesdag·en. På tllltrt;dcsdagen skall 
Överlåtarert lämna lägenheten utrymd och flyttstädad. Förråd och andra utrymmen som tillhör Jägenheteh sk~ll vara utrymd·a 
och grovstädade på tllltrlldesdagen. F~ rvärvaren har ditt·att, såvida Inte annat har avtalats, forsla bort eventu~ffa kvarvara!ide 
föremäl på överlåtarens bekostnad eller behålla dessa Utan ersättning. 

År f ~g~nheten uthyrd åligger d~t överlåt~ren att säga Upp hyresgästen och tillse att hyresgästen avflyttat röte tfl ltrl\desqage/1, 
.s·åvlda inte annat avtaf~ts mellan förvärVaren och överltttaten-. 

§7 Pantförskrlvnlng 
överfåtaren gara nterar att bostadsrätlen lnt€ är pantsalt (belånad) på tlllträ_desdagen samt att dlspositlonsrlitten into på nnnal 
·sätt Inskränkts, oin in t~ ~n hat anges nel!an. 

Bostadsrätten är pantförskriven till: 

Ingen pantförslulvnlng föreligger 

Sida 2 a.v3 

ID 



§6·Ansvar för skada m.m. 
Fram till_ Ulltrlidesdag.en sl<all öv~r.låtarcn del ~ bära risken för alt lägenheten sl<a~llls (den s.k. farart fät l~geuheteu}, dels 
ansvar~ för att lägenheten vårdas väJ, Fram till tillträdesdagen sk~ll överlåtaren hå!la lägenheten försäkrad med s.k. 
bos ladsrätts r ii rsäkrl ng. 
Ailsvarot för lägenheten övergår till föNärilaren från och med tillträdesdagen och det äve!J om fåTVärvaren )nte tlllträdet 
lägenheten l rätt ud. Har lägenheten sk&d•ds eller församrats pÅ grm)d av händelse för vilken överiAtaren s.tår faran, f~r 
förv~rvnren göra avdr~g pii köpeskillingen eller., om skadan ilr aV väsentlig betydelse, h~va köpet, 

§9 Avtalsbrott 
Om förvärvaren e{ler överlåtaren Inte fu llgör sina å.taganden enlfgl d ett 'l överlåtelse?vtal har motparten rli\t till skadestånd. Vid 
kontraktsbrott av vlis~ntllg betyclelse, har motparten dessutom rätt att häva kopet . Vlcj förvärvarens .av!alsl>rott sl<~ ll 
överlåtarens skada J första hand regleras ur betald handpennl.ng; 

översliger överlåtar\lns skada handp~onlngen, är förvärvaren skyldig att omgående betala mellanskl!lnaderJ till pverlåtaren. 
Undl!rsuser sk?dan h~ndpenn iuyen, -skall mellansklllnad~n omgående återbetalas till förvärvaren. 

Personuppgifter 
Personupp!jlft~ sDrn Inhämtas l samband m~ tecknande av della avtal eller _vid fullfdljd av dets<!nHna kornmer 
bostadsrättsför<Jrilngen som pers\muppgfftsansvarlg och Rlksbygge11 som förvaltare od1 personuppgiftsblträde att be;lrbQ!a 
och lal)l'a elektro l~lskt (aUtomntls~rad b~hnndling). Andamålet/syftet med behaneliingen lir att fullgöra olika legala 
skyfdlghcter för Föreningen, medlemsadministration och förvaltning av bostadsr'itten, UppgiFterna kan därvid ·komma att 
lämnas u~ tlll b),a. fö retag för kundundersöknfllgar hland de l.loe11de och till mäklare $pm fått uppdrag att sälja medlems 
båstacfsrätt. Obehörig användning av Insamlade personuppgifter motverkas genom olika rutiner såsom 
behörlghet:srcglstrerlilg, auv~ndarkod, lösenord l'tc. 

En gåug om året har varje registrerad, efter_persoi]II!Jen undertecknad ansökan, rätt att.få besked om vilka personuppgifter 
som flons registrerade om sig bch hur dessa behandlas. Orn någon uppgift är Felaktlg kan rättelse begärns. 

Genom unde.rskrlftnv il etta avtal samlycker jag till att lämnade personuppgifter behandlas och {:lmnns ut enligt ovan, 

Detta avtal har upptättatS i __3_, antal ~rlglnal. 

Ort q ch datum* ,-/Y Z !,y,~ . .e,._bt . 

Sl!Uar"'l*: 

Säljare 2: 

(iodl!ännas av make:[m·akafsalnbo: _ ______________________________ _ 

Namnteckning 

~'"'"'"""~~ 
Köpare 1 *: 

Köpare z: 

Fäl~ rnarkerade med* ärobli ~torlska. 

·Sklckas t ill : 

!\lksbY!!?en SeTVIc.ecehtcr 
Box 540 
72.1 OiJ Västerås 

Namnförtydligande 

\)l \ i,}L 

Namn förtydllga~de 

Sfda 3 av 3 

;o 
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Datum 

2014-03-07 

UTDRAG UR LÄGENHETSFÖRTECKNING 

Utdraget avserlägenhet ;ru·: 02214.000.000 l 
i bostadsrättsföreningen: BRF V ÄPPEBY 

LägenhetsiJifommtion 

A(lre.lis: LINDEGARDsVÄGEN 21,746 36BALSTA 
Lägcnhetstyp: 1 RUM OCH l(ÖK 
Våning: 21 Brul{sal'ea (BRA), ~n2: 43,0 
Byggnadsår: 2004 Hränsleclebitedngsyta, rn2: 0,0 

Andel,%: O 

Eko~•omislc plaaJ regish·e•·ad: 1900-01~01 

Iu.ne/1 avate 

Insats, In·: 

Andel av årsavgift, %: 
Andel kapital, %: 

Fnrväi"VS(latrun: 2003-12-11 Förvä1-vspris, kr: 2 000 

Aliilcl: 

100 7020017781 RIKSBYGGENS EKFÖRE;NIN"G 

Ekonomisim iippgifterper utskriftsriatum 
Behållning på inre foxtd: 0,00 
Fönnögenhetsvänle: 0,00 
Kapitaltillskott, kn -1,00 

Månadsavgift: 
Qbligator1sl<a tiiJägg: 

Mårtadslmstmul: 

Pan tf() l'skrivn in gm· 

8967,90 
0,00 

På utskriftsdahun finns h1gä pantfötslaivnJngal' regi$ trerad e hos Riksbyggen 

 

2000 

1.,6666 
0.00000 

ID. 

Personuppgif
ter skyddas i 
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~nE«~fbw~D~®rm 
f\/J./1111 fiA hdtt./Mt.d: 

ÖVERLÅTELsEAVTAL BOSTADSRÄTT 

överlåtare/SäU~re l" 
Namn Peisonnunjrner 

· Riksbyggen ekonomisk förening  

. Nuvar~nde adress l:51'4~mer Postadress 

Box 1914 Uppsala 
Tel. bost~d l Tel. mobll .I ·E- pos!adoess 
0771~860 860 
Nfadre5s l Po~tnummer Postadress 

över/åtare/SäUare 2. 
Namn l>~rsonnummer 

Nuvar,,ndc ~dress l rQ·stnumme'r Pastadress 

Tel.bos!ad l Tcl.mobll l E~post~dtess 

Ny ndress l rostmunrn2f Postadress 

Föntärvare/KöPar~ 1 * 
Namn Peuonnummcr 
Håbo Kommun 212ÖQQ:Q241 
Nu'lårande adress Tel. mobil 

Kommunhuset 
Postmommcr ' l Postadress Tel. bostad 

746 ao Båls.la 
E-postadress Andel jom köpet avser C") 

100 

Förvärvare/l<öpare 2 
Namn Pctsoimu'mmer 

Nuvarand• adrc.ss Tel. rnabli 

Postnummer ~ -Postadress Tel, bost~d 

E- post;<tdfl'.Ss Andel stim k<lpet avsu 00 

Bostadsrättsförening* 
l Namn 
RB BrfVäppeby 2 

Andting av tillträdesdag ska aytalas sl<rlftllgt och tne.ddelas .Ri~sbyggen. 

öwlgt Tillträdesdag enligt överenskommelse, kompletteras med i efterhand 

ÖV~rlåtaren/•tll)ar~n överlå\eT J:>os~ads~:(tten till ova_h anglvenl~gunhet till fölVlhvarenjk~paren på Iiiiiiear som anges l d nU a avtal. 

Fält !narkerade ma.<! * är obl!~atorlska. 

Slda 1 av g 

./!Y 
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Bostadsrätten:; underhå.llsfohd 

öcn övcrcnskomnn k~pes~llilogcn betalas genom all ftiiVatvaren/köpareu 

a) konlant som handpenning denn~ dag ~rlägger 

oY•tlSI$cnde liandpennln~ kvlllcros av säljare; 
IJnderskrlft 

b) p,\ Ulllr~de~dagcn ~rläaacr: 

<:) från o<h med !Hiträdmlogcfl iiycrlar det personliga a osvord för [i:iUande l~n: 

summa: 

Förv~TY'aren/köparen har tagit del av lånevl,llkoren för under punkt c) ari:glvna lån. 

§1 Allmänt 

--------- SEK 

4.0ÖQ,QQ S~K 

--------- SEK 

- - - ------ SEK 

- -------:- Sf:K 

- ------- S~K 

ÖVerlåtelsen är giltig endast under förutsättning ntt bosta~srättsfärenlngens styrelse beviljar föTY'åtvarenlnträ.de l föreningen. 
Förvärvaren intriider·med samma rättjgheter och skyldigheter som tfllkommlt överlåtare n gentemot föreningen, Från och med 
tlllt.räde~da,gen ta.r förväTY'~ren öv~r- överlåtarens skyldigheter och rättJg!J~t~r mot fOr~ntngen. Detta gäller ej overlåtarens 
avglftcr och kostnader före tillträdcsdag~n. l överlåtelseningår liverlåtarens andall f8ronfngens fonder ~om de är idag, 

§2 Medlemskap 
Förvärvaren ansöker härmed om medlemskap l fören ingen, Ant;\s Inte fötviirvaren som medlem l fllrenjn.IJen, skall överlåtelsen 
återgå- med omgåend~ återbetalning av förväMrens han<! penning- Lf\;ln rätt till någon ersättning för endera av parterna. 
Vägras förvärvaren medlemskap l bostadsrättsföreningen har förvärvölretl rätt att överklugu beslutet endast om överlåtaren 
fämnur sitt skriftliga medglvatlde därtill. Medger inte ÖV<nlåtaren .att förvärvaren får liverklaga bes.Jutct, skall överl~telsen 
återgå enligt ovan. 

§3 Bostadsrättsnavarens underhållsfotid (inre fond) 
M~dellnnestående på lägenhetens reparatlonsfond, får arter undertecknandet av d•\tfl avtal ej disponeras av överlåtaren. 

§4 överlåtelseavgift 
överlåtaren skall betala en överlåtels~avg.lft till föreningen om så anges l bostadsrättsföreningens ~taclga.r, öv~rltitelsenvglften 

.'ir normalt2,5% av prlsbasbefopp~t. 

§5 Bllplat~ 
Parketlngspl~ts ell~r garaga som hyrs på sepamt avtal ovdrlJår Inte automatiskt till förvärvaren. 

§6 ltigenhetens skick och överJämnancia 
lägei1heten över.låtes l befintligtoch av köparen besiktigat skick. 

Samtliga till lägenheten hörande nycklar sk;>11 överlämnas till förvätvaren på tllltrl!d~sdagen. På tillträdesdagen skall 
övcr l i\tar~n lämna lligenftcten utrymd ·o·ch flyttst~dad. förråd och andra utrymmen som tillhär lägenheten skall vara UlfYrnda 
och grqvstäd.ade. pA tlllträdestlagen, Förvärvuren l.1ar rätt att, såvida Inte iU\nilt hur nvtnl~ts, forsla bort eventuella kvarvarande 
förc1~ål på överlåtarens bekostn<1d eller beh.å!la dessa utan ersättnjng. 

Är lå!Jenheten Uthyrd åligger det öVerl~t~r.en att säga upp hyr.esgästen och till$e att hvresg~sten avflytt~t .före 111[trädesqag~n, 
såvida Inte annat avlalats mellan filrv!if'/aren och överlåtaren. 

§7 Pantförsiq'lynlng 
överlåtaren garanterar att bostadsratten Inte är pantsatt (belånad) på tillträdesdagen sAmt alt dispositionsrätten Inte Jiå annat 
s~tt lnskrlinkts, om Inte annat an!)es nedan. 

nostacl~rälten är pantfqt·skriven t!ll: 

Ingen pantförskrivning föreHgge1· 
--~- . -·~--~--~ 

l . srgn~ 
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§B Ansvar för skada m.m. 
Frarn till tllllrädcsd~gcn skaU ilverlåtar~n clels bära r[sken för att lägenhetun §kada!> (den s.k. Faran fö r lägenheten), dels 
ansvara För att lägellhdcn värdas väl. Fram till tillträdesdagen skall övnrlåtaren hålla lägenheten försäkrad rned s.k. 
bostadsrä.ttsförsäkrlng, 
Ansvaret för l ägenhe.~en övergar till förvärvaren från ·och med tillträdesdagei1 och <!et 'även C>m förviirvaren Inte tillträder 
lägenheten l rätt ti d, Har lägenheten skadats elle'r försärmats på flrllnd av .händelse f.ör vllk~n öv~rJåtaren står fanm, får 
fötvärvar.,n göra avp rag. på köpt!Skllllngen ell~r, om skadan är av väsentlig betydelse, häva köpet. 

§9 Avtals b rot~ 
Om förvllrvnrcn eller överlåtaten Jnta fullgör .slna ·åtaga)rden enligt detta överlatels~avtal har tnowar~en rätt trll sk~des tå~rl, Vid 
kontraktsbrott av väs entlig 'betydelse, har motparten <lessutom rätt ~tt bäva köpet. VId rötväiv~r~ns avtalsbrott sk~ll 

övarlåtarens skada l rörsta han'd regl~ras ur betald han<fpennlng. 

överstiger ·överlåtarens skåda handpermlngon, är förvärvaren s~y[d lg ntt omgående. betala m~Uansklllnaqcn 1111 överlåta~en. 
linderstiger skad.an h~ndpennlngen, skall meiiAnsklllnaden omgående återbetalas till förvärvaren. 

Pers'ont!PPQifter 
PersonuppgUter som Inhämtas i samb~ntl tn!!d teckna.nde av detta avtal eller vid full föUd av dctSilmma kommor 
hostadsrättsföreningen ~!,lm pcrsonllpt>glftsansvarlg och Riksbyggen som förvaltare ·och personuppgiftsblträde <tlt bearbeta 
arh lagra elektroniskt (aUtpmatlsetad behandling). Ändamåletfsyftet rned ~ehandllngcn ät att fUII!)öra olika legala 
skyldigheter f6r föreningen, medl~)sadmlnlstratlon och förvaltning av bostadsrätten. Uppgifterria kan darvid komma ålt 

ll,inmas ut till bl.a. företag för kund undersökningar hland cle boende och till mäklar~ soni rått uppdrag att sälja medlems 
bostadsrätt. o~~hö'tlg anvMdnlng av Insamlade person!Jppglfter motv~rkas gunom olika rutiner såsorn 
beho rlghetsregistrorlng, användarkod, IBsenord etc. 

En gång om året har varje registrerad, efter personligen undetti!cknad ansiikan, rätt att få besked arn vilka IJersonuppglfter 
som lin n s r.eglstrerade orn sig och hur dessa behandlas. Om .någon. uppgift ä'r felaktigkan rättelse b'cgäras. 

Ge~..,m undarskrUt av detta avtal samtycker Jag Ullatt lånma.de pers~nuppglfter behandlas och lärnoas ut erJIJgt ovan. 

f)etln avt?l har upprättats J 2. antal original. 

~· 1.JLlwl ~v\ !lo L 't -t o .~,;2_1 
ortoch datum* RJ l :) by)fl •1 -E' i{ - ju"f 

Säijare 1 *: 

$äUare 2: 

Godkännes av ma~eimaka/6ambtl: _______ _____________ _________ _ 

Ort och datum~ 

Köpare 1 *: 

Köpare 2: 

Fält mark~rade med * ä r obllga~orls!<a . 

Sklckas till: 
Riksbyggen S~rvlcecent~r 
Böx.540 
721 ·(19 \lä~~erås 

Namnteckning Na.mnrörtydllganile 

Namr1förtydllgande. 

Namnförtydligande 
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Dal u m 

2014~03-07 

UTDRAG UR LÄGENHETSFÖRTECKNING 

Utdraget avser lägenhet nr·: 02215.000.0018 
i bostadsrättsföreningen: RB BRF V ÄPPEBY 2 

Ltige!tltetsbifotinatlon 
Adt•ess: DALV ÄGBN 5, 746 33 BALSTA 
Lägenhetstyp: l RtJM KOKSKÅP 
Våning; l Brui{SaJ·ea (BRA), :m2: 34,7 
Byggna(lsår; 2006 

Aiulel, %: 5,5555556 

Ekonomis}{ plan registrerad: 2006-07-27 

hm e h aval'e 
Förvärvsdntu,m: 2007-02-13 

Au il el: 

100 7020017781 RlKSBYGGENS EK FÖRENING 

Ekouomiskq uppglfterpel' utskriftstlatuin 
Beliålhling på inre fmid: 
FiirmC.genllctsvårde: 
Kapitaltillskott, In·: 

Mih~adsavgift: 

Obligatorislm tillä,gg: 

Miluads1wstmul: 

Pmtif.örskriVJiiltgur 

0~00 

0,00 
70 500,00 

7129,42 
0,00 

7129,00 

Bränsledebitering~yta, nt2: 0.0 

Insats, kr: 
Alldel av å1·s~vgift, %: 
Andel kapitai, %: 

4 000 

4 000 
5.55556 
5.55556 

På utskriftsdatum finns inga pantförslcdvningartegislreråde h<.>~ Riksbyggen 

Personuppgifter skyddas 
i enlighet med PuL 



Protokoll fört vid Styrelsesammanträde BRF Väppeby 2 

Tid: 
Plats: 

12 novem..bet 2014ld 09:00 
KommUiikontoret Håbo Kommun, Bålsta 

Närvarande: 

§ l Mötets Öppnande 

Vipul Vithlani 
Thomas Brandeli 
Mats Norrbrand 

 Riksbyggen 

VipuJ Vithlani öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna 

§ 2 Val av pl·otokollsjusternre 
Till protokollsjusterare valdes Thomas Brandeli 

§ 3 Konstituel'ing 
Paragrafen utgår 

§4Ekonomi 
i'edogö:r för det ekonomiska läget. Rapporter per den sista oktober 2014 respektive den 

12 ~ovember 2014 presenteras. 

Beslutas att ett bokslut ska upprättas per den sista december 2014 och Rilcsbyggen ska 
upprätta detta. 

Beslutas att Riksbyggens avtal om ekonomisk förvaltning upphör i förtid den sista december 
2014 enligt överenskonunelse :mellan  och Vipul Vithlani. 

I)et finils fottfarande några olösta :frågm· kring skatt och delciarationer so ni  ansvarar för . . 

att lösa innan året är slut. 

är kontaLetperson för Mats Non·brand som ska ta över material :fran Riksbyggen. 

§ 5 Övriga frågm· 
Byggnads har lämnat fullmakt för försäljning av sin lägenhet till Hå bd Kommun. 
behjälplig och tar fl .. åll'l övel'låtelseavtal. 

Riks'Qyggen hai· besl~tat att så1ja lägenheten söii1·de äger i föreningen, överlåtelseavtal 
presenteras. 

Båda lägephetetua säljs till b~Jfintlig medlem och därmed behövs inga beslut om inträde. 
Riksbyggen och Byggnads beviljas uttt;äde ur föreningen . 

.§ 6 Nästa sammanträde 
Be::;lutas att bokslutsmöte sker dyn21 januari 2015 kl 09:00 på Komnmnkont()ret. 

(t 
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§ 7 Avslutning 
Ordfårande Vipul Vithlani förldatade sammanttädet avslutat. 

Thomas Brandeli 
Justerare 

Personuppgifter skyddas i enlighet med PuL 



PM Håbohus AB: Konsekvenser vid Håbohus forvärv av fastigheterna Väppeby l och 
Väppeby 2~ · 

Fastigheter: Väppeby 6:4, i texten kallad Väppeby l 
Väppeby 7:22, i texten kallad Väppeby 2 

Bakgrund 
Ambitionen är att sänka hyran för boende på Väppeby 2 till en hyresnivå som är lägre än på 
Solängen. 

Konsekvenser för brukarens hyra på Väppeby 2 
Nuvarande hyr~ (20 14 års hyresnivå) på Väppeby 2 är 7 129 kr/månad/lägenhet för Håbo 
kommun. Enligt uppgift från Håbo kommun subventioneras brukarnas hyror på Väppeby 2 
med 629 kr per lägenhet per månad vilket ger en hyra på 6 500 kr/månad för brukaren. Om 
Håbohus forvä.rVar Väppeby l & 2 till bokförda värden bedöms hyran kunna sänkas med 500 
la: per månad och lägenhet på Väppeby 2. Sänker Håbo kommun hyran med motsvarande 
be1opp för bm].<:aren blir den nya hyran för brukaren 6 QÖO kr/manad, detta ger en hyresnivå på 
2 057 kr/m2/år. På Solängen är brukamas hyresnivå enligt uppgift från Håbo kommun 2 145 
kr/m2/år. För brukare på både Väppeby 2 och Solängen tillkommer utöver hyran ett tillägg om 
125 kr/månad för hushållsel. 
Den framtida hyresnivån for brukarna på Väppeby 2 blir alltså lägre än för brukare på 
Solängen vilket var målsättningen. 

Konsekvenser för b1·ukarens hyra på Väppeby 1 
Bostadshyrorna får Håbo kommun på Väppeby l påverkas inte av förvärvet, rimligen 
påveikas därfor inte heller brukarnas hyra. Hur lokalhyran påverkas beskrivs nedan. 

Konsekvenser f9r Håbo kommuns hyra 
Vid ett forvärv minskar Håbo kommuns hyreskostnad får bostäder på Väppeby 2 lika mycket 
som brukarnas hyra, ca 108 000 Tkr/år, alltså oförändrad kostnad för Håbo kommun. Håbo 
kommuns lokalhyra på Väppebyl höjs från 1098 kr/kvm/år till1350 kr/kvm/år, detta innebär 
en kostnadsökning på 3 234 kr/månad. Total kostnaqsökning får Håbo kommunvid ett 
fdrvärv är 3234 kr/m~ad. Övriga konsekvenser för Håbo kommun är inte analyserade. Håbo 
kommuns hyreskostnader fi·amgår i matrisen på nästa sida. 

Håbobus förutsättningar för ett förvärv 
Håbohus f'årntsättnillgar for 'ett förvärv är fåljande: 

• Att förvärvet sker till bokförda värden. 
• Att köpet av Väppeby 2 villkoras med att fastighetsreglering kan ske så att 

stämpelskatt kan ·undvikas. Alternativt att villkor förs in i köpeavtal kring fördelning 
av lagfartskostna~er. 

• Att köpet villkoras med ett blockhyresavtal på 20 år innehållande klausul om 
omställnlrigsersättning vid uppsägning. Detta minimerar risken och lcan motivera den 
lägre direktavkastning som fårvärvet innebär. Blockhyresavtal upprättas innan 
kontraktsskrivning. 

• Att beslut om forvärv fattas av Håbohus styrelse och att fullmäktige genom 
underställningsbeslut godkänt bolagets avsikt med forvärv. 

• Att partema i övrigt kan enas om villkoren i köpehandlingarna. 
• Att lokalhyran för Väppebyl höjs ti111350 kr/kvm/år 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Org.-nr E-post Betalning 
Box 24 Mansängstorg l O 171-46 88 00 O 171-54124 55 64 63-1694 habohusl'iilhabohus.sl! Bankgiro 572-6245 
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Totalt 

,-·.,J '· 

: ·... . . :. -~- . :~ .... -.:. . '• .· 
••• ·l . ::·.l· 

. . . ·' ·. 

Totalt 

l . 
l ~ 

Konsekvenser for Håbohus 

396 

., . 'tofal
·Wvrn 
625 

915 

1540 

2093 828444 

1339380 

1817 2798244 

Bedömd dhektavkastning vid ett forvärv är ca 5,5 %. Direktavkastningen är något lägre än 
genomsnittligt men kan motiveras med minskad vakansrisk genom blockhyresavtaL 
Betalnettot bedöms vara positivt från första året. Resultatet i procent av omsättningen. bedöms 
uppnå 5 % vilket är bolagets långsiktiga mål i ägardirektiven. Bolagets soliditet sjunker med 
ca 0,45 % till följd av förvärvet, dock inte under 5 %vilket är kravet i ägardirektiven. 

Underställning 
Bolaget skall i ärenden av stor vikt inhämta godkännande av fullmäktige, detta ärende bedöms 
vara av stor vikt varvid bolaget avser inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande. 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Org.-nr E-post Betalning 
Box 24 Mansängstorg l OJ 71-46 88 00 O 171-541 24 55 64 63-1694 habohus@habohus.se! Bankgiro 572-6245 
74621 Bålsta Bålsta www.hilbt)hus:se Postgiro20 1652-5 

67. 

/0.1 
l 

l 
l 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-24 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 156 KS 2014/152 

Exploateringsbudget samt tilläggsavtal till exploateringsavtal 
Frösundavik Del 1. 

Sammanfattning 

Detaljplaneprogrammet får Frösundavilc godkändes av 
kommunstyrelsen 2007-09-03. Kommunfullmäktige antog detaljplanen för 
Frösundavik l, 2011-06-13, som sedan vann lagakraft 2012-12-12. 

Kommnnens 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 
förtydliganden krävs med anledning av genomårandet Det handlar främst 
om att exploatören ska ansvara för projektering, upphandling och utfårande 
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 p·artemas åtaganden. 

Enligt befintligt exploateringsavtal och bifogat förslag till tilläggsavtal åtar 
sig kommunen att stå för halva infrastrukturkostnaden. Enligt avtalet f'ar 
kommunen ett antal byggrätter som kommer att säljas och ingår i projektets 
budget. Utbyggnaden av infrastrukturen i del l är en förutsättning för 
exploatering av Frösundavik del 2. Utbyggnaden kommer att ske under 
2014-2019 och låne:finansie1ing är en förutsättning. 

De totala utgiftetna för projektet är 52,5 Mkr och består huvudsakligen av 
utgifter fcir infrastruktur. Intäkterna berälmas till41,8 Mkr. Det innebär att 
projektet ger ett resultat på minus 10,711kr. 

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

Exploateringsbudget 

Pmjektet redovisas ekonomiskt uppdelat i tre kategorier: 
- Anläggningstillgångar (infrastruktur inom allmän platsmark, 

t.ex. gator, gång och cykelvägar, belysnillg och parker). 
- Anläggningstillgångar V A (inkl. dagvatten). 
- Omsättningstillgångar, marlc som ska forsälj as. 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRI<NING 

lit i ~L 1/J l 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-24 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 156 KS 2014/152 

Total projektbud get: 
Hela projektet fårväntas ge ett resultat på minus l O, 7 Mlcr. Genomgående 
får projektet är att kostnader uppstår innan intäkter inkommer, vilket medfår 
upplåningsbehov får kommunen. 

Anläggningstillgångar 
Håbo kommUn. är huvudman får allmän plats och ansvarar får (vägar, 
cykelvägar, gångbanor, gatubelysning och parkmark). Den budgeterade 
utgiften får anläggningarna i Frösundavik del l, är 41,4 Mla. 
Dessa finansieras delvis via den anläggningsavgift som exploatörerna i 
området erlägger till kommunen och uppgår ti1132,7 Mkr. 

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

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 
finansiera allmänna anläggningar, vilket ingår i exploateringsbudgeten. 

Tidplan . 
Utbyggnad av allmän infrastruktur och V A kommer att påbölj as 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 
fårändras utifrån efterfrågan. 

Finansiering och upplåningsbehov 
Utbyggnaden av de kommunala anläggningarna sker i etapper. Ekonomin 
får området blir framtung (dvs kostnader uppstår innan intäkter generas). 
Kommunens totala upplåningsbehov får del l är ca 19 Mkr. Framtida 
intäkter finns i detaljplanering av Frösundavik de12. · 

Riskanalys 
Projektet medfår en nettokostnad på l O, 7 Mia. Projektet är en förutsättning 
får kommande exploatering i området. Den största risken är att planläggning 
inte sker i de kommande delarna, Frösundavik Del 2. 

Driftsbudget 
NäT projektet avslutas och kommunen tar över driften i sin helhet kommer 
det att medföra. drygt 700 tkT i ökade driftkostnader. För denna budget 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

I<OMMUN 2014-11-24 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 156 KS 2014/152 

ansvarar park- och gatuenheten. Detta måste tas hänsyn till i 
budgetprocess en. 

Beslutsunderlag 

Tilläggsavtal till Exploate1ingsavtal Frösundavik del l. 

Bilaga l, justerad exploateringsbudget Frösundavik del l 

Tjänsteskrivelse 2014-10-27 

Arbetsutskottets fårslag till beslut 2014-11-11, § 124. 

Arbetsutskottet tillstyrker fårvaltningens fårslag till beslut. 

Kommoostyrelsens behandling av ärendet: 

Föreslås att utskottets fårslag om lån justeras. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen godkänner fårslag till justerad exploateringsbudget får 
Frösundavik Del l för åren 2014-2019. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att godkänna tilläggsavtal till Exploateringsavtal 
Frösundavik del l. 

2. Fullmäktige beslutar att godkänna fmansiering upp till19 Mkr får 
åren 2014-2019. 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecklingsavdelningen 

EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRI(NING 
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Tilläggsavtal till Exploateringsavtal Frösundavik del I 

Parter: 

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

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

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

Bilagor till Exploateringsavtalet: Bilaga l, Förslag till detaljplan 
Bilaga 2, Underlag får kostnadskalkyl 
Bilaga 3, Sammanfattning, Småa/Frösundavik 
Bilaga 4, Etappindelning 

Bilagor till detta avtal: Bilaga A, Tillkommande och fåttydligande av exploate
ringsåtgärder 

§l Kommunala arbeten - ersätter punkt 4 

Infrastruktur 

Alla byggnader och anläggningar ska utfåras i enlighet med de bestänunelser och intentioner 
som fåreskrivs i Detaljplanen. Exploatören förbinder sig också att fålja vad som i övrigt fåre
skrivs angående utförandet i denna överenskommelse samt vad som är reglerat i Exploate
ringsavtalet till den del som inte ersätts av detta avtal. 

Exploatören ansvarar får 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 
infatten till exploateringsormådet. Åtagande gäller också strandområden med vegetationsröj
ning samt dikesläggning vid strandområdet öster om Exploateringsområdet (se markering m 
la, m 6a och m 6b, enligt Bilaga A). Utfonnningen 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 utfår på Kommunens mark ska utföras enligt de hand
lingar som granskats och godkänts av Kommtmen. Kommunen ska återkoppla till Exploatören 
senast 14 dagar efter att kompletta handlingar erhållits. 

Il 



De arbeten som Exploatören utfår på Kommunens mark ska slutbesiktigas av en besiktnings
man utsedd av Kommunen och ha en garantitid på 2 år räknat från slutbesiktrungsdagen. 
Fullständiga relationshandlingar, i digitalt fmmat (dwg-f:Uer), ska överlämnas till Kommunen 
senast två veckor före slutbesiktning. Vid godkänd slutbesiktning av gator och gång- och cy
kelvägar övertar Kommunen ansvaret får drift och skötsel får dessa. Sintbesiktning sker 
etappvis i samråd med entreprenören i 4 etapper. 

Toppbeläggning på vägarna ska utfåras först efter att de exploateringar/byggåtgärder som be
lastar vägen är slutförda. Tidpunkt får toppbeläggning sker efter överenskommelse med 
Kommunen. Toppbeläggningen besiktigas separat efter färdigställande. Skulle exploateringen 
avslutas senare än fem år från byggstatt kan Kommunen begära att toppbeläggning ändå ut
fårs. 

Efter godkänd slutbesiktning av allmänna ytor och övriga anläggningar ska Exploatören an
svara får skötseln av planterade växter och övriga växtytor under en garantitid på 2 år. Explo
atören kallar Kommune:q till besiktning av allmänna ytor och övriga anläggningar minst 2 
gånger per år inom garantitiden. Besiktning av vegetation ska ske under växtsäsongen. slut
besiktning sker etappvis i samråd med entreprenören i 4 etapper. 

VA-arbeten mm. 

I god tid innan ovan nämnda arbeten påbötjas ska samråd ske med Kommunens VA-enhet. De 
arheten som Exploatören utfår på Kommunens mark ska utföras enligt "Allmänna anvisning
rona får VA-arbeten i Håbo kommun 2012". Handlingama ska granskas och godkännas av 
Kommunen. Återkoppling ska ske till Exploatören inom 14 dagar fi·ån det att kompletta hand
lingar erhållits. 

De arbeten som Exploatören utfor på Kommunens made ska slutbesiktigas av en besiktnings
man utsedd av Kommunen. Representant från Kommunens VA-enhet ska delta, vid slutbesikt
ningen. Efter godkänd slutbesiktning övergår ansvaret av VA-ledningama till VA
huvudmannen. Fullständiga relationshandlingar i digitalt format (dwg-filer) samt2omgångar 
i pappersformat (vikt Al i pärm), ska överlämnas till Kommunen senast två veckor fåre slut
besiktning. 

Exploateringsområdet ska anslutas till det kommunala V A-nätet via förbindelsepunkter som 
Kommunen anvisar. 

§ 2 Komplettering av punkt 7- dagvatten 

Inom exploateringsområdet ska principen lokalt omhändertagande av dagvatten tillämpas. 
Exploatören ska minimera andelen hårdgjord yta inom området och använda genomsläppliga 
material där det är möjligt. Kommunens fastställda dagvattenpolicy ska följas. 

Dikesföretagets status utreds och säkerställs vid detaljprojekteringen (se marleering m 4, en
ligt Bilaga A). 
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§ 3 Komplettel'ing av punkt 8- bevarande av vegetation 

Före byggstatt ska parterna komma överens om vilka träd som ska skyddas och bevaras. Detta 
sker vid en gemensam syn och fotodokumenteras. Exploatören ska kalla till besiktning efter 
avslutad byggnation. Om något av dessa träd skadas under byggtiden kommer vite utgå. Vite 
får skador på dessa träd uppgår till 50 000 kr/träd i prisnivå 2014 (årsmedel). En extem sak
kunnig (Arborist) avgör ev. skadors omfattning. Samtliga besiktningar bekostas av Exploatö
ren. 

§ 4 Tidplan/Etappindelning- ersätter och kompletterar 4.2 

Etappindelning av utbyggnaden av infrastruktur och allmän platsmark ska ske enligt följande 
avseende vägar, V A och parkmark m.m.: 

• Etapp l: avser infartsväg- del av Granbacksvägen, del av Gåsholmsvägen, återvin
ningscentral, GC-vägar inom denna etapp, väg till strandområdet, strand (se markering 
m 6a, m 6b, enligt Bilaga A), (Notera att utbyggnaden av stranden är villkorat med att 
strandskyddsdispens medges.) 

• Etapp 2: avser parkytor, naturlekplats, allaktivitetsfålt, del av äng, cirkulationsplats, 
anslutningsvägar till cirkulationsplats, vändplan på Kalmar Kyrkväg samt GC-vägar 
inom denna etapp och mellan etapp l och 2. 

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

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

Kommunen och exploatören ska tillsammans ta fram en tidplan får dessa arbeten. Byggstatt 
är beroende av att bokningsgraden får bostäder är minst 50% får respektive etapp. Etapp l 
bedöms starta under hösten 2014. Etapperna kanjusteras i samråd mellan Kommunen och 
Exploatören. 

§ 5 Stranden 

Iordningsställande av strandområdet ska ske i samband med utbyggnad av etapp l och ska 
vara klar i anslutning till inflyttning i etapp l. Inflyttning kommer troligen att ske under hös
ten 2015. Kostnaden för åtgärdema inom strandområdet ska respektive part svara får 50 % 
vardera. Kommunen ansvarar för drift och skötsel av strandområdet efter godkänd slutbesikt
ning (se markering m 6a och 6b enligt Bilaga A). 
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§ 6 Aktivitetsytor 

Utformning av aktivitetsytor ska beslutas gemensamt mellan partema. Kostnaden för detta ut
förande ska fördelas med 50% för respektive part. 

§ 7 Återvinningsstation 

Område får återvinningsstation ska utföras av Exploatören. Kostnaden får detta utfårande ska 
fårdelas med- 50 % för respektive patt. 

. § 8 Odlingslotter 

fuga odlingslotter ska utföras. 

§ 9 Markanvisning- e1·sätter Bilaga 3 i befintligt exploateringsavtal 

Exploatören ska erhålla en markanvisning i kommande detaljplaner avseende område 
Frösunda 9:3, 6:12 och 8:2 eller Frösunda 4:8. Markanvisningen motsvarar 100% av byggrät
ten (BTA) som Kommunen erhållit av Exploatören i Detaljplanen. Denna rätt ska regleras i ett 
separat markanvisningsavtal mellan parter.na med möjlighet till förlängning. 

§lO Ersättningar 

För utbyggnad av infrastruktur enligt § l ska Kommunen svara för 50 % av samtliga upp
komna kostnader, inidus i ve utrednings- och projekteringskostnader. 

Kommunen bekostar~ "Blåmarkerade vägar" W heller VA under dessa vägar), enligt Bilaga 
2 i Exploateringsavtalet. 

Utbyggnaden av VA-anläggningar på Exploatörens kva1tersmark, ska projekteras, utfåras och 
bekostas av Exploatören. 

Anläggningsavgifter får anslutning till det kommtmala VA-nätet ska erläggas enligt vid vatje 
tidpunkt gällande VA-taxa. Anläggningsavgifter tas ut enligt principen att samtliga fastigheter 
är bebyggda. 

V A-anläggningar till intilliggande fastigheter som inte ingår i exploateringen skaribekostas 
av Exploatören (se markering nr 5, enligt Bilaga A). 

Infrastrukturkostnader på Mellanby l :4 (se markering m 2, enligt Bilaga A), regleras i ett se
parat exploateringsavtal mellan Kommunen och fastighetsägaren. 

Kostnaden får projektering och utförande av cirkulationsplats ska fårdelas med 1/3 till Explo
atören och med 2/3 till Kommunen (se markering m l a, enligt Bilaga A). 
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Samtliga åtgärder på anslutande vägar till cirkulationsplatsen och tillskapande av vändplan på 
Kalmar Kyrieväg ska bekostas av Kommunen tilllOO% (se markering nr l b, nr 2 och nr 3 en
ligt Bilaga A). 

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

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

Im1an fakturering sker ska nedlagda kostnader månadsvis redovisas till representant hos 
Kommunen (se § 11 Betalningsplan). 

§ 11 Betalningsplan 

En prestationsbunden betah1ingsplan tas fram när Kommunen och Exploatören gemensamt ut
sett en markentreprenör. Vid tilläggsavtalets undertecknande karmner Exploatörens nedlagda 
projekteringskostnader ersättas. 

Kostnader utöver vad som avtalats om i Exploateringsavtal och tilläggsavtal, så kallade ÄTA
kostnader regleras f01tlöpande med fårdelning enligt tilläggsavtalet. Exploatören har rätt till 
12% påslag for hanteringskostnad av ÄTA. 

Priset indexregleras enligt byggindex E84 med november 2014 som basmånad. 

§ 12 Gatukostnader 

Har Exploatören till alla delar fullgjort sina forpliktelser enligt detta avtal, skall ägare till fas
tighet inom exploateringsområdet anses ha erlagt på fastigheten belöpande ersättning for ga
tukostnad. Vad sålunda angivits gäller dock inte ersättning får forbättring och nyanläggning 
av gata och/eller annan allmän plats med därtill hörande anordningar, som framledes kan 
kormua att utforas. 

Betalning 

Kommunen ska betala mervärdesskatten (momsen) för V A-, gatu- och parkanläggningar. 
Principen för betalning är följande: 
Exploatören översänder faktura på kvarstående kostnader enligt fordelning i detta avtal, inldu
sive moms för VA-, gatu- och parkanläggningar, efter godkänd slutbesiktning. Exploatören 
ersätter Kommunen för kvarstående kostnader enligt fördelning i detta avtal, exklusive moms 
for de alhnäm1a anläggningarna. Ersättningarna enligt detta stycke kvittas i samma faktura. 
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I övrigt ska Exploateringsavtal från 2011-05-02 med sina bilagor gälla i övriga delar. 

Bålsta 2014- Stockhohn 2014-
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-11-24 

Kommunstyrelsen Jti/VIA;de, lit 
KS § 159 KS 2014/110 

Avtal om fastighetsreglering Håbo Eneby 1 :40 m.fl, Bålsta 
centrum 

Sammanfattning 
Med anledlring av pågående detaljplaneuppdrag för Detaljplan l, 
Resecentrum och stationsområdet, Bålsta centrum samt Detaljplan 2, 
Bostäder mellan stockholmsvägen och j ämvägen, Bålsta centrum 
avser kommunen att vara den största markägaren inom detaljplaneområdet 

Att kommunen äger de fastigheter som är fåternål för planläggning är en 
fårdel i kommande markanvisningar. 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-01, § 111, att uppdra till 
kommunstyrelsens förvaltning att redovisa ett komplett förslag till förvärv 
av den del av området som ägs av Håbo Marknads AB. 

Kommunen och Håbo Marlrnads AB (HJY.lAB) avser genomföra foljande 
markköp: 
Detaljplan l, Resecentrum och stationsområdet, Bålsta centrumi~: 
- HMAB överlåter till Kommunen del av Håbo Ene by l :40 (ca 9 3 kvm). 
- HMAB överlåter till Kommunen del av Håbo Väppeby 5: 960 kvm. 
- HMAB överlåter till Kommunen del av Håbo Sjöända l: 11 (ca 420 kvm) 
Detaljplan 2, Bostäder mellan stockholmsvägen och järnvägen, Bålsta 
centrum: 
- HMAB överlåter till Kommunen del av Håbo Eneby l :40 (ca 3 400 kvm). 
- HMAB överlåter till Kommunen del av Håbo Väppeby 5: l (ca 3 390 kvm. 
- HMAB överlåter till Kommunen del av Håbo Sjöända l : 11 (ca 820 kvm) 

Styrelsen i HMAB har vid styrelsemöte 2014-09-04 beslutat att sälja 
marken i centnnn till Håbo kommun efter att marken har värderats. 

Markområdena somköps av HMAB:s fastigheter skall överfåras till 
Kommunens fastighet Håbo Väppeby 7:7 
En oberoende värde1ing av fastighetenhar gjorts avNAI Svefamed 
värdetidpunkt oktober 2014. Det genomsnittliga priset på råmark inom 
området bedöms till 680 kr/kvm. Den areal som kommunen har för avsikt 
att fårvärva av HMAB uppgår till ca 26 340 kvm och den totala ersättningen 
motsvarar ca 18,5 Mlcr. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att köpet finansieras genom att det 
villkorade aletieägartillskott som kommunen utbetalat till bolaget om 9 
189 930 kr avslcrivs, samt att resterande 9 31 O 070 la regleras genom att 
bolaget amorterar på den skuld, om 14,8 mla:, som bolaget har till 
lcommllilen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr 2014,3505 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

I<OMMUN 

Kommunstyrelsen 

Datum 

2014-11-24 

KS § 159 KS 2014/110 

Beslutsunderlag 

Överenskommelse om fastighetsreglering upprättat 2014-06-30, 
reviderad 2014-11-06 inklusive bilagor. 

Värdeutlåtande Fastigheterna Ene by l :40, Väppeby 5: l och del av 
Sjöända l :11 i Håbo kommun, daterad 2014-10-29 

HMAB, Sty:relseprotokoll2014-09-04, punkt 4:8 

Kommunstyrelsens beslut 2014-09-01, § 111 

Tjänsteskrivelse 2014-11-06 
Arbetsskottes förslag till beslut 2014-11-11, § 127. 

Arbetsutskottet tillstyrker förvaltninge:tJB forslag till beslut. 

Kommunstyrelsens hantering av ärendet: 

Noteras att Lars-Göran Bromander (S), Göran Erik sson (C) och Christian 
Nordberg (MP) inte deltar i beslutets handläggning på grund av jäv. Johan 
Tolinsson (S), Tommy Rosenkvist (M) SabineNaresson (MP) tjänstgör i 
deras ställe. 

Yrkande 
Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till utskottets fårslag till beslut. 

Efter begäran ajourneras sammanträdet mellan kl. 19.05- 19.25. 

Förhandlingama återupptas och ordföranden konstaterar att endast 
arbetsutskottets forslag till beslut föreligger. Ordföranden ställer förslaget 
under proposition och finner att styrelsen beslutar i enlighet med utskottets 
förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen b eslutar, under fårutsättning att kommunfullmäktige 
godkänner affären, att uppdra till kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektören att underteckna avtalet. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr 2014.3505 



.. 

HÅBO 
I<OMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 159 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-24 

KS 2014/110 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmälctige att besluta att godkänna HMAB :s försäljning av Håbo 
Eneby 1:40, del av Håbo Väppeby 5:1 samt del av Håbo Sjöända 1:11. 

2. Fullmäktige att besluta att godkänna att Håbo kommun fårvärvar Håbo 
Eneby 1:40, del av Håbo Väppeby 5:1 samt del av Håbo Sjöända 1:11. 

3. Fullmäktige att besluta att köpet ska finansieras genom att det villkorade 
aktieägartillskott somkommunen utbetalat till bolaget om 9 189 930 kr 
avsla.ivs, samt att resterande 9 31 O 070 ]n- regleras genom att bolaget 
amorterar på den skuld, om 14,8 mkr, som bolaget har till kommunen. 

Beslutsexpediering 
Kommundirektör 

JUSTERARE EXPEDIERAD 

~fri($· 14 l &( l!J, 
SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKNING 

/2 

Nr 2014.3505 
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Bolaget: 

Överenskommelse om fastighetsreglering 

Håbo Fastighets AB, 556106-8874 (benämntHåbo Marknadsaktiebolag) 
Sköldvägen 2, 
746 50 Bålsta, lagfaren fastighetsägare till Eneby 1:40, 
Väppeby 5: l samt Sjöända l: 11, nedan kallad HMAB 

Kommunen: Håbo kommun, 212000-0241 
746 80 Bålsta 

Området: 

nedan kallad HK 

Fastigheten Eneby l :40 
Del av fastigheten Väppeby 5: l 
Del av fastigheten Sjöända l: 11 
Ovanstående fastigheter benämns nedan for Området. 

§ l Överlåte]se 

HMAB överlåter till HK på nedan angivna villkor Området som visas på bifogad karta, 
Kart bilaga. 

§ 2 Tillträde 

Tillträde till marken sker när detta avtal undertecknats av båda parter. 

§ 3 Markersättning 

Markersättningen ska grunda sig på de i lantmäteriforrättningen överforcia arealetna. 

Överenskommen markersättning är 680 kronor per kvadratmeter vilket innebär en 
köpeskilling om 17 911 200 kronor for 26 340 kvadratmeter marlc 

Ersättningen erläggs när ersättningsbeslut i lantmäterifolTättningen tagits. 

§ 4 Rådighet 

HK svarar själv för att HK, såväl med hänsyn till befintliga som framtida planer och 
myndighetsbeslut, kan nyttja Området for avsett ändamål. 

§ 5 Skick 

HK forklarar sig härmed godta Områdets skick och avstår med bindande verkan från alla 
anspråk mot HMAB på grund av fel eller brister på Området. 

Upprättat 2014-06-30, reviderat 2014-1 1-06 Laga kraft av beslut: 
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§ 6 Avtal, upplåtelser och andra belastningar 

Området besväras inte av nyttjanderätter, inteclmingar och andra belastningar utöver vad som 
framgår av bifogade fastighetsutdrag. 

VatteiJfalls avtalsservitut akt 0305IM-Ol/25479.1 från 2001 berörande Opto berör inte 
Otmådet enligt bifogad Kartbilaga Vattenfall. 

§ 7 Samfålligheter 

HMAB överlåter samtliga sina andelar i samfälligheten Eneby s:3 och Håbo Allmäm1ing s:4 
till HK. HMAB godkänner att dessa andelar övergår till fastigheterna Eneby l :61 och Ene by 
l :28 som ägs av HK. 

§ 8 Villkor 

Denna överlåtelse är beroende av följande villkor: 
• Beslut från Styrelsen i Håbo Marimadsaktiebolag om försäljning 
• Laga kraftvunnet beslut från Kommunfullmäktige i Håbo kommun 
l) Att Hå bo Kommun köper Området. 
2) Att Håbo Marimadsaktiebolag säljer Området. 

§ 9 Fastighetsbildning 

HK ansvarar får att ansöka om erforderlig fastighetsbildning snarast dock senast inom lag 
föreskriven tid. HMAB biträder ansökan genom sin underskrift av detta avtal. Kostnaden får 
fastighetsbildningen står HK för. 

§ 10 Tvist 

Tvist angående tollming och tillämpning av detta avtal ska i fårsta hand lösas mellan HK och 
HMAB och i andra hand av allmän domstol. 

Detta köpeavtal har upprättats i tre exemplar varav HK och HMAB erhållit var sitt samt 
Lantmäterimyndigheten i Uppsala län erhållit ett exemplar. 

Underskrifter: 

Bålsta l 2014 

För 
Håbo Marknadsaktiebolag 

Bålsta 

För 
HåboKommun 

l 2014 

Carina Lund, Kommunalråd 

Upprättat 2014-06-30, reviderat 2014-11-06 Laga kraft av beslut: 
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LeifNyren, VD 

HMAB namnteckning bevittnas: 

l) 

Namnteclming/ namnförtydligande 

2) 

Namnteckning/ namnförtydligande 

Bilagor: 
Kartbilaga daterad 141002 
Fastighetsutdrag 3 st daterade 2014-11-06 
Avtalsservitut Vattenfall, ledningskatia 

Per Kjellander, Kommundirektör 

Upprättat 2014-06-30, reviderat 2014-11-06 Laga kraft av beslut: 
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Fastighetsrappmt: HÅBO ENEBY 1:40 Page l of7 

F as t i g hetsinfor m at i o n TE~<~s 
ADDNODE GROUP 

HÅBO ENEBY 1:40 
Församling: Kalmar-Yttergran 

Riksnyckel: 030019318 

Status: Levande 

Ajourdatum IM: 

Intemnyckel: 30019318 AjourdatumFR: 2012-04-12 

Officiella noteringar 
~edovisning av rättigheter kan vara ofullständig 
Fastighetens andel i samfälligheter är inte utredda 

Arrmärlming lårsamling 
SOCKEN: KALMAR 

Ursprung 

Beteckning 
C-KALMARENEBY l :40 

rastighet 
ENEBY l :29 HÅBO 

Avregistrerad till (Uppgifter saknas) 

Adress 
Gataiväg 
STOCKHOLMSV ÄGEN 99 

Areal 

Koordinater 
Område: 2 

Koordinatpar 
uokalt- SWEREF 9918 00 
SWEREF99TM 
RT90 2,5 G Väst 

Ajourhålles i: 
Punkttyp: 
Referenskarta: 
R.ikstrianguleringssystem: 
(valitetsdatum: 
(valitet: 

Fiske 

Landareal (Kvm) 
12929 

X-Kom·d 
6606038,9 
6606030,0 
6606582,3 

Vattenareal (Kvm) 
o 

Y-Ko01·d 
123562,5 
643060,0 
1597621,7 

SWEREF991M 
Centralpunkt inom området 
-HÅBO 
SWEREF99TM 
2012-01-03 
AICRA 

(Uppgifter saknas) 

Samfålligheter/Gemensamhetsanläggningar 
Fastighet 
iENEBY S:3 HÅBO 
HÅBO ALLMÄNNING S:4 HÅBO 

Anmärkning 
ANDEL I HÅBO HÄRADSALLMÄNNING (AICT 03-89:146) 

Skattetal 

~rt antal 

Åt årder 
Datum 

Skattetal 
0,00715 

FRM-alft Egen aletbeteckning 

~r 

FRM-akt 
03-75:432 

Kommundel 
HÅBO 

Totalareal (Kvm) 
12929 

Littera 

htl.p :/ /admtekis209/teldswe bb/TekisFir/FirRepmt!F astighetReport.aspx 2014-11-06 
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Fastighetsrapport HÅBO ENEBY l :40 

12003-12-18 
Åtgärder: 

03 
F a 

05-03/28 
stighetsreglering 

Gäller i fastighet 

BISTA 1:163 HÅB o 
BISTA 3:1 HÅBO 
IBISTA 4:5 HÅBO 
BISTA 6:1 HÅBO 
IBISTA 15:1 HÅB o 
BROBY 1:1 HÅB o 

HÅBO BÅLSTA 1:614 
ENEBY 1:40HÅB o 
IFRÖSUNDA 3:1 HÅBO 
LÅDDERSTA 6:1 HÅBO 
TORRESTA l :5 HÅBO 
VIBY 3:1 HÅBO 
VÄPPEBY5:1 HÅBO 
VÄPPEBY7:7 HÅBO 
V ÄPPEBY 7:218 HÅBO 
Datum 
1994-04-27 

Åtgärder: 

RM-akt F 
03 -94:102 

astighetsreglering F 
Gäller i fastighet 

BÅLSTA 1:287 
BÅLSTA 1:537 I 

HÅBO 
'!ÅBO 

HÅBO IBALSTA 1:614 
ENEBY l :40 HÅB o 
iENEBY 1:42 HÅB o 
ENEBY l :42 HÅB o 
Datum 
1993-09-30 

Åtgärder: 

RM-akt F 
03 -93:294 

läggningsåtgärd An 
Gäller i fastighet 

ENEBY l :40 HAB o 
ENEBYGA:4 
Datum 
1992-06-12 

Åtgärder: 

HÅBO 
RM-akt F 

03 -92:277 
astighetsreglering F 

Gäller i fastighet 

ENEBY l :40 HÅB o 
Datum 
1989-04-26 

Åtgärder: 

FR M-akt 
03 
F a 

-89:146 
stighetsreglering 

Gäller i Jastighet 

IBALSTA 1:287. 
IBALSTA 1:287 
B.ÅLSTA 1:614 
BÅLSTA 1:614 

HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 

ENEBY 1:29HÅB o 
ENEBY 1:40 HÅB o 
IENEBY 1:42 HÅB o 
ENEBY S:3 HÅBO 
MANSÄNGEN6:1 HÅBO 
Datum FR M-akt 
1975-03-06 03 

Åtgärder: F a 
-75 :151 
stighetsreglering 

Gäller i fastighet 

ENEBY 1:29 HAB o 
ENEBY 1:35 HÅB o 
IENEBY 1:40 HÅB 
Datum FR 

o 
M·akt 
-75: 152 1975-03-06 03 

Egen aktbeteckning 

Egen aktbeteckning 

Egen aktbeteckning 

Egen aktbeteckning 

Egen aktbeteckning 

Egen aletbeteckning 

http :/ /admtekis209/tekiswebb/TekisF ir/FirRepmi/FastighetReport.aspx 
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Littera 

Littera 

Littera 

Littera 

Littera 

Littera 
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Fastighetsrapp ort: HÅBO ENEBY l :40 

Åtgärder: Fastighetsreglering 

Gäller i fastighet 

ENEBY l :29 HÅBO 
ENEBY 1:40 HÅBO 
IENEBY 1:416 HÅBO 
Datum FRM-akt 
1971-06-18 03-71:406 

Åtgärder: Ägoutbyte 

Gäller i fastighet 

BÅLSTA 1:287HÅBO 
ENEBY 1:11 HÅBO 
ENEBY l :29 HÅBO 
ENEBY 1:35 HÅBO 
ENEBY 1:40HÅBO 
Datum FRM-akt 
1924-02-21 03-A VS-4193 

Åtgärder: Avsönd1ing 

Gäller i fastighet 

ENEBY l :40 HÅBO 

Avskild mark 
rastighet 
jjNEBY 1:416 HÅBO 

Rätt!gheter 
Län FRM-akt 
C 0305IM-Ol/25479.1 

Aktdetaljer 

Egen aktbeteckning 

Egen aktbeteckning 

Rättighetstyp 
Avtalsservitut 

Atgärd 

status 
Levande 

Åtgärd Datum Senast ändrad Under ajourf Karta och status 

N 2001-12-19 2003-12-18 

Anmärkning/beskrivning: 
KRAFlLEDNING 

Förmån 

(Saknas) 

!Last 
BISTA 1:163 HÅBO 
IBISTA 15:1 HÅBO 
IENEBY l :40 HÅBO 
V ÄPPEBY 7:218 HÅBO 

Hänvisning 

Andamål 
KRAFTLEDNING 

Page 3 of7 

Littera 

Littera 

ILöpnr FRivi-akt 

l 0305-03/28 

Åtgärd 

FRGL 

Datum 

2003-12-18 
2001-12-19 

Hänvisningstyp 

Berörkrets ändrad 
2 01 /25479 

Planer 
FRM-akt 
03-P94/2 

Grupp 
Planer 

Plantyp 
Detaljplan 

Plandetaljer 
eslutstid 

1994-01-04 

Lagakraft 

1993-11-22 

Genomförandetid 

1993-11-23 2000-12-31 

erörd kommun: 

art or: 

HÅBO 

Registerkarta 
Registerkarta 
Registerkatta 
Registerkarta 
Registerkatta 

3932B 
3932D 
3933C 
4033A 
4033B 

Identisk/lika med avtalsservitut i fusklivningsdelen 

status 
Beslut 

Gäller till 

Plannamn 
MÄLARBANAN,CENTRALA 
BÅLSTA 

Arkivplats Ajourtid Myndighet 

2011-04-06 03LM 

http://ad.mtekis209/tekiswebb/TekisFir/F irReport/FastighetReport.aspx 2014-11-06 
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Fastighetsrapport: HÅBO ENEBY 1:40 

Registerkarta 
Registerkarta 
Registerkarta 
Register-karta 

Hänvisning annat planbeslut 
'f'RM-akt 

03-KAL-127 
03-YTT-250 
03-KAL-323 
03-KAL-325 
03-KAL-347 
03-83:163 
03-85:298 
03-88:485 
03-89:223 
03-90:660 
0305-P05/10 
0305-P0&/8 
0305-Pll/3 

Kommunspe 

Beslutsdatum 

1930-01-23 
1956-01 -10 
1962-09-05 
1963-07-04 
1965-03-27 
1983-03-25 
1985-08-29 
1988-09-26 
1989-04-12 
1990-09-24 
2005-06-27 
2008-06-16 
2010-11-15 

ciflim uppgifter 

4033C 
4033D 
4133B 
4134A 

Orsak 

Upphäver 
Ändrar 
Ändrar 
Ändrar 
Ändrar 
Ändrar 
Ändrar 
Ändrar 
Ändrar 
Ändrar 
Ändrad av 
Ändrad av 
Ändrad av 

Plan nr Antagandedatum Beslutsorgan Anmärkning 

260 
FR M-akt 
03-YTT-250 

Plandetaljer 
Beslutstid Lagakraft 

1956-01-10 

Övrigt 

!Berörd ko mmun: 

(artor: 

Grupp 
Planer 

Plantyp 
Byggnadsplan 

Genomförandetid 

HÅBO 

Registerkarta 11719 

Hänvisning annat planbeslut 
FRM-akt 

03-75 :142 
03-81:309 
03-84:341 
03-85:298 
03-88:485 
03-88:486 
03-89:183 
03-89:223 
03-90:661 
03-91:611 
03-92:413 
03-P93/11 
03-P93/26 
03-P94/2 
03-P94/23 
03-P94/61 
03-P96/39 
03-P98/37 
03-P99/2 
03-P00/41 
0305-P01/7 
0305 -P01/13 
0305-P02/9 
0305-P02/8 
0305-P02/13 
0305-P03/4 
0305-P03/5 
0305-P04/4 

Beslutsdatum 

1974-09-23 
1981-05-07 
1984-08-14 
1985-08-29 
1988-09-26 
1988-09-26 
1989-03-08 
1989-04-12 
1990-09-24 
1991-10-09 
1992-06-25 
1992-12-17 
1993-02-08 
1994-01-04 
1994-03-02 
1994-05-03 
1996-06-05 
1998-06-11 
1998-10-28 
2000-06-20 
2001-06-12 
2001-10-23 
2002-02-25 
2002-06-11 
2002-10-15 
2003-06-17 
2003-06-17 
2004-03-23 

Orsak 

Ändrad av 
Än.drad av 
Ändrad av 
Ändrad av 
Ändrad av 
Ändrad av 
Ändrad av 
Ändrad av 
Ändrad av 
Ändrad av 
Ändrad av 
Ändrad av 
Ändrad av 
Ändrad av 
Ändrad av 
Ändrad av 
Ändrad av 
Ändrad av 
Ändrad av 
Ändrad av 
Ändrad av 
Ändrad av 
Ändrad av 
Ändrad av 
Ändrad av 
Ändrad av 
Ändrad av 
Ändrad av 

status 
Beslut 

Gällertill 

Page 4 of7 

Plannamn 

Arkivplats Ajourtid Myndighet 

2013-02-28 03LM 

http :/ /admtekis209/teki swebb/TeldsFir/FirReport/F astighetReport.aspx 2014-11-06 
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Fastighetsrappmt: HÅBO ENEBY l :40 

0305-P05/2 2005-02-08 Ändrad av 
0305-P05/5 2005-06-14 Ändrad av 
0305-P05/6 2005-06-14 Ändrad av 
0305-POS/7 2008-04-28 Ändrad av 
0305-Pl1/3 2010-11-15 Ändrad av 
0305-PB/2 2012-09-24 Ändrad av 

oromunspecifika uppgifter 
Plannr Antagandedatum Beslutsorgan Anmärkning 

2 
FRM-akt 
03-88:485 

Plandetaljer 

Grupp 
Planer 

Plantyp 
Detaljplan 

status 
Beslut 

Beslutstid Lagakraft GenomfOrandetid Gäller till 

1988-09-26 1988-10-23 1998-12-31 

Övrigt 

Berörd kommun: 

artor: 

HÅBO 

Registerkarta 
Registerkalia 
Registerkarta 
Registerkarta 
Registerkarta 

Hänvisning annat planbeslut 
'Klvf-akt Beslutsdatum 

03-KAL-127 1930-01-23 
03-YTT-250 1956-01-10 
03-84:341 1984-08-14 
03-P94/2 1994-01-04 
0305-P02/9 2002-02-25 

ommunspecifika uppgifter 

4033A 
4033B 
4033C 
4033D 
BÅLSTA 

Orsale 

Ändrar 
Ändrar 
Ändrar 
Ändrad av 
Ändrad av 

Antagandedatwn Beslutsorgan Anmärkning 

landetaljer 
Lagakraft 

erörd kommun: 

Grupp 
Planer 

Plantyp 
Detaljplan 

status 
Beslut 

Genomförandetid Gäller till 
1989-07-06 1998-12-31 

HÅBO 

Registerkarta 
Registerkarta 
Registerkarta 

4033C 
4033D 
BÅLSTA 

{ommunspecifika uppgifter 
Antagandedatum Beslutsorgan Anmärkning 

209 
FRM-akt 
03-G23:7 

Plandetaljer 

Grupp Plantyp Status 
NaturvårdsbestämmelerGnmdvattenskydd Beslut 

eslutstid Lagala·aft Gäller till Arldvplats 

1961-07-14 

erörd kommun: 

(artor: 

HÅBO 

Registerkmia 
Registerkarta 
Registerkarta 
Registerkarta 

11719 
11728 
11729 
3832C 

Page 5 of7 

Plannamn 
BUSSTERMINALEN 

Arkivplats Ajourtid Myndighet 
2002-10-10 03LM 

Plannamn 
DEL AV BÅLSTA CEN1RUM 
ENEBY l :42 MFL 

Arkivplats Ajourtid Myndighet 
0000-00-00 03LM 

Plannamn 
GRUNDVATTENSKYDD 
ENLHÄLSOV ÅRDSSTADGAN 

Ajourtid 
1987-05-15 

Myndighet 
03LM 

http://admtekis209/teldswebb/TekisFir/FirReport/FastighetReport.aspx 2014-11-06 



Fastighetsrapport: HÅBO ENEBY l :40 Page 6 of7 

FRM-akt 
0247:0004:000 l 

Plandetaljer 

Koordinatpm· 

Registerkarta 
Registerkarta 
Registerkarta 
Registerkarta 
Registerkarta 
Registerkarta 
Registerkarta 
Registerkruta 
Registerkarta 
Registerkruta 
Registerkarta 
Registerkruta 
Registerkarta 
Registerkarta 
Registerkarta 
Registerkruta 
Registerkruta 
Registerkarta 
Registerkarta 
Registerkarta 
Registerkarta 
Grupp 
Fornlämningar 

3832D 
3833C 
3932A 
3932B 
3932D 
3933A 
3933B 
3933C 
3933D 
4032B 
4033A 
4033B 
4033C 
4033D 
4133A 
4133B 
4133D 
4134A 
4134C 
4233B 
4234A 
Plantyp 
Fornlämning 

okalt- SWEREF 99 18 00 
SWEREF991M 

X-KOOJ'd 
6605904,2 
6605898,6 
6606450,0 T90 2,5 G Väst 

erörd kommun: 

yndighetsuppgifter 

kt: 10024700040001 
Omrädesty 

Taxering 
Årtal!Taxår 2014/2013 

SWEREF 991M 

HÅBO 

Registerkarta 
Annat kmtverk 

Myndighet: 

-HÅBO 
llHlJ 

Myndi betsinformation (avser 

Taxeringsenhet: 427249-1 

status 
Beslut 

Y-Ko01·d 
123631,4 
643134,9 
1597695,0 

Plannamn 

Uppgiftsår: 2013 
!Taxeringsvärde tia: 
j.I'ypkod: 
!Beskrivning: 
!Industritillbehör: 

Skattemynd/kontor: 
Markvärde: 

1921 Areal i kvm: 12929 
B y ggnadsvärde: 

399 Hyreshusenhet med värde< l 000 kr 
Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet 
Uppgift saknas Enhet: Nmmal enhet (utan samtaxering) 

[Taxerad ägare 
556106-8874 Håbo Marknadsaktiebolag SKÖLDV ÄGEN 2 

746 50 BÅLSTA 
Juridisk fonn: 
Ägandetyp: 

Värderingsenheter 
(Uppgifter saknas) 

Dagboksnumro er: 
Köp 
Andel: 

Övriga aktiebolag 

69/1400 
1969-08-12 
111 

Andel: 1/1 

SKÖLDVÄGEN2 
746 50 BÅLSTA 

Inskrivningsdatum: 1969-09-1 O 
Ingen köpeskilling redovisad. 

(FB) 

(FB) 
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,, Fastighetsrappott: HÅBO ENEBY 1:40 

l Anmärkning: 

Tomträttshavare 

Tidigare ägare 

Tomträttsupplåtelse 

Inskrivningar 

Anteckningar 

Noteringar (kommunspecifika) 

Område 
Typ 
~yckelkodsornråden 
~ngår i 

Typ 
skolområde 

B nader 
Husnr Byggnadstyp 

Bostad 

Område 
011400 

Område 
GRÖN 

(Uppgifter saknas) 

(Uppgifter saknas) 

(Uppgifter saknas) 

(Uppgifter saknas) 

(Uppgifter saknas) 

(Uppgifter saknas) 

Beskrivning 
Centrum 

Beskrivning 
GrönaDalens anvisningsområde 

Byggnadsstatus 
Gällande 

- - - Listan slut - - -

http://admtelcis209/telciswebb/TekisFir/FirReport/FastighetRep01t.aspx 
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Nivå 
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Senaste ajourföring 
20120629 
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Fastighetsrapport HÅBO VÄPPEBY 5:1 Page l of 5 

Fastighetsinformation 
ADDNODE GROUP 

HÅBO VÄPPEBYS:l 
Församling: Kalmar-Yttergran 
Riksnyckel: 030022261 

Status: Levande 

Ajourdatum IM: 

Internnyckel: 30022261 Ajourdatum FR: 2003-12-18 

Officiella noteringar 
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig 
Fastighetens andel i samfålligheter är inte utredda 

Anmärkning fOrsamling 
SOCKEN: KALMAR 

Beteckning 
C-KALMAR VÄPPEBY GRUSTAG l :l 

Ursprung 
Fastighet 
KTÄPPEBY 1:1 HÅBO 
VÄPPEBY2:1 HÅBO 
VÄPPEBY 3:1 HÅBO 
~ ÄPPEBY 4:1 HÅBO 

Avregistrerad till 

Adress 

Areal 

(Uppgifter saknas) 

(Uppgifter saknas) 

Totalt/Område 
otalt: 

Landareal (Kvm) 
12832 

Vattenareal (Kvm) 
o 

Koordinater 
Område: 3 

Koordinatpar 
Lokalt- SWEREF 99 18 00 
SWEREF99TM 
RT90 2,5 G Väst 

Ajourhålles i: 
Punkttyp: 
Referenskart a: 
Rikstrianguleiingssystem: 
Kvalitetsdatum: 
Kvalitet: 

Fiske 

X-Koord 
6606085,0 
6.606077,5 
6606629,5 

SWEREF99TM 
Centralpunkt inom området 
-HÅBO 
SWEREF99TM 
2007-01-27 
Al <RA 

Y-Koord 
123595,2 
643090,6 
1597652,8 

(Uppgifter saknas) 

Samfälligheter/Gemensamhetsanläggningar (Uppgifter saknas) 

skattetal 

Åt ärder 
Datum 

003-12-18 
Åtgärder: 

FRM-akt 
0305-03/28 
Fastighetsreglering 

Gäller i jastighet 

BISTA 1:163 HÅBO 
BISTA 3:1 HÅBO 

(Uppgifter saknas) 

Egen aletbeteckning 

http://admtekis209/tekiswebb/TekisFir/FirReport/FastighetRepmt.aspx 
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03-75:432 

Totalareal (Kvm) 
12832 

Littera 
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.. Fastighetsrappmt: HÅBO VÄPPEBY 5:1 

BIST A 4:5 HÅBO 
IBISTA 6:1 HÅBO 
BISTA 15:1 HÅB o 
IBROBY 1:1 HÅB o 
BÅLSTA 1:6141 iÅBO 
~NEBY 1:40 HÅBO 
FRÖSUNDA 3:1 HÅBO 

ÅDDERSTA 6:1 HÅBO 
IT'ORRESTA 1:5 HÅBO 
Kn:BY 3:1 HÅBO 
VÄPPEBY5:1 HÅBO 
~ÄPPEBY7:7 HÅBO 
VÄPPEBY 7:218 HÅBO 
Datum 
j2.000-0 1-11 

Åtgärder: 

F RM-akt 
o 3-99:269 

astighetsreglering F 

Gäller i fastighet 

IBJSTA 1:163 HÅBO 
BISTA 3:1 HÅBO 
IBISTA 3:4 HÅBO 
BISTA 3:7 HÅBO 
BISTA 12:1 HÅB o 
BISTA S:4HÅBO 
IBÅLSTA 1:2 
BÅLSTA 1:35 

HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 

BÅLSTA 1:36 
BÅLSTA 1:93 
BÅLSTA 1:225 HÅBO 

HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 

IBÅLSTA 1:543 
IBÅLSTA 1:549 
!BALs TA l :550 
BÅLSTA 1:592 
iB_ÅLSTA 1:614 
IBÅLSTA 2:42 
IBÅLST A 2:43 
BÅLSTA2:44 
IBALSTA 2:49 
IBALSTA 2:50 
BÅLSTA 2:84 
BÅLSTA2:85 
BÅLSTA2·86 
IBALSTA 2:87 
BÅLSTA2:88 

HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 
iÅBO 
HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 

IBALSTA S:2I 
BÅLSTA S:ll 
IBALSTA s: 13 
BÅLSTAS:l4 
lvÄPPEBY 5:1 I iÅBO 

BO 
HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 
iÅBO 

HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 
iÅBO 

VÄPPEBY7:1 HÅ 
VÄPPEBY7:2 
VÄPPEBY7:7 
VÄPPEBY 7:11 
V ÄPPEBY 7:12 
VÄPPEBY 7:13 I 
VÄPPEBY 7:14 
VÄPPEBY 7:21 
V ÄPPEBY 7:22 
lvÄPPEBY 7:23 
VÄPPEBY7:24 
lvÄPPEBY 7:25 
V ÄPPEBY 7:26 
iv ÄPPEBY 7:27 .F 

Egen aktbeteckning 

9l. 
http://admtekis209/tekiswebb/TekisFir/FirRep01t!FastighetReport.aspx 
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Fastighetsrapport HÅBO VÄPPEBY 5:1 

V ÄPPEBY 7:28 HÅBO 
VÄPPEBY7:29HÅBO 
V ÄPPEBY 7:60 HÅBO 
Datum FRM-akt 
1994-09-30 03-94:284 

Atgörder: Fastighetsreglering 

Gäller i fastighet 

VÄPPEBY 5:1 HÅBO 
VÄPPEBY 7:1 HÅBO 
Datum FRM-akt 
1977-01-28 03-77:50 

Åtgärder: Fastighetsreglering 

Gäller i fastighet 

BÅLSTA l :75 HÅBO 
SJÖÄNDA 1:1 O HÅBO 
SJÖÄNDA l :12 HÅBO 
SJÖÄNDA l :81 HÅBO 
SJÖÄNDA 1:82 HÅBO 
VÄPPEBY 5:1 HÅBO 
IYTIERGRANS-V ALLA l :3 HABO 
YTTERGRANS-V ALLA I :5 HABO 
IYTTERGRANS-VALLA 1:6HÅBO 
YTTERGRANS-V ALLA l :7 HÅBO 
YTTERGRANS-V ALLA 1:64 HABO 
IYTTERGRANS-VALLA 1:73 HÅBO 
YTTERGRANS-VALLA 1:74HÅBO 
YTTERGRANS-VALLA 1:75 HÅBO 
YTTERGRANS-VALLA 1:76 HÅBO 
Datum FRM-akt 
1906-06-22 03-A VS-4217 

Åtgärder: Avsöndring 

Gäller i fastighet 

VÄPPEBY 5:1 HÅBO 

Avskild mark 
'Fastighet 
YÄPPEBY 5:2HÅBO 

Rättigheter 

Planer 
FRM-akt 
03-P94/2 

Grupp 
Planer 

Egen aktbeteckning 

lEgen aktbeteckning 

Egen aktbeteckning 

Atgärd 

(Uppgifter saknas) 

Plantyp 
Detaljplan 

status 
Beslut 

landetaljer 

eslutstid 

1994-01-04 

Lagakrqft 

1993-11-22 

Genomförandetid Gäller till 

1993-11-23 2000-12-31 

erörd kommun: 

mior: 

HÅBO 

Registerkarta 
Registerkarta 
Registerkarta 
Registerkarta 
Registerkmia 
Registerkarta 
Registerkarta 
Registerkarta 
Registerkmia 

Hänvisning annat planbeslut 

3932B 
3932D 
3933C 
4033A 
4033B 
4033C 
4033D 
4133B 
4134A 

'R.i\1-akt. Beslutsdatum Orsak 

Page 3 of5 

Littera 

Littera 

Littera 

Plannamn 
MÄLARBANAN,CENIRALA 
BÅLSTA 

Arkivplats Ajourtid Myndighet 

2011-04-06 03LM 

http ://admtekis209/tekiswebb/TekisFir/FirReport/FastighetRepmt.aspx 2014-11-06. 
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Fastighetsrapport HÅBO VÄPPEBY 5:1 Page4 of5 

03-KAL-127 1930-01-23 Upphäver 
03-YIT-250 1956-01-10 Ändrar 
03-KAL-323 1962-09-05 Ändrar 
03-KAL-325 1963-07-04 Ändrar 
03-KAL-347 1965-03-27 Ändrar 
03-83:163 1983-03-25 Ändrar 
03-85:298 1985-08-29 Ändrar 
03-88:485 1988-09-26 Ändrar 
03-89:223 1989-04-12 Ändrar 
03-90:660 1990-09-24 Ändrar 
0305-P05/10 2005-06-27 Ändrad av 
0305-P08/8 2008-06-16 Ändrad av 
0305-P11/3 2010-11-15 Ändrad av 

1-L(ommunsp ecifika uppgifter 

IP!annr Antagandedatum Beslutsorgan Anmärkning 

~60 
FR M-akt Plantyp status Plannamn 
03-KA.L-127 

Grupp 
Planer Avstyckningsplan Avregistrerad 

Plandetaljer 

f3eslutstid Lagakraft Genomförandetid Gäller till 

1930-01-23 

Övrigt 

Berörd ko mmun: 
Kattor: 

HÅBO 

Registerkarta 
Registerkarta 
Registerkarta 
Registerkarta 

4033A 
4033B 
4033D 
4133B 

!Hänvisning , annat planbeslut 

IFRM-akt Beslutsdatum Orsak 

03-83:163 1983-03-25 Ändrad av 
03-88:485 1988-09-26 Ändrad av 
03-P94/2 1994-01-04 Upphävd av 
IFRM-akt Grupp Plantyp Status 
03-023:7 NaturvårdsbestämmelerGrundvattenskydd Beslut 

!Plan detaljer 

Beslutstid Lagala·aft Gäller till Arldvplats 

1961-07-14 

Övrigt 

!Berörd ko mmun: 

!Kattor: 

HÅBO 

Registerkarta 
Registerkarta 
Registerkatta 
Registerkatta 
Registerkarta 
Registerkruta 
Registerkarta 
Registerkarta 
Registerkarta 
Registerkarta 
Regi s terkarta 
Registerkatta 
Registerkmta 
Registerkarta 
Registerkarta 
Registerkmta 
Registerkarta 
Registerkarta 
Registerkarta 

11719 
11728 
11729 
3832C 
3832D 
3833C 
3932A 
3932B 
3932D 
3933A 
3933B 
3933C 
3933D 
4032B 
4033A 
4033B 
4033C 
4033D 
4133A 

Arkivplats Ajourtid Myndighet 

1994-04-12 03LM 

Plannamn 
GRUNDVATTENsKYDD 
ENLHÄLSOV ÅRDSSTADGAN 

Ajow·tid 

1987-05-15 

Myndighet 

03LM 

http ://admtekis209/tekiswebb/TekisFir/FirReport/F astighetReport.aspx 2014-11-06 
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Fastighetsrapport HÅBO VÄPPEBY 5:1 Page 5 of5 

Taxering 
ÅrtaVTaxår 2014/2013 

Registerkarta 
Registerkarta 
Registerkarta 
Registerkarta 
Registerkarta 
Registerkarta 

Taxeringsenhet: 419990-1 
IUppgiftsår: 2013 

4133B 
4133D 
4134A 
4134C 
4233B 
4234A 

Skattemyndlkontor: 
Taxeringsvärde tkr: 
Typkod: 
!Beskrivning: 
1Industritillbehör: 

Markvärde: 
499 Industlienhet med värde < 1000 kr 
Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet 
Industritillbehör salmas Enhet: 

Taxerad ägare 
556106-8874 Håbo Marknadsaktiebolag SKÖLDV ÄGEN 2 

746 50 BÅLSTA 
Jmidisk form: 
Ägandetyp: 

Värderingsenheter 
(Uppgifter salrnas) 

Lagfaren ägare 

Övliga aktiebolag 

556106~8874 HÅBO FASTIGHETS-AB 

Andel: 1/1 

SKÖLDV ÄGEN 2 
746 50 BÅLSTA 

1921 Areal i kvm: 12832 
Byggnadsvärde: 

Notmal enhet (utan samtaxering) 

Dagboksnummer: 70/479 
1969-11-17 
111 

fuskrivn.ingsdatum: 1970-04-15 
Köp 
Andel: 

Anmärkning: 

Tomträttshavare 

Tidigare ägare 

TomträttsupplåteJse 

Inskrivningar 

Anteckningar 

Noteringar (kommunspecifika) 

Område 
Typ 
!Nyckelkodsområden 

lingår i 
Typ 
Skolomräde 

Byggnader 

Område 
100000 

Område 
FUT 

Ingen köpeskilling redovisad. 

(Uppgifter salmas) 

(Uppgifter saknas) 

(Uppgifter salrnas) 

(Uppgifter saknas) 

(Uppgifter saknas) 

(Uppgifter saknas) 

Beskrivning 
Kalmar landsbygd 

Beskrivning 
Futurums anvisning~ornråde 

(Uppgifter salmas) 

- - - Listan slut - - -

Nivå 
2 

(FB) 

(FB) 
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Fastighetsrapport: HÅBO SJÖÄNDA l: 11 Page l of8 

Fastighetsinformation TE~< ~ S 
ADDNODE GROUP 

HÅBO SJÖÄNDA 1:11 status: Levande 

Församling: Kaimar-Yttergran 

Riksnyckel: 030021105 

Ajourdatum IM: 

Intemnyckel: 30021105 Ajourdatum FR: 2010-04-21 

Officiella noteringar 
~edovisning av rättigheter kan vara ofullständig 
Fastigbetens andel i samfälligheter är inte utredda 

Anmärlming .församling 
SOCKEN: YTTERGRAN 

Tidi are betecknin 
Upphörde 
1950-01-01 
1975-06-02 

Ursprung 

Beteckning 
C-ÖVERGRAN SJÖÄNDA l :11 
C-YTIERGRAN SJÖÄNDA l :11 

'Fastighet 
SJOANDA 1:10HÅBO 

Avregistrerad till 

Adress 

(Uppgifter saknas) 

Areal 
Totalt/Område 

otalt: 

Koordinater 

oordinatpar 
okalt- SWEREF 99 18 00 

SWEREF991M 

· strianguleringssystem: 
valitetsdatum: 
va litet: 

Område: 2 

Koordinatpar 
okalt - SWEREF 99 18 00 

SWEREF 991M 
T90 2,5 G Väst 

jourhålles i: 
unkttyp: 
eferenskarta: 
· strianguleringssystem: 

( valitetsdatum: 
(valitet: 
Område:3 

Koordinatpar 
olealt- SWEREF 99 18 00 

SWEREF99TM 
T90 2,5 G Väst 

(Uppgifter saknas) 

Landareal (Kvm) 
427923 

Vattenareal (Kvm) 
o 

X-Kom·d 
6606178,0 
6606180,5 
6606729,8 

SWEREF99TM 
Centralpunkt inom området 
-HÅBO 
SWEREF99IM 
2007-01-27 
AICRA 

X-Kom·d 
6605913,7 
6605916,5 
6606465,6 

SWEREF99TM 
CentTalpunkt inom området 
-HÅBO 
SWEREF99TM 
2007-01-27 
AKRA 

X-Kom·d 
6606613,9 
6606642,1 
6607184,7 

Y-Koord 
123819,4 
643310,3 
1597873,8 

Y-Koord 
123819,3 
643322,1 
1597882,4 

Y-Kom·d 
124400,1 
643870,6 
1598439,8 

http :/l admtekis209/tekiswebb/TekisFir/FirReport/F astighetRepmt. asp x 

FRM-akt 
03-YTI-172 
03-75:432 

Totalareal (Kvm) 
427923 
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Fastighetsrapport HÅBO SJÖÄNDA 1:11 

· cstrianguleringssystem: 
( valitetsdatum: 
<valitet: 

Fiske 

SWEREF991M 
Centralpunkt inom området 
-HÅBO 
SWEREF991M 
2007-05-30 
Al <RA 

(Uppgifter saknas) 

Samfålligheter/Gemensamhetsanläggningar (Uppgifter saknas) 

Skattetal (Uppgifter saknas) 

Åt .. d tgar er 
Datum FRM-akt Egen aktbeteckning 
~010-04-21 0305-10/1 

Åtgärder: Fastighetsreglering 

Gäller i fastighet 

SJÖÄNDA l: 11 HÅBO 
V ÄPPEBY 7:2 HÅBO 
Datum FR M-akt Egen aktbeteckning 
2006-05-15 0305-06/1 

Åtgärder: Fastighetsreglering 

Gäller i fastighet 

BISTA 3:1 HÅBO 
BJSTA6:1 HÅBO 
SJÖÄNDA 1:11 HÅBO 
V ÄPPEBY 7: l HÅBO 
Datum FRM-akt Egen aktbeteckning 
1990-07-19 03-90:365 

Åtgärder: Fastighetsreglering 

Gäller i fastighet 

BISTA 1:163 HÅBO 
SJÖÄNDA 1:11 HÅBO 
V ÄPPEBY 7:52 HÅBO 
V ÄPPEBY 7:52 HÅBO 
Datum FRM-akt Egen aktbeteckning 
1977-07-19 03-77:490 

Åtgärder: Fastighetsreglering 

Gäller i fastighet 

I8ÅLSTA 1:75 HÅBO 
IBÅLSTA 4:11 HÅBO 
BÅLSTA 4:35 HÅBO 
BÅLSTA 6:1 HÅBO 
BÅLSTA 6:3 HÅBO 
BÅLSTA 6:5 HÅBO 
BÅLSTA S:7 HÅBO 
SJÖÄNDA 1:11 HÅBO 
SJÖÄNDA 1:12HÅBO 
lYTTERGRAN 1:5 HÅBO 
YTTERGRANS-V ALLA l :76 HÅBO 
Datum FRM-alrt Egen aktbeteckning 
1945-09-06 03-ÖVE-255 

Åtgärder: Avstyckning 

Gäller i fastighet 

SJÖÄNDA 1:11 HÅBO 

Avskild mark (Uppgifter salmas) 

Rättigheter 

http ://admtekis209/tekiswebb/TekisFir/FirReport!F astighetReport.aspx 
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Fastighetsrapp01t: HÅBO SJÖÄNDA 1:11 Page 3 of8 

Län FRM-akt Andamål 
c 0305-06/1.1 

Rättighetstyp 
Officialservitut 

status 
Levande RÄTTATITA V ÄG FÖR 

UTFORSLING A V 
SKOGSPRODUKTER FRÅN DEN 
lJ\ITILL OMRÅDE l 
ANGRÄNSANDESKOGSMARKEN 
SAMTRÄTT ATI ANVÄNDA 
BEFlJ\ITLIG UPPLAGSPLATS NERE 
VID JÄRNVÄGEN 

Al{tdetaljer 

tgärd Datum Senast ändrad Under ajourf Karta och status 

RGL 2006-05-15 N 11719 

Anmärkning/beskrivning: 
.. TI ATITA VÄGFÖR UTFORSLlJ\IG AV SKOGSPRODUKTERFRÅNDENlJ\ITILL OMRÅDE l 

GRÄNSANDE SKOGSMARKEN SAMTRÄTT ATI ANVÄNDABEFlJ\ITLIG UPPLAGSPLATS NERE VID 
JÄRNVÄGEN 

as t 
SJÖÄNDA 1:11 HÅBO 

FRM-akt 
03-99:269.1 

Rättighetstyp 
Officialservitut 

status 
Levande 

Ändamål 

Senast ändrad 
2006-05-15 

ärkning!beskrivning: 
LLAN PUNKTERNA A OCH B 

a st 
SJÖÄNDA 1:11 HÅBO 

Hänvisning 

Löpnr FRM-akt 
l 0305-06/1 

Under ajowf Karta och status 

Atgärd 
FRGL 

N 4133C, Rättigheten finns på fler än en karta 

Datum Hänvisningstyp 
2006-05-15 Berörkrets ändrad 

Län FRM-akt 
c 03-99:269.2 

Rättighetstyp 
Officialservitut 

status Ändamål 
Levande 

ktdetaljer 

tgärdDatum 
RGL 2000-01-11 

än visning 
öpnr FRM-akt 

l 0305-06/1 
Län FRM-akt 
c 03-99:269.3 

Aktdetaljer 

Senast ändrad 
2006-05-15 

Under qjowf Karta och status 

Atgärd 
FRGL 

N 413 3 C, Rättigheten finns på fler än en kmia 

Datum Hänvisningstyp 
2006-05-15 Berörkrets ändrad 

Rättighetstyp 
Officialservitut 

status Ändamål 
Levande 

Senast ändrad 
2006-05-15 

Under ajowf Karta och status 
N 4133C, Rättigheten finns på fler än en karta 

00 
'?o· 
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Fastighetsrapport HÅBO SJÖÄNDA 1:11 

VÄPPEBY7:7 HÅBO 

!Last 
SJÖÄNDA l: 11 HÅBO 

iHänvisning 
!r,öpnr FRM-a kt 

6/1 l 0305-0 
Län FRM-akt 
c 03-IM1-34/706.1 

Aktdetaljer 

Atgm·d Datum Hänvisningstyp 

FRGL 2006-05-15 Berörkrets ändrad 
Rättighetstyp status Ändamål 
Avtalsservitut Levande SPOR1FISKE 

Åtgärd Datu m Senast ändrad Under ajowf Karta och status 

N 

Utredning: Härs kande eller gänande enhet är inte utredd fOr rättigheten 

hivning: Anmärkning/bes 
SPOR1FISKE 

Förmån 

SJÖÄNDA 1:2 HÅBO 

!Last 

SJÖÄNDA 1:5 
. SJÖÄNDA 1:10 

HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 
I-IÅBO 
HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 
I-IÅBO 
HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 
HÅBO 

SJÖÄNDA 1:11 
SJÖÄNDA 1:14 
SJÖÄNDA 1:15 
SJÖÄNDA 1:16 
sJöÄNDA 1:17 
SJÖÄNDA 1:18 
SJÖÄNDA 1:19 
sJÖÄNDA 1:20 
SJÖÄNDA 1:21 
SJÖÄNDA l :22 
SJÖÄNDA 1:23 
SJÖÄNDA 1:24 
SJÖÄNDA l :25 
SJÖÄNDA 1:26 
SJÖÄNDA l :27 
SJÖÄNDA 1:28 
SJÖÄNDA 1:29 
SJÖÄNDA 1:30 
SJÖÄNDA 1:31 
SJÖÄNDA 1:32 
SJÖÄNDA 1:33 
SJÖÄNDA 1:34 
SJÖÄNDA 1:35 
SJÖÄNDA 1:36 
SJÖÄNDA 1:37 
SJÖÄNDA 1:38 
SJÖÄNDA 1:39 
SJÖÄNDA l :40 
SJÖÄNDA l :41 
SJÖÄNDA 1:42 
SJÖÄNDA 1:43 
SJÖÄNDA 1:44 
SJÖÄNDA I :45 
SJÖÄNDA l :46 
SJÖÄNDA 1:47 
SJÖÄNDA l :48 
SJÖÄNDA l :49 
SJÖÄNDA 1:50 
SJÖÄNDA 1:5 1 
SJÖÄNDA l :52 
SJÖÄNDA l :53 

http://admtekis209/tekiswebb/TekisFir/FirReport/FastighetReport.aspx 
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SJÖÄNDA l :54 HÅBO 
SJÖÄNDA l :55 HÅBO 
SJÖÄNDA 1:56HÅBO 
SJÖÄNDA 1:57HÅBO 
SJÖÄNDA 1:58 HÅBO 
SJÖÄNDA l :59 HÅBO 
SJÖÄNDA 1:60 HÅBO 
SJÖÄNDA 1:61 HÅBO 
SJÖÄNDA 1:62 HÅBO 
SJÖÄNDA l :63 HÅBO 
SJÖÄNDA 1:64 HÅBO 
SJÖÄNDA l :65 HÅBO 
SJÖÄNDA 1:66HÅBO 
SJÖÄNDA l :67 HÅBO 
SJÖÄNDA l :68 HÅBO 
SJÖÄNDA 1:69 HÅBO 
SJÖÄNDA 1:70 HÅBO 
SJÖÄNDA 1:71 HÅBO 
SJÖÄNDA 1:72HÅBO 
SJÖÄNDA 1:73 HÅBO 
SJÖÄNDA 1:'74HÅBO 
SJÖÄNDA l :75 HÅBO 
SJÖÄNDA 1:76 HÅBO 
SJÖÄNDA 1:77HÅBO 
SJÖÄNDA 1:78 HÅBO 
SJÖÄNDA 1:79HÅBO 
SJÖÄNDA I :80 HÅBO 
SJÖÄNDA 1:81 HÅBO 
SJÖÄNDA 1:82HÅBO 
SJÖÄNDA l :83 HÅBO 
SJÖÄNDA 1:84 HÅBO 
SJÖÄNDA 1:85 HÅBO 
SJÖÄNDA 1:86 HÅBO 
SJÖÄNDA 1:87 HÅBO 
SJÖÄNDA 1:88 HÅBO 
SJÖÄNDA 1:89HÅBO 
SJÖÄNDA 1:91 HÅBO 

!Hänvisning 

iz,öpnr FRM-akt Åtgärd Datum Hänvisningstyp 

l 34/706 1934-11-28 Identisk/lika med avtalsservitut i Inskrivningsdelen 

Planer 
FRM-akt 
03-P94/2 

Grupp 
Planer 

Plantyp 
Detaljplan 

status 
Beslut 

Lagakraft 

1993-11-22 

GenonifOrandetid Gäller till 

erörd kommun: 

art or: 

1993-11-23 2000-12-31 

HÅBO 

Registerkmia 
Registerkarta 
Registerkmia 
Registerkmi a 
Registerkarta 
RegisterkaJia 
Registerkatia 
Registerkatia 
Registerkalia 

3932B 
3932D 
3933C 
4033A 
4033B 
4033C 
4033D 
4133B 
4134A 

Hänvisning annat planbeslut 

/tJtJ. 

Plannamn 
MÄLARBANAN,CENTRALA 
BÅLSTA 

Arldvplats Ajourtid Myndighet 

2011-04-06 03LM 

http://admtekis209/tekiswebb/TekisFir/FirRepmi/FastighetRepmi.aspx 2014-11-06 



Fastighetsrappmt: HÅBO SJÖÄNDA 1:11 

IFRM-akt Beslutsdatum Orsak 

03-KAL-127 1930-01-23 Upphäver 
03-YTT-250 1956-01-10 Ändrar 
03-KAL-323 1962-09-05 Ändrar 
03-KAL-325 1963-07-04 Ändrar 
03-KAL-347 1965-03-27 Ändrar 
03-83:163 1983-03-25 Ändrar 
03-85:298 1985-08-29 Ändrar 
03-88:485 1988-09-26 Ändrar 
03-89:223 1989-04-12 Ändrar 
03-90:660 1990-09-24 Ändrar 
0305-P05/IO 2005-06-27 Ändrad av 
0305-P08/8 2008-06-16 Ändrad av 
0305-Pll/3 2010-11-15 Ändrad av 

IKommunspec· ifilm uppgifter 
IP!annr Antagandedatum Beslutsorgan Anmärkning 

~60 
FRM-akt 
03-G23:7 

Grupp Plantyp Status 
NaturVårdsbestämmelerGrundvattenskydd Beslut 

riandetaljer 
lEeslutstid Lagakraft Gäller till Arkivplats 

1961-07-14 

Övxigt 

Berördkomm un: HÄBO 

(artor: Registerkarta 11719 
Registerkarta 11728 
Registerkarta 11729 
Registerkarta 3832C 
Registerkarta 3832D 
Registerkarta 3833C 
Registerkarta 3932A 
Registerkarta 3932B 
Registerkarta 3932D 
Registerkarta 3933A 
Registerkarta 3933B 
Registerkarta 3933C 
Registerkarta 3933D 
Registerkarta 4032B 
Registerkarta 4033A 
Registerkarta 4033B 
Registerkarta 4033C 
Registerkarta 4033D 
Registerkarta 4133A 
Registerkarta 4133B 
Registerkruta 4133D 
Registerkarta 4134A 
Registerkarta 4134C 
Registerkarta 4233B 
Registerkarta 4234A 

FRM-akt Grupp Plantyp 
03-G28:YIT10 NaturvårdsbestämmelerTäkttillstånd 

Plandetaljer 

!Bes lutstid 
1984-01-24 

Övrigt 

Lagakraft Gäller till 
1993-10-31 

Arkivplats 

!Anmärkning: F ÖRLÄNGD 1985-05-13,ÄNDRAD 1993-05-07 

!Berörd kommu n: HÅBO 

status 
Beslut 

Page 6 of8 

Plannamn 
GRUNDVATTENSKYDD 
ENLHÄLSOV ÅRDSSTADGAN 

Ajourtid 

1987-05-15 

Plannamn 
ENL 18 § 

Myndighet 
03LM 

NATUR V ÅRDSLAGEN 

Ajourtid 

1995-02-17 

Myndighet 
03LM 
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Fastighetsrapport: HÅBO SJÖÄNDA 1:11 

artor: Registerkarta 
Registerkarta 
Registerkarta 

än visning annat ej registrerat p1anbeslut 
'Rll1-akt Beslutsdatum 

03-G28:YTI8 0000-00-00 

Taxering 
Årtal!faxår 2014/2013 
Taxeringsenhet: 426665-1 

11719 
3933D 
4033B 

Orsak 

U häver 

Page 7 of 8 

UppgUftsår: 2013 
Taxeringsvärde tkr: 

Skattemynd/kontor: 
Markvärde: 

1921 Areal i kvm: 427923 
Byggnadsvärde: 

Typkod: 498 Industrienhet, gatu- eller parkmark 
Beskrivning: Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet 
Industritillbehör: Industritillbehör saknas Enhet: Nonnal enhet (utan samtaxering) 

Taxerad ägare 
556106-8874 Håbo Marknadsaktiebolag 

Juridisk f01m: Övriga aktiebolag 
Ägandetyp: 

Värderingsenheter 
!(Uppgifter saknas) 

La2faren ägare 
556106-8874 HÅBO FASTIGHETS-AB 

Dagboksnummer: 
Övriga fångeshandlingar 
Andel: 

Anmärkning: 

Tomträttshavare 

Tidigare ägare 

Tomträttsupplåtelse 

Insl{rivningar 

Anteckningar 

79/57808 
1979-11-19 
l/l 

Noteringar (kom munspecifika) 

Område 
Typ 
Nyckelkodsområden 

Ingår i 
1)p 
skolområde 

"Temporära", egendefinierade områden 
"Temporära", egendefinierade områden 
"Temporära", egendefinierade områden 
"Temporära", egendefinierade områden 
"Temporära", egendefinierade områden 

Byggnader 

Område 
200000 

Område 
GRAN 
DP325 
DPL325 
INV25 
ÅSEN 
ÅSLEDE 

SKÖLDV ÄGEN2 
746 50 BÅLSTA 

Andel: 1/1 

SKÖLDV ÄGEN 2 
746 50 BÅLSTA 

Inskrivningsdatum: 1979-11-20 
logen köpeskilling redovisad. 

(Uppgifter salrnas) 

(Uppgifter saknas) 

(Uppgifter saknas) 

(Uppgifter saknas) 

(Uppgifter saknas) 

(Uppgifter salrnas) 

Beskrivning 
Yttergrans landsbygd 

Beskrivning 
Gransäters anvisnings01måde 
Dragets ind omr 
Draget 
Ensk av l Väppeby 
Åsen

(Uppgifter salrnas) 

./!)t 
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VATTENFALl: ~~ PJ 

l 

Fitll 

Kontrakt om kraftledningsservitut 
(Eneby 1:40 och Bista 1:163, Håbo kommun) 

2002-01-28 

Håbo Fastighets AB 
Box24 
746 21 BÅLSTA 

L-AL20 

Vi översänder hänned Ert exemplar av det markupplåtelseavtal, som upprättats mellan 
Er och Vattenfall. 

Avtalet är nu inskrivet hos tingsrätten. 

Med vänlig hälsning 

Vattenfall Service Syd AB 
Skog/Mark 
17196 SOLNA 

. .. 

. ~ . : . . . . ... 

• •• • : o • •• • •. 

. · .. >: .: · . .- ~ ::: · .. ·. · .. '•. 

Personuppgifter skyddas i enlighet med PuL 
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VATTENFALL ~ 
~ 

: :·. :. ·.Avtal om servitut för elledning i mark 
. _:_i (Eneby 1:40 och Bista 1:163, Håbo kommun) 

2001-11-19 L-AL20 

Håbo Fastighets AB 
Att: Lars-Göran Bromander 
Box 24 
746 21 BÅLSTA 

Då bifogat markupplåtelseavtal ej är komplett för inskrivning återsänder vi det till Er. 
Enligt registt·eringsbevis skall ytterligare en underskrift finnas på avtalet. 

ri ;· 
'-· v l 

Vi ber Er komplettera båda exemplaren av avtalet och sedan returnera dem till oss i bifogat 
svarkuvert 
Vi bifogar även en kopia på registreringsbeviset. 

Med vänlig hälsning 

Vattenfall Service Syd AB 
Skog!Mark 
17196 SOLNA 

/tJf 

•::\;·._ 

:~-~-: 
:. ·: · 

.. _-._: 

.. . . 
i;~- :~-
:.:·. 

:·· .. : 
:·.·: 

. : : . : .. · 
~ : •, ·.'· 
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MARKUPPLÅTELSEA VI' AL FÖR OPTOKABEL 

Mellan unde1tecknade, nedan benämnda fastighetsägaren respektive ledningsägaren är 
följande överenskommelse träffad. 

Fastighetsägare 

Fastigheter 
.. 

Komillun 
' ·. 

L~ 

.. ,. 

· . 

': {: ·: ·.-. : . 

. -. :: 
·. ·-: · . . ... .. . 

:·· · .. 
·. · .. .. ·. 

Håbo Fastighets AB Ledningsägare 
Box 24 746 21 Bålsta Vattenfall Sveanät AB 
Eneby 1:40 H \Jf:;K; \) ·- L~~l':-1 H\)~\:) Q. A {:_;:'20 
Bista 1:163 

Hå bo UPPSALA 

Uppsala 
. '\D;) , . 6_ lH·'l ~ j'\::l_<, 

Upplåtelsens omfattning 

Fastighetsägaren medger ledningsägaren rätt 

a) att i mark nedlägga och fOr all framtid bibehålla optokabelledning dels för övervalming och 
styrning av kraftledning, dels för teleledning för allmänt ändamål, jämte tillhörande anordningar 
i den sträclming som redovisas på bifogade kartskiss. Upplåtelsen omfattar ett fyra meter brett 
område med kabeln i centrum . 

b) att i erforderlig omfattning fä tillträde till egendoin~n födedniii.geris hedläggande samt 
tillsyn, underhåll, omläggning och reparation, varvid ledningsägaren har att, i den mån detta kan 
ske utan väsentlig olägenhet, iaktta av upplätaren givna anvisningar med avseende på rätten att 
ta väg. 

c) att på egendomen, nu och framdeles, fälla för ledningen hinderliga tri':ld och buskar, vilka 
förblir fastighetsägarens egendom. 

Föreskrifter 

a) Ledningsägaren skall utöva rättigheterna så att egendomen inte betungas mer än 
nödvändigt. · 

b) Fastighetsägaren får inte i anläggningens närhet ändra markanvändningen genom att 
exempelvis uppfora byggnad eller annan anläggning eller ordna upplag så att anläggningens 
bibehållande äventyras. 

c) Fastighetsägaren får inte i anläggningens närhet utan ledningsägaren i god tid inhämtade 
medgivande spränga, schakta eller på annat sätt ändra marknivåti eller vidta annan åtgärd som 
kan medfora fara för anläggningen. Det åligger ledningsägaren att genom sakkunnig personal 
utan kostnad för fastighetsägaren anvisaeller vidta lämpliga skydqsåtgärder vid utförande av 
nyss nämnda arbeten samt att ersätta fastighetsägaren de merkostnader som uppkommer ftlr dem 
till följd av de anvisade åtgärderna avseende oförändrad markanvändning. 

Tillträde 

Ledningsägaren f'ar omedelbart ta i anspråk de i enlighet med § l och 2 upplåtna markområdet 
och rättigheterna. 
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§4 

§5 

§7 

§9 

.· .. : 
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Ersättning för bestående skada .. : 

.För markupplåtelsen erlägger ledningsägai-en till fastighetsägaren en engång~e~~äful'uiJ~ :.': 
om 365 kronor. · · 

Beloppet utbetalas så snart avtalet undertecknats av båda parter. 

Ersättning för tillfålliga skador 

För tillfälliga skador som kan uppkomma vid och som följd av anläggningens anläggande, 
tiUsyn, underhåll, ombyggnad och reparation skall ersättning utgå i varje särskilt fall. Tillfälliga 
skador skall värderas snarast efter skadans uppkomst och regleras med fastighetsägaren. 

Överlåtelse 

./Z· 

Fastighetsägaten fOrbinder sig att vid eventuell överlåtelse av fastigheten eller del därav, som • 
berör det av ledningsägaren disponerade markområdet, göra forbehåll om detta avtals 
bestånd. 

Inskrivning i fastigheten 

Detta avtal tar skrivas in i fastigheten alternativt läggas till grund för ledningsrätt 

Detta avtal har upprätt~ts i två exemplar, varav partema tagit var sitt. 

~ den "l.ot Ll 200~ 

Egendoin~n eller del där~ v som berörs av 
ledningen eller annan anläggning som om-

··::. fattas av'dett"å avtal är inte utarrenderad 
. _ ~~t~ s~~ up~l~~:,P rued~janderä~ .Y 

. ·. ~:-~~ft·~·::~, :·~··. ' 
Datum: · ~C)~' ~ ~ 

jb~ -~~~~ 
·~~u ... ~/_ 
/J s2. • ~ "diJ ._ 

_A:--., ... ~7 ;;~ ~ 
,JIJ-Go..l -.eJ2. ~~ ~ . 

Sollentuna den ·.7- l ll200~ 

Vattenfall Sveanät AB 

Såsom arrendator/nyttjanderättshavare 
av ovannämnda egendom godkänner 
jag/vi förestående avtal till alla delar i eller på 
den omfattning min/vår rätt berörs . 

Ort: 
Datum: 

• 

• 
• 

sonuppgifter skyddas i enlighet med PuL 

Personuppgifter skyddas i enlighet med 
PuL 

Personuppgifter skyddas i enlighet med PuL 

Personuppgifter skyddas i enlighet med PuL 
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INSKRIVNINGSMYNDIGHETEN l 
NORRTÄLJE GRUPP 1 

INSKRIVNINGSBEVIS 

-·-
' : ; . · .. :· . 

: ·: · .. : :_. ._ 

761 80 NORRTÄLJE 

Telefon 0176~76850 

Fastigheter: HÅBO BISTA 1:163,ENEBY 1:40 

Inskrivningsdag 
2001~12~19 

Aktnr 
25479 

_ · ·. : ·.::·-· ·_-:>':·:::-._ i: .= Inskrivning för SERVITUT KRAFTLEDNING har beviljats. 
. : ·. _.,·:··. 

-· ,, :-' · · · _ :_ ·:·-::;·::_· .-,= SpecifikaHon 

Handling Antal 

Inskrivningsbevis 1 

Summa expeditionsavgift 375 kr 

Lantmäteriverket, Uppbördsfunklionen, 801 85 GÄVLE, tel. 026~633000, svarar 
för utskrift och distribution av bevis samt för uppbörd av stämpelskatt och 
expeditionsavgifter. För innehållet i beviset svarar inskrivningsmyndigheten. 

Originalhandlingar (t ex köpebrev) som lämnats in i samband med ansökan, 
returneras i särskild försändelse av inskrivningsmyndigheten. 

  __ 

lOJ 
2002-01-14 

E>tp avgift 

375 

Cl21 
25479 
20300197 

Personuppgifte
r skyddas i 
enlighet med 
PuL 
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Blad 1 (3) 

Skala 1:3 000 
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Håbo Marknads AB 

Protokoll styrelsemöte 2014-09-04 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: Lars-Göran Bromander, Christian Nordberg, Ralph Abrahamsson, 

Göran Eriksson 

Ersättare: Bengt Skiöld, Sven Svanström 

Ej närvarande: Chris Bremark, Anders Ekman, Christer Persson, Frank Nilsson 

Övriga: Lena Eklund-Gabrielsson, Leif Nyren 

4:1 Mötets öppnande 

Mötet öppnas av Lars-Göran Bromander 

4:2 Val av justerade 

Till justerade valdes Bengt Skiöld 

4:3 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes 

4:4 Protokoll från föregående möte 

Protokollet från föregående möte godkändes 

4:5 Information från VD 

VD Leif Nyren berättar om sina första 3 veckor på Håbo Marknads AB där det varit 

många inplanerade möten med politiker och tjänstemän. 

Markaffären med Råby Gärde Fastighets AB på Viby äng klart. 

Möte angående nya centrum 

skoklostermöte ang turism 

Berättar om den planerade starta eget mässa 

4:6 Ekonomirapport 

Ekonomirapporten godkändes av styrelsen 

4:7 Övriga rapporter 

Inga övriga rapporter 

4:8 Beslutsärenden 

styrelsen i Håbo Marknads AB beslutar att sälja marken i centrum till Håbo kommun dock 

efter att marken har värderats. 

il/ 



VD och styrelseordförande får fullmakt att teckna avtalet 

4:9 Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

4:1 O Nästa styrelsemöte 

13/1 1 15.00 

4: 11 styrelsemötet avslutas 

Lars-Göran Bromander avslutar mötet. 

Lars-Göran Bromander. 

Ordförande. 

Bengt Skiöld 

Justerare 

//!_ 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11 -24 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 161 KS 2014/124 

Förslag till Bostadsförsörjningsprogram 

Sammanfattning 
Kommunen ska enligt lag (20 11: 1383) om kommurremas 
bostadsförsörjningsansvar med riktlinjer planera får bostadsförsötjningen i 
kommunen. 

Enligt lagen ska kommunens liktlinjer antas av kommunfullmäktige varje 
mandatperiod och vid planeringen av bostadsförsörjningen samråda med 
berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktörer med ansvar för regionalt 
tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfålle att yttra sig. 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-11 att gå ut på samråd med förslag till 
Bostadsförsäljningsprogram för 2015-2018 med utblickmot 2030. 
Samrådet pågick till och med 5 september. 

Efter samrådet har programmet reviderats efter inkomna synpunkter. 

Beslutsunderlag 

Bostadsförsörjningsprogram, ANTAGANDEHANDLillG (KS2014/124 
m 2014.3055). 

Tjänsteskrivelse 2014-10-20. 

Arbetsutskotts fårslag till beslut 2014-11-1, § 129. 

Noteras att angivet antal bostadsrätter och antalet hyresrätter i 
prokollsutdraget från arbetsutskottet är felaktiga med hänsyn till det yrkande 
som framställdes vid sammanträdet. 

Komrimnstyrelst:'ms behandling av ärendet: 

Yrkande 
Owe F röj d (Båp) yrkar att fördelningen mellan bostadsrätter och hyresrätter, 
perioden 2015-2018, i bostadsförsörjningsprogrammet ska vara: 380 
bostadsrätter och 430 hyresrätter. 

Cruina Lund (M) yrkar att fårdelningen mellan bostadsrätter och hyresrätter, 
perioden 2015-2018 i bostadsfårsötjningsprogrammet ska vara: 580 
bostadsrätter och 230 hyresrätter. 

Omröstningsordning och beslut 
J;<:fier avslutad debatt konstaterar ordföranden att tre :förslag till beslut 
föreligger, nämligen: Fröjds (Båp) yrkande, Lunds (M) yrkande och 
utskottet (felaktiga) förslag. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

~tt l~ Id l Il? 
Nr 2014.3507 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 161 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-24 

KS 2014/124 

Ordföranden prövar först Fröjds (Båp) yrkande mot Lunds (M) yrkande och 
finner att styrelsen beslutar enligt Carina Lunds (M) yrkande. 

Votering begärs och följande omröstningsordning fastställs: "Den som 
röstar för Lunds (M) yrkande röstar ja." Den som röstar för Fröjds (Båp) 
yrkande röstar nej." Omröstningen utfaller med sex ja-röster, Liselotte 
Grahn Elg (M), Göran Eriksson (C), Christian Nordberg (MP), Håkan Welin 
(FP), Fred Rydberg (KD) och Carina Lund (M) ochmed sju nej-röster, 
Agneta Hägglund (S), Lars-Göran Bromander (S), Helene eranser (S), 
Fredrik Anderstedt (S), Werner Schubert (S), Michael Rubbestad (SD) och 
Owe Fröjd (Båp). StyJ_·elen utser därmed Fröjds (Båp) förslagtill motförslag 
till utskottets fårslag. 

Ordföranden prövar därefter Fröjds (Båp) förslag mot utskottets förslag till 
beslut och konstaterar att styrelsen beslutar enligt Fröjds (Båp) yrkande. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfuHmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att anta Bostadsförsäljningsprogrammet 
2014-04-01, ks hidnr 2014.3055, justerat 2014-11-24 i enlighet med 
kommunstyrelsens beslut. 

EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

\3 

Nr 2014.3507 



Yttrande 1(5) 

2014-09-08 405-3891-14 

LÄNSSTYRELSEN 
UPPSALALÄN 

Samhällsutvecklingsenheten 

Håbo komn11m 
Kommunstyrelsen 
746 80 BÅLSTA 

Samråd om föJ•slag till bostadsförsörjningspJ·ogram, Håbo kommun 
Håbo kommun har till Länsstyrelsen överlämnat ovanstående 
bostadsförsäljningsprogram får samråd enligt l §i lagen (2000:1383) om 
konummemas bostadsfårsötjningsansvar. 

Kommunen har begärt synpunkter på forslag till bostadsförsörjningsprogram for att 
utveclda en tydlig och kvalitetssäkrad bostadsförsörjning i kommunen. 

Bakgrund 
Vmje kommun ska enligt l§ lagen (2000:1383) om kommunernas 
bostadsf6rsö1jningsansvar, med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i 
kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa flhutsättningar får alla i 
kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder får 
bostadsf6rsö1jningen fårbereds och genomförs. Vid planeringen av 
bostadsförsäljningen ska koilllllunen satmåda med berörda kommuner och ge 
länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt ti11växtarbete i länet och andra organ 
tillfålle att yttra sig. 
Riktlinjer får bostadsförsäljningen ska antas av kommunfullmäktige under vruje 
mandatperiod. Förändras fårutsättningarna for de antagna riktlinjerna ska nya 
riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige. 

Kommunens riktlinjer enligt Jagens 2 §ska minst innehålla följande uppgifter: 
l. Kommunens mål fcir bostadsbyggru1de och utveclding av bostadsbeståndet, 
2. Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och 
3. Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, 

planer och program som är av betydelse får bostadsförsörjningen. 

Uppgiftema ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, 
efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet for särsidida grupper och . 
marJmadsfdresättningar. 

Kommunens riktlinjer enligt lagens 4 §ska vara vägledande vid tillämpningen av 2 
kap. 3 §p. 5 plan- och bygglagen (2010:900). 

I kommunens riktlinjer får bostadsfdrsö1jningen Idargörs 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. Avgörande for nyttan med riktlinjerna är om kommunen har analyserat vilka 
de stötsta utmaningama for bostadsförsörjningen är i den egna kommunen. Analysen 
måste även kopplas till bostadsmarknadsläget i grannkmmnunerna och den regionala 
bostads- och arbetsmarimaden i stort. En årlig uppföljning av boendeprogrammet kan 

POSTADRESS 751 86 Uppsala GATUADRBSS Hamnesplanaclcn3 
TELEFON 010-22 33 000 FAX 010-22 33 016 

E-POST uppsnla@lansslyrelscn.sc WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala 
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LÄNSS'JYRELS!!N 
UPPSALA L.iiN 

2(5) 

2014-09-08 405-3891-14 

vara ett bra underlag får en diskussion i kommunfullmäktige, och för beslut om en 
eventuell översyn av programmet. 

Länsstyrelsens synpunkter 
Länsstyrelsen anser att kommunen gjort ett bra arbete med att ta fram förslag till 
bostadsförsö1jningsprogram och i stort har beaktat de flesta av Länsstyrelsens 
synpunkter vid tidigare dialog i mars 2014. Kommtmens aktiva mil med att låta 
flertalet externa aktörer (enligt sändlista) medverka i remissförfarandet, öppnar får 
dialog och samverkan över den egna kommungränsen vilket är nödvändigt för att 
kunna få fram en gemensam målbild får hur bostadsmarknaden ska se ut i framtiden. 

Vid :fi·amtagandet av mål och riktlinjer för bostadsföl'sörjningen visar kommunen på att 
man :inventerat i styrdokument som framtagits i Boverkets Sammansttillning av 
nationella mål, planer och program av betydelse för fysisk planering och Re[jonctl 
utvecklingsstrategiför Uppsala län m. m. 

Regional samvedcan nämns till viss del i programmet men böt· utvecldas vidare. I en 
region där människor kan välja bostadsmt ganska fritt j forhållande till vilken kommun 
som arbetsplatsen råkar ligga i är det angeläget att alla grannkommuner för en 
kontinuerlig dialog om planeringen fOr bostadsfårsö1jningen och stämmer av med 
varandra hur man uppfattar förutsättningarna for nyproduktion och behovet av en 
utveckling av befintliga boendemiljöer och teknisk infi:astruktur i övrigt. En regional 
samordning ökar möjligheterna att fömtse och möta utvecklingen på bästa sätt. En 
ökad regional samordning som också visal' behov och efterfrågan på bostäder i 
regionen är också viktig för marknadens bostadsproducenter. 

Översiktsplanen hanterar kommunens långsiktiga utveclding, både vad gäller 
exploatering och olika tillväxt- och utvecldings:fi·ågor. En övervägande del av 
exploateringen sker genom detaljplaneläggning för bostäder. I det avseendet är det 
viktigt attTilctlinjema for bostadSfOl'SÖtjning och ÖVersiktsplanen förhåller sig till 
varandra. Vid kommande aktualitetsprövning av kommunens översiktsplan 2006, är 
det lämpligt att se över bostadsförsö1jningsprogmmmets rilctl:injer och 
ställningstaganden i översiktsplanen. 

Programmet har ett bra upplägg med fokus på flera behovsgrupper. Det ger 
kommunen möjligheter att inleda samarbete med de olika behovsgruppel'na for 
framtida planering av nya bostäder och generationsväxlingar. 

Länsstyrelsens upplysningar, J'åd och stöd 
Den avsiktfaddaring från år 2012 som har slutits mellan landshövdingen och länets 
kommuner sätter som må125 000 bostäder på fem år. Måletför Håbo kommun bör 
enligt Länsstyrelsens bedömning ligga på cirka 300 bostäder per år fram till åL' 2019 för 
att uppnå en balans på bostadsmadmaden enligt avsikts:fårldaringen och lämnade 
uppgifter i bostadsmadmadsenkäten kring bostadsmarknads läget, befolkningsölmingen 
och det ackumulerade bostadsbehovet. 

POSTADRESS 751 86 Uppsala GATUADRESS Hamnesplauadcn3 
TELEFON 010·2233 000 l7AX010-2233 016 

E-POST 1111psala@lansstyrelsen.se WEBBPLATS www.lansslyrelsen.se/uppsala 
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LÄNSSTYJtELSEN 
UPPsALALÄN 

3(5) 

2014-09-08 405-3891-14 

En god bostadsförsäljning handlar inte bara om själva bostaden utan också i stor 
utsträckning om miljön 1unt omkring. Det ska finnas goda boendemiljöer fOr alla, 
oavsett ålder, kön, etnisk och kulturell bakgmnd eller funktionsnedsättning. Bams 
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 a11Jetet. Den fysiska planedngen i kommunen styrs av plan- och bygglagen 
som vilar på principen om medborgarinflytande och människors delaktighet i 
samhällsutvecklingen genom möjlighet till insyn och påverkan oavsett social 
tillhörighet, etnisk bakgrund, kön eller ålder. Länsstyrelsen i Skåne län hat gett ut en 
rapport om "Hur beaktas barns intressen i.fysisk planering?" 

Ett mål är att anlägga ett jämställdhetsperspektiv i den fysiska planeringen. Det handlar 
till exempel om bur boendet och boendemiljöet· påverkat· 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 
fOrvaltDing 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 faktorer f'dr att direkt öka 
eller minska upplevelsen av u:ygghet. 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 långsiletig hållba1· utveckling bör varje nytt bostadsprojekts påverkan på 
kommunens bostads01måden värderas. Sociala nämnden får äldre och personer med 
:funlctionsnedsättning representerar viktiga delar av kommunens befolkning varfck även 
denna nänmd delar ansvaret får ökad integration och en långsiktig attralctivitet i utsatta 
kommundelar. Kommunens folkhälsopolicy bör även utgöra en gmnd för 
bostadsplaneringen. 

Det är en stor fårdel 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, föreningar, näringsidkare osv. Det ger ett bättre underlag får 
planeringen. Inte minst social1jänstens erfarenheter är vilctiga att tillvarata. Kommunen 
bör ha en kontinuerlig dialog med fastighetsägare, presumtiva byggherrar och andra 
vars insatser är nödvändiga får att fdrveddiga de kommunala målen för 
bostadsfårsörjningen. Det gäller att i möjligaste mån skapa en samsyn om 
utgångspunkter och eventuella problem infdr fi:amtida utbyggnad och andra 
bostadspolitiska insatser. A v stämning bör även göras mot andra antagna mål t. ex. 
miljöprogram, energiplan, tillgänglighetsprogram och lilmande. 
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Bostadsbehovet för några olilrn befollruingsga·upper 

PeJ•soneJ• med fimktionsnedsättning: En särslåld skrivning behövs för det 
bostadsbehov som personer med funktionsnedsättning har. Ett mål i lagen om stöd och 
setvice till vissa funktionshindrade (LSS) är att personer med funktionsnedsättning ska 
kwma leva som andra. Kategoribostäder ska därilir inte förekomma på ett sätt så att de 
ät· utmärkande. Hå bo kommun har just nu underskott på bostäder får personer med 
funktionsnedsättning, enligt årets undersökning i bostadsmarknadsenkäten, med 
särskild service enligt både socialtjänstlagen (Sol) och LSS. Vid ett kommande 
fi:amtida behov av dessa bostäder måste på ett tidigt stadium bostadsplanering finnas 
fot· goda integrerade lösningar. Samverkan med brukarorganisationema ger goda 
forutsättningar föl' att åstadkomma goda bostäder får mycket vaderade behov. Ökad 
tillgänglighet i det befmtliga bostadsbeståndet är även positiv faktor fot· personer med 
funktionsnedsättning. Det ökar deras vahnöjligheter på bostadsmarknaden och det ökar 
deras självständighet. 

Nyanliinda metluppehållstillstånd: Kommunens möjlighet att kunna ta emot 
nyanlända och leva upp till den överenskommelse som kommunen tecknat med 
Migrationsverket kräver flera lediga bostäder. Särskilt attraktivt får den gm p pen är 
hyresbostäder. Mottagandet av flyktingar i Håbo kommun kan ha stor invel1<an på 
kommunens befolkningsutveckling. En ökning av befolkningen har betydelse för både 
offentlig som kommersiell service och även får kommande generationsväxlingar i 
arbetslivet. 

Bostäderför illdre: Enligt Boverket utgör äldre en av de gtupper som har särslålt svå1t 
att få bostad. Det handlar framfårallt om behovet av bostäder får pensionärer eller 
medelålders personer som vill flytta till en mindre bostad. Bostäder för äldre personer 
är, och kommer framöver vara, en aktueU fråga. En allt större del av befolkningen är 
äldre (55+) och många bor kvar i villor längre upp i åldrarna. Boendeplanering fål' 
äldre kommer således bli en allt mer angelägen fråga att hantera for kon:ummerna. Det 
kommer att finnas behov av att utveclda bostadsbeståndet får att tillgodose ett växande 
behov av bostäder anpassade för en åldrande befolkning. Behovet av särskilt boende 
för äldre kan komma att öka matkant efter år 2020, då den stora 40-talistgenerationen 
bö1jar behöva denna typ av boende. Ett långsiktigt perspektiv och en god 
framfårhållning i planeringen krävs för att möta detta bostadsbehov. Förekomsten av 
senior- och trygghetsbostäder stimnietar rörligheten på bostadsmarlmaden. 

I planeringen for bostäder för äldre får man inte heller förbise det befintliga ordinarie 
bostadsbeståndet. Att öka tillgängligheten i be:fi~tliga bostäder· ökar möjligheten for 
kvarboende, vilket är ett viktigt övergdpande mål får omsorgen om äldre, kvinnor och 
män. I vissa livssituationer kan en flytt vara en negativ 
hälsofaktor. En ökad ti11gäng1igbet i det befintliga bostadsbeståndet kan även påverka 
generationsväxlingar och rörligheten på bostadsmarlmaden. Pigga äldre får därigenom 
en större valfi:ihet och flera alternativ att välja på när de vill byta till en mindre bostad. 
Tillgängliga bostäder har även en positiv inverkan på hemtjänstens arbete. Behovet av 
anpassat boende böt rimligen inte få till följd att den enskilde tvingas flytta :fi·ån sin 
vardagsmiljö och därmed tappa kontakten med sina vänner och bekanta. Länsstyrelsen 
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Bostadsstrategi för hemlösa: Som underlag i riktlinjerna krävs en analys av situationen 
i kommunen som innefattar olika gruppens specifika behov vilket är helt nödvändigt 
for att kunna ta :fram mål, strategi och en handlingsplan i riktlinjerna får 
bostadsförsö1jning. En hemlös person är den som salenar egen eller hyrd bostad och 
som inte bor stadigvarande inneboende utan är hänvisad till tillfålliga boendealternativ, 
som inackorderingshem eller härbärge, eller till en tillvaro som uteliggare. Personer 
som vistas på behandl:ingshem eller sjukhus och som inte har egen bostad klar efter 
utskrivning rälmas 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 får hur länge 
man som längst ska behöva vistas där och att inga ungdomar ska bo på härbärge. Ett 
annat mål kan vara att antalet tillfåtliga boendelösningar som övergår i vanliga kontrakt 
ska öka. 
Exempel på insatser är att stärim det förebyggande arbetet genom budget- och 
skuldrådgivning, att utveclda boendestödet, att fOrdjupa samatbetet mellan kommun, 
bostadsföretag, organisationer och andra aktörer. 
I handlingsplanen bör det framgå vilka aktörer i kommunen som ät• involverade i 
bostadsfrågan samt vilken roll och vilket ansvar de har. Infår arbetet med en 
handlingsplan är det också viktigt att veta vilka insatser som riktar sig till hemlösa 
personer och vilka som erbjuder dessa. 
Flera kommuner, exempelvis Upplands Väsby, Lund och Västerås, har idag 
handlingsplaner mot hemlöshet som återkommande foljs tlpp och revideras. 

Bostacfssociala kontrakt: Bostäder med särskilda bostadssociala kontrakt bör vara väl 
integremde i kommunens hela bostadsbestånd. 

I ärendet har  jämställdhetsexpert vid samhällsutveckl:ingsenheten deltagit. 

Länsal'ldtelct  har beslutat i detta ärende. Bygg- och bostadshandläggare 
hm· varit föredragande. 

Sändlista: 
Regionfårbundet Uppsala län 
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strategisk utveckling 
Planering 

Handläggore 
 

 
@sll.se 

BREV 
2014-08-26 

Håbo kommun 
Kommunstyrelsens stab 
Fredrik Holmgren 

746 80 B~lsta 

Yttrande över förslag till bostadsförsörjningsprogram 
för Håbo kommun, KS 2010/72 nr2014.1731 

Trafikförvaltningens synpunkter på förslaget 

Syftet med förslaget är att kunna utveckla en tydl ig 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 tilllägenheter 
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 tillgänglighet 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) 

Dlorienummer 
SL-2014-1676 

Infosäk. klass 
K1 (Öppen) 

stockhalms läns landsting 
Traflkförva l t n l ng en 
lOS 73 stockhalm 

Leveransadress: 
Lindhagensgatan 100 
Godsmottagningen 
112 51 stockhalm 

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

Säte: Stockholm 
Org.nr: 232100-0016 
www.sll.se 

Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen)Thor/ldsplan 

Personuppgifter 
skyddas i enlighet 
med PuL 



JIIL Trafikförvaltningen ::!J\!:: STOCKHOlMS LÄNS LANDSTING 

strategisk utveckling 
Planering 

att detta sker i tidiga skeden i planprocessen. 

Vänliga hälsningar 

Stockholms läns landsting 
Trafkförvaltningen 

BREV 
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Fredrik Holmgren 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

@eon.se> 
den 2 september 2014 14:37 
Fredrik Holmgren 
Yttrande på remiss för Bostadsförsörjningsprogram, Ä nr. KS201 0/72 

. -

E.ON Elnät Stockholrn AB f!·DI"' 

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 hälsningar/With kind regards, 

Tillstånd och Rättigheter 

@eon.se 

E. ON El nät Sverige AB 
Box 1422 
701 14 Örebro 

1 /zz_ 
.... . 
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SVENSKA KRAFTNÄT 

BOX 1200 
l72 24 SUNDBYBERG 

STUREGÄTAN t 

\'IWW.SVK.SE 
REGISTRA'(OR fil SV k:.:;> E 

I R 00 .4.7!5 !lO DO 
FAX ÖB 475 89 !iD 

Koncessioner och kommul.lilcation 

@svkse 

2014-09-03 

HÄBO KOMMUN 
KO~H81YR8,.SENS FORVALlNING 

INKOM · 

2014 -08- 2 9 
KS In_ Reg.nr 

r2~1o Ila· r &t/".?, ?~.:?).! 
Håbo kommun 
fredrik.holmgren@.håbo.sc 
lcommun@habo.se 

YTTRANDE 

Ytb.'ande angående bostadsförsöijnii~gS])I'ogrrun.:fö.t.' 2015-2018 för Håbo 
kommun 

Ert diarienuinmer: KS2o10{72 nr 2014.1731 

Svenskakraftnät ha1·tah>i1 del av handlingqma för rubricerat ärende och har ingentiJ.)g 

att erinramot \lpprättat förslag. 

Eftel'SOfll vi inte har några ·synpunkter ocb Svenska lct'aftnät inte har några ledningar i 
anslutningtill aktuellt område ~n ser vi att detta ä1·ende är avslutat från Svensl<ala:aft

näts sida. Därmed önskar vi inte medverka i det fo1tsatta remissfOrförandetför aldn

ellt ärendeJ fö1·utsatt att planomr~det inte föräm1ras. Vid eventuella frll.gor är ni väl

komna att höra av er till oss. 

För övergripande information rörande Svenskalu:aftnäts framtida planerför ~tam

nät~t för el hänvisar vi till PcJ•spektiuplan 20.25. Detta dokumentfinns p'nbltcerat 

via vår henisida: 

http:/ fv•ww.evlc.se/Glo1)al/02]I;ess_Info]J;'df/.20~30429~Pel'Spelctivp1Qn2P25.pcJf 

Med vanlig hälsning 
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Info1•mation angåeJI<le remissm· tiU Sve:D,ska Iu:·aftnät 

Svenska haftnät öns lm r att ni vid remUtering av lwmmande ärenden sänder fullstän

digt material till oss vin: nmistrator@svk.se alternativt till: Svenska lu·af-tnät, Box 1200 

172 24 Sundbybe1•g. 
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Tillståndsnämnden 

TSTN § 69 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-08-25 

TSTN 2014/35 

Yttrande över förslag till Bostadsförsörjningsprogram för Håbo 
kommun 2015~2018 med utblick mot 2030 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har låtit ta fram ett förslag till 
Bostadsförsäljningsprogram som nu är föremål får samråd. 
Tillståndsnämnden bar for avsikt att yttra sig över programmet. 

En kommun har genom sitt bostadsförsörjningsansvar att planera fOr 
bostadsforsärjningen och ta fram riktlinjer. Föreliggande 
Bostadsforsö1jningspro gram är det forsta :for Hå bo kommun och redovisar 
bland annat mål och riktlinjer 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 :för 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 Bostadsförsäljningsprogram på samråd :fi.·am till och med 
:fredagen den 5 september 2014. Tillståndsnämnden har fått rubtice:rad 
handling på remiss under dess samrådstid.. 

Bostadsförsäljningsprogrammet ska vara ett verktyg for den långsiktiga och 
strategiska planeringen och utvecklingen av bostäder i Håbo kommun. Rätt 
använt så ger progrårum et stöd for att uppnå kommunens vision och 
målsättningar. 

I programmet återges en rad fakta och trender ,kring bostadsmarknaden 
utifrån såväl regionala som lokala aspekter. Målen for bostadsbyggandet tar 
med aspekter från nationellt~ regionalt ned till det lokala perspektivet. I 
programmet summeras enradl'iktlinjer (24 st) som är avgörande för att 
bidra till ett effektivt bostadsbyggande. 

Detplanerade bostadsbyggandet i kommunenredovisas for åren2015-2018 
samt med utblick mot år 203 O. Respektive delprojekt redovisas på karta och 
med ungefårtig volym samt med planerad upplåtelsefmm. 

Synpunkter på samrådsförslaget 
Förslaget till BostadsfcirsöJjningspro gram redovisar på ett vällovligt sätt de 
grundläggande fcirutsätlningama for den lokala bostadsmarlrnaden i Håbo 
kommun. Programmet tar också upp det större perspektivet såväl regionalt 
som nationellt, vilket är värdefullt 
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Det råder bostadsbrist idag i storstadsregionerna, så och i Håbo kommun, 
och här måste alla berörda aktörer bidra till ett ökat bostadsbyggande utifrån 
sin roll och sina fomtsättningar. Kommunens huvudansvar kan sägas vara 
att skapa goda fårutsättningar för bostadsbyggande. 

Förslaget till bostadsfårsöJjningsprogram ger for Håbo kommun en tydlig 
vilj e:i:nr:iktning kring bostadsfårsöJjningen, vilket är en nödvändig plattform 
får att faktiskt 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 för den 
fYsiska planeringen också viktiga. T:illi>ammans ger de ramverket, och fram 
till nu har inte vru.it helt tydligt vad gäller kommunens ambitioner gällande 
bostadsbyggande, 

Sammanställningen av de projekt som är alctuella och :framöver kan bli 
aktuella är väldigt bra för bygg- och milj örorvaltningen att ta del av i den 
koncentrerade formen, dels som allmän kunskapskälla rlels som planering 
inför den egna verksamhetens bedrivande. Kommunens expansionstakt 
påverkar alltifrån kartproduktion- och beredskap, GIS-lösningar till 
handläggoingftillsyn inom bygg- och miJjöområdet. 

För att bostadsbyggande ska kunna genomforas i jämn takt behöver 
kommunen ha beredskap i form av aktuell översiktsplan och andra riktlinjer. 
Det är viktigt att det finns en välfungerande intern plan- och 
bygglovprocess. Det behövs också ett strategiskt tänkande i form av 
prioritering av resurser vid behov och hållbar översiktlig planering som bas i 
bakgmnden. Det arbete som redan pågår med utveckling av plan- och 
bygglovprocesserna fu: vilctiga att de fortsätter och hittar sin form. 

Programmet tar också upp viieten av dialog för att nå framgång inom 
bostadsbyggandet. Bygg- och miljöförvaltningen instämmer i detta. Såväl 
dialog som samverkan behövs for att nå en strategisk boendeplanering. 
Inom kommunen kan dialog och samverkan utvecldas såväl mellan 
förvaltrringar som nämnder och bolag. Samordning med utveckl:ingsfi:ågor 
kring näringsliv och sysselsättning och med verksamhet som lcollektivtra:fik, 
skola, forskola och annan service är viktig. Dialog och samverkan behöver 
också utvecklas med närliggande lco:tmnuner och i det regionala 
perspektivet. Det finns med all säkerhet mycket att vinna på att utveclda 
clialog och samverlcan i det fortsatta arbetetmed bostadsplanering. 

De liktlinjer som fOreslås fcir bostadsbyggandet och utveckling av 
bostadsbeståndet är 24 st. Dessa har olika karaktär och dignitet. Ett flertal 
rilctru: sig till bostadsprodukl.ionens volym, takt, sammansättning och 
lilmande, medan andra riktlin j er mer kan ses förutsättningar for den fysiska 
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planeringen. I synnerhet den sistnämnda gruppen lämpar sig mycket väl för 
fortsatt utveckling i dialog och samverkan for att bli väl fårankrad och satt i 
sitt sammanhang. Ett område som skulle kunna utvecklas här är 
hållbarhetsaspekten, där till exempel bra gång- och cykelvägsförbindelser 
inom och mellan bostadsområdena bör vara ett krav i samband med 
nyproduktion. Det är viktigt att kunna erbjuda ett varierat utbud av nya 
bostäder och kommunen fu.· positiv till nya fotmer for bostäder där 
exempelvis modulbaserat byggande kan vara ett intressant och 
kosinadseffektivt alternativ. 

Beslutsunderlag 
Samrådsforslag till Bostadsforsöljningsprogram för 2015~2018 med 
utblickmot 2030. 
Tj änsteslrrivelse, daterad 20 14-08~ 15 

Beslut 

1. Tillståndsnämnden tillstyik:er samrådsfårslaget till 
Bostadsfårsöljningsprogram. för 2015-2018 ochmed utblick mot 2030. 

2. Tillståndsnämnden instämmer i de synpunkter och kommentarer som 
bygg- ochmiljöförvaltningen 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 
höj s i förhållande till bostadsrätter i avsnittet "Planerat 
bostadsbyggande,, 

Beslutsexpedlering 
Kommunstyrelsen, plan- och utveckling 

;z;IJD l 
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Kommunstyrelsens PLEX-utskott 
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Paragraf92 

Samråd - Håbo kommuns 
bostadsförsörjningsprogram 
Beslut 

Sa mantradesdatum 2014-09-02 

Ärendenummer KS2014/323 

Enköpings kommun avstår från att lämna synpunkter på förslaget till 
bostadsförsörjningspfan. 
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott tackarför informationen 
och antecknar den till protokollet. 

Beskrivning av ärendet 
Håbo kommun har den 19 juni 2014 inlcommit med en remiss av kommunens 
bostadsförsörjningsprogram. 

Håbo kommun är en expansiv framlidskommun mitt i Mälardalen. Kommunen 
växer men för att växa hållbart krävs en strategisk inriktning för kommunens 
bostadsförsörjning. 

Håbo kommun har tagit fram ett förslag till Bostadsförsörjningsprogram för 
perioden 2015-2018 med utblick mot 2030. Programmet innehåller riktlinjer för 
bostadsbyggandet och planerad nyproduktion. 

Inom ramen för arbetet pågår ett samråd för att samla in synpunl<ter från lokala 
aktörer, angränsande kommuner och regionala organ. Enköpings kommun har 
fått möjlighet att yttra sig över programmet senast 5 september 2014. 

l<opia till 
Plan· och utvecklingsavdelningen för åtgärd 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian stämmer överens med originalet 
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a.L.. l ansstyre sen 
Stockholm 

YTTRANDE 

Datum 
2014-09-05 

Beteckning 

1 01-30750-2014 

Postadress 

HÄBO KOMMUN 
I<O~TYREt.SENS FÖRVALTNING 

INKOM 

2014 -09- o 9 Håbokommun 
:6: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 
bostadsförsö1jningen. Det är dätför positivt att hänvisrring görs till RUFS 2010 
och att I-Iåbo i sitt förankringsarbete även vänder sig till Länsstyrelsen i 
Stockholms län. 

Befolkningsökningen i Stockhobns län äJ: Ia·a.ftig och har de senaste åren uppgått 
till övet 35 000 personer årligen. Det innebär att behovet av och efterfrågan på 
nya bostäder till regionen är stolt. Med anledning av den kmftiga 
befolkningsölaringen 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 ål: 2030. Dä1medhar RUFS 2010 
reviderats i detta avseende. Regionens behov av bostädertill år 2030 är bedömt 
till ait vara mellan 9 000-16 000 inflyttnmgsklam bostäder årligen. Denna 
reviderade behovsbedömning bör ni hänvisa till istället för den som finns i RUFS 
2010. Läs mer i Regional bedömning av behovet av nva bostäder i 
stockholmsregionen {ram til/2030. Medhänsyn taget till denkraftiga 
befolkningsökningen är Länsstyrelsens aktuella bedömning att behovet är minst 
16 000 bostäder årligen. 

Bostadsförsäljningslagen reviderades vid årssldftet och innehåller bland annat en 
tydligare koppling till PBL. Er nuvarande översiktsplan är :fi.·ån 2006 och ett 
förl-ydligande om framtida koppling mellan detta bostadsforsö1jningsprogram och 
en ny kommunomfattande översiktsplan får gfuna redovisas. 

En aspekt att ta ställning till är att det i ert förslag står att dokumentet ska 
aktualitetsprövas vmje mandatperiod av kommunfullmäktige. I lagen om 
kornmtmernas bostadsförsörjningsansvar står att riktlinjer för 
bostadsförsörjningen ska antas av kommunf·ulJmäktige under vatje mandatperiod. 

I förslaget används omväxlande orden bostadsförsörjningspro gram, 
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 specifilca behov, där konnnunema har ett 
särskilt ansvar. Som ett förtydligande bör det stå att Håbo träffar 
överenskommelser med Länsstytelsen om mottagande av nyanlända flyktingar. I 
förslaget står det alt ni har avtal med Migrationsve1l<et. 

Angående insatser för att nå era uppsalta mål är det positivt att koppling finns till 
det kom1mmala bostadsbolaget, tillkommunens mm1canvisningspolicy och till 
socialnämndens lokalplanering. Ytterligare verktyg som flera av Stoclcholms läns 

·relefon 

Länsstyrelsen Stockholm 
Box22067 

Besöksadress 

Hantverl<argatan 29 01 0-223 10 00 

_;f Fax 

E-posUwebbpl~fs 

stockholm@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/stockholm 

104 22 STOCI<HOLM -7 2 fo1D-2231·1 10 
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Datum Beteckning 

2014-09-05 101-30750-2014 

:' : :• . · . • · .. ·.· ' i ,·. · . - . 
; ., :. _-:· 

kommuner arbetar med är bland annat statliga hyl·esgarat;ltier; .upplåtelse av mark 
med tomträtt, kommunal bostadsförmedling, telaiiska f'örwecllingsprinciper fÖr att 

. . .. l 

exempelvis möjliggöra förmedling av små bostäder till unga, B<;>stad först ist~let 
foT trappstegsboende av olika slag och sla'ivelseA exploateringsavtal om att ~tt 
visst antal bostäder ska gå till socialtjänstens behov. För mer :information läs 
gärna vår rapport Läget i länet- bostadsmarknaden i Stockholms län 2014. 

Beslut i detta ärende har fattats av samhällsbyggnadsdh·ektören
Utvecklingsledare  föredragande. 

l;j(J 
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~ Llpplands,.Bro 
\(Jt' KOMMUN YTTRANDE 

Kommunstyrelsen 
Handlagg are, telefon Vår beteckning 

Dnr 2014-0:00379 
Er beteckning 

KS201 0/72 nr 2014.1731 

Yttrande över Håbo kommuns förslag till 
Bostadsförsörjningsprogram för 2015-2018. med utblick 
mot 2030 
Upphmd..o;~Bro kommun har tagit del av förslaget till bostadsförsörjnings
program for IIåbo och villlämna några kommentarer av mellankommunalt 
intresse. 

Ä ven om Häbo och Upplands-Bro ligger l olika län, ti1lhör vi ändå i många 
avseenden samma region. Det tir därför bra att programmet under rubriken "En 
växande kommun i Mälardalen" slår tast att l låbo kommun hm· integr·crats allt 
mer med regicmens marknader fOr bostäder, arbete, varör, tjänster, service och 
kultur. Programmet tar ocksii på ett förtjänstfullt sätt upp den gcmcnsarnma 
utmaningen att hälla jämna steg inom bostads~yggandct för att råda bot på den 
stora bristen på bostäder. Ansvaret fOr bostadsförsörjningen avspeglas också i 
programmets redovisning av det planerade bostadsbyggandet. 

Vi ställer oss däremot lite frågande kring valet av bet,Tl'eppct "regional 
stadskärna" i beskrivningen av Biilsta. l?å sidan 6 står att Bålsta "fortsätter att 
vii)5.a som en regional stadskärna i Storstockholm". Regional stadskärna är cH 
begrepp i den regionala utvecklhi.gsplancn för Stockholm,stcghmcn, 
RUFS 201 O, som ~nvänds för ett antal omnidcn tO r vilka del finns ett -särskilt 
handlings,progqnn.. Fönltom den centrala regionkärnan pekns åttu yttre 
regionula stadskämor ut som ska utgöra åtti-aktiva lokali~eringsplntser och 
avlasta der). centrala regionkämau genom att fungera som noder med hög 
regional tillgänglighet. l vårt strilk pekas Barkarby-Jakobsberg ut som regi<>nal 
sla,dskärna. Det kan vara bra att hälla sig till dc i RUFS utpekade områdena når 
man använder begtcppet "1·egional stadsld:ima'' i Stöckholmsregioncn. 

T övrigt har vi inget att invånda mot förs laget Ull bostads:fdrsö~jningsprogram . 

UPPLANDS~BRO KOMMUN 

Kommunstyrelsens ordtonmde 

T olafon 08·581 G'iO ÖO (YXI) 
Telefax 00-561 692. •lO 

B;m~glro 51\20-3674 
Org.nr 01-'2 1 P.D00-010"0 

Postadrt!$S 
Upplands-Bro Kommun 
f~orpmun~tyrolsQn 
!9U !!'1 KUNGSANG!'N 

~e!itlksadt.Qss 
r.uruhällshuset 
Fur\m alf~p[an 1 
K\1119'>~ngen 

E-post !i9nl.I)J\l(!@uoplamls·bro_~~ 
ICJternet www.upplands-bro.$e 

/}/ 
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Personuppgifter skyddas i enlighet med PuL 

Personuppgifter skyddas i enlighet med PuL 

Personuppgifter skyddas i enlighet med PuL 



~ Upplal1ds .. Bro \LJI KOMMUN 

K<>tntnunstyr({lsen 
Handläggare, teleron 

YTTRANDE 

Vår beteckning 

Dn r 20 14-0003 79 
Er beteckrilng 
KS201 0(72 nr 20 l 4.1731 

Yttrande över H_åbQ kommuns förslag till 
Bostadsförsörjningsprogram för 2015-2018 med utblick 
mot 2030 
Upplands-Bro kommtm har tagit del av fårslaget till bostadsrdrs(i-rjnings
program för Il åbo och villlänrna några kommentarer av incllanko-mmunalt 
i ntt·essc. 

Ä ven om Håbo och Upplands-Bro ligger i olil<a län, tillhör vi ändå i mänga 
avseenden såmma r-egion. Det tir d&rför bra att prpgrammet under rubriken "En 
växande kommun i Mälardalen'' slår tb.st att l l åbo kommun har int~grcrats allt 
mer merl regimtens marknader för bostäder, arbete, varor, tjäi)ster, service och 
kultur. Programmet tar också p-ä ett 1-<5rtjä_nstf1_lllt sätt Llpp den gemensamma 
uttunningen ~tt bä! la j1.imna s-teg inom bostadsbyggandet för au råda bot på den 
stora bristen på bostäder. Ansvaret för bostadsförsörjningen avspeglas också i' 
programmets redovisning av det planetade bostadsbyggandet. · 

Vi stäHer oss däremot lite frågande kring valet av b.egreppct "regional 
stadskärna" i beskrivnin_gcn av Bålsta. På sldan 6 stäratt Bålsta "forlsäticr att 
vii~a som en 1·cgional stadsklirna i Storstockholm". Regional stadskffina är ett 
begrepp i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsrcgjonen, 
RUPS 201 O, sotil används för ett antal områden för vilka del finns ett särskilt 
handlingspl'ogiam. Förutom den centmin regionkärnan p·ekas Mtu yttre -
regionala $ladskärno:r ut som ska utgöra attraktiva lokaliseringspiutser och 
aviMta den centtala regionkärnan ge!Jom att Ii.mgera som noder med hög 
regiomll tillgänglighet. l vårt stråk pekas Barl<_arby-Jakobsberg tt1 söm regional 
stadskär11a. Det kan vara bra att hålla sig till dc i RUFS utpekade områdena när 
mun an välJdet begreppet ''regional stadskärna" i Stovkholrnsregiomm. 

T övrigt hut vi inget att invända mot förslaget till bosta:dsfdrsöJjtJingsprögram. 

urPLANOS .. URO KOMMUN 

Kommunstyi·el!:;cns ordt01w1de 

Po$\atlrllss 
Upptands-Bro kon1mon 
f(ommunslyrolsen 
196 81 KUNGSANGEON 

t:l ~~i.l k.Sildtll!'~ 
r uruhällshusel 
.Furuil'ailspliln 1 
KUJ1g~~ng9 11 

Telelon OB·~!l1 i590 (IQ (vxl) 
lelåfax 90-561 5!12 4Q · 
E-post l!on)ry)Un@upplands-tmtJJ~ 
Internet W\Vw.vppll!nds,bro.~e 

/32 

Banl\glro 5420-~674 
Org.nr 01-2'f2000-0100 
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Kommunstyrelsen 

PROTOKOLL 

Samtnc;lnträdesd&!Um 

2014-09-03 

J u~tc.:.riuulcs sign . 
l . \ \. 

' . 

KS § 118 Samråd ~v Håb.o kommuns 
bostadsförsörjningsprogram 
D nr 2014-0003 79 

Samrnanfa.ttning 

llåbo kommun har tagit th1m ett förslag till bosladsförsorjningspmgrtml l'ör 
åren 2015-2018 med utolick mot 2030. Progr~mmet är ett verktyg fOr den 
långsikliga och strätegisk<1 planeringen o~h utveckli.ngen av bostäd~r i Håbo 
kornnnm. 'Upplands-Bro har som grannkommun fått fOrslaget på samråd . 

Beslutsunderlag 

• Håbo kommuns missiv om samråd av bostadsförsörjningsprob>Tum den 19 
tmti 2014 

• H åbo kommuns förslag till Bostudsf6rsö1jningsprogram fOr 20 J 5-2018 med 
utblick mot 2030 

• Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 15 augusti 2014 

Kommundirektörens förslag till beslut 

Kommurten yttrar sig över Håbo kommuns förslag till bos1adst(h·sö(jnings
program för2015..:2Öl8 med utblick mot 2030 enligt Tillväxtkont<>ret~ 1orslng 
den 15 augusti 20 14. 

Yrkande 
CwnilluJanson (S), Berit Svensson (S), Conny Timan (.)"). Helena Au.m·eif (S). 
Annika Falk (S) och Mary Sv~nberg (S) föreslår att Kommunstyrclsl,ln beslutar 
enligt Kommu1idircklör(!ns förslag till yttrande med revidcring~n att stycke tr~ i 
yltrandetlialllt slutorden stryks. 

Beslutsgång 

Ordför;mde s.t.ällcr Car.nilla Jansons (S), Berit Svenssons (S), Comw Timans 
(S), Helena Austrells (S), Annika Falks (S) och Mary Svenbergs (S) ttirs!ng lill 
bes.iut mot Ko(mnundirektör~ns förslag til1 beslut och Hriner att 
Konununstyrclsen beslutm' enligt Kommunditcktörens rorslag till beslut. 

Kommlfnstyrelsens .beslut 

Kommttncn yttran;ig övGdHibo kom1nuns torslag till bostadsror~ör:jnings
program ror 2015-2018 med utblicJ< mot 2.030 enli&t Tillväxtkontorets fOrslag 
,den 15 ,augusti 20 14. 

---------'--
Re$ervation 

Cumilla Janson (S), Berit Svensson (S), Conny Timan (S)., Helena Austrell (S), 
Allilikn Falk (S) och Mary Svenbetg (S) t~servorar sig mot beslutet till tOrmän 
FOr eget förslag- till bos. l ut. 

lJtl1rllg$b~SI}Tkllll~G 
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~ Natursky~dsförenlngan 
HABO Håbo 2014-09-05 

,HJ\BO KOMMUN 
I<Of.WNSTYRaSENS FÖRVAL lNfNG 

INKOM 

·2014 ·09 .. o 8 

HåbQ Koni.prun 
lW~l,lDStyre!sens kontor, 
746 80 BÅLSTA 

Förslag till Bo?tadsförsörjnirigsprogram för 2015- ~018 med utl>IIck mot ~030 

Håbo NatlJrs~yddsfc:kening hcu: tagit del av samrådshandlingamfl. och v:jll framföra följande 
synpunkter: 

Ett niap.tra sömjämt och ständigt .fi;arnf'ors av myndigheter, såväl på riksnivå som lokal nivå är hur 
viktigt det är med befolkningstillväxt. Håbo konunWl är inget undantag. På sidå 6 i 
Bostads!örsöljningsprogramme;:t står exempelvis följande: ·· 
"Kommunen har alltid haft en stadig befolkningstillväxt och har i sina strategiska planeringsdokument 
uttryckt en tydlig avsikt att fortsätta växan. 

Vi är starkt kritiska till detta synsätt och anser att kommunen skall tänka om. Istället borde begreppet 
livskvalitet ges en högre rang. Några exempel på livskvalitet är ''tillgång till nämatur" och "nära till 
jobbet". 
Hå bo är idag Sveriges 3 7:e mest tätbebyggda kommun (av 29Q) m~d en befolkni,ngstäthet av 139 
invånare/kri.J?. Snittet for hela Sverige är idag 22 invånare/lan2

• 

VarfOr behÖver vi (Håbo· kommun) växa mer befolkning~mässigt? V at skall alla nya invånare bo? Var 
skall de c:n•bet~? Blkdet fler mäniiiskor så behöver det byggas fler v~gar varvid. allt större ytor 
asfalteras. En annan effekt av allt detta byggande av bostäder äi' att gröno.rnråden försvi~er i takt med 
att ny bebyggelse an.fäggs eller förtätas. Värdefull naturmark ochhistoriska kultumiarker försvinner i 
takt med att dessa planerförverkligas. Ny bebyggelse och nya vägar 'innebär att vi människor börjar 
våldföra oss på själva topologin i markerna genom att spränga burt det svenska w·berget för att pressa 
in nya hus i attraktiva lägen. Högavkastande jordbruksmark tas o eks~ i anspråk. for bebyggelse om 
läget anses attraktivt utan -tanke på att vi i;nom en snar framtid kan behöva denna produkLiva mark för 
att forsölja en växande befolkning. 
i ett så kort perspektiv som till år 2018 kanske ipte livsmedelsforsöxjningen kommer att vara ett 
problem. Däremot så :far vi räkna med att omvärldsfaktorer såsom brist på drivmedel, energi, 
konstgödsel, ,miherater m;m. kommer att bli allt viktigare till år 2030. Enllgt ameril<anska 
oljegeologers b~äkningar sålmlliQ.er den globala oljexporten ha upphö1tsenast år 2030 (se figur l) 
och jordens oljereserver i p.rindp vara.uttömda år 2035 (se figur 2). Vidare så ber~ knas ''Peak fosfor" 
inträffa omkring år 2033 (se figur 3). Fosfor är eliviktig ingrediens i konstgödsel. 

ID 

llt~nlJ S lluhb~~ l.tJrw 

!J:;i.:IJII.ibbcn l 'unl.! 

ffg.ur 1. Källa: The Export Ca pasity !ndex (Jeffrey J. Bröwn Figur 2. Hubbardkurva. Bfå kurva"' g;lmmal prÖgl]o~. Grå ~urva =;ny 
prognos (2Ö13) · 
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Figur 3. K~ Ila: ''New projectioh of Peak Phosporus" av Steve Mohr oi:h Geoffrey M. Evan.s 

Komman.de resursbrist innepär sannolikt ett slut för urbaniseringen av vårt samhälle· och. att 
gtoballseringen av världsekonomin könuneratt avta. Hur mycket, beror på hur .framgångsrik 
teknikutvecklingen blir. Det svenska jordbruket har radikalt ändrats under de senaste 20 å 25 åren, dels 
p.g.a. BU-inträdet och dels p,g.~. ökad konkurrens p.g.a. den globaliserade ekonomin. Detta har lett till 
att jordbruket i Håbo och Mälardalen totalt dotniner~s av spannmålsodling och att exempelvis den 
sista mjölkgärden lade ned sin verksamhet i Häbo koinmun före sekelskiftet. Detta innebär att den mat 
vi idag äter i de fll::sta fall produceras någon annanstans, kanske t.o.m. på andra sidanjordldotet. 

I en vädd med en kommande brist på resurser och råvaror är det inte rin;iligt att .satsa på ökad 
urbanisering; i alla fall inte i så tätbebyggda komm:tmer såsom. Håbo. 

Vi är inte emot att det byggs bostäder även fortsättningsvis. De bostäder som byggs skall dock 
avspegla de. behov som verkligen finns, inte byggas med syfte att locka_hit ny!! invånare. 

På sida 7 i Bostadsförsörjningsprogralilnl,et anges: . 
''Kommunen har med sin relativt sett_ stora andel småhus blivit attraktiv för barnfamiljen". 

Vi anser att (!et idag finns tillräckligt med småhus i komil1unen och att det forts~tta -byggandetenbart 

skall omfatta nya flerfamUjsbu~j med inriktillng p a nii_ndre lägenheter för att täcka in d, e behov av egen 
bostad l>Om trots allt ijjms. De grupper som framförallt beiiöv(:lr tillfredsstm!as är ungdomar som 
önskat flytta hemifrän. och äldre som öMkar en mindre boyta. Andra giupper som.har.behov av bostad 
är våldstttsatta kvinnor, flyktingar, handikappade eller andra personer med speciella behov. 
Den upprättelseform som behöver prÅoriteras ~ir'h.yre~rä!;ter och läget skall vara attrakt~vt ur 
kollektivtraf.tkförsötjilihgssynpunkt. Vl9Rn~ är det vi~gt att upprätta tillräckliga ytor fc;ir inv~nama for 
odling av mat för husbehov i <!lJShttni.t}g till bo$taden. I deJ;J. män exploatering behöver ske så anser vi 
att det är bä.ttrv att fler arbetsplatser a))läggs istäUet för att bygga bostäde~·. Ta bort Bålsta, skokloster 
etc, prägel av "sovstäder" ut;m låt dem få bli platser där man både bor och arbetar så människor tnte 
behöver slösa bort flera timmar b m dagei1 på -arbetspendHn_g, 

På styrelsens uppdrag. 

Ordförande Häbo Naturskyddsförening 

Personuppgifter skyddas i enlighet med PuL 



Yttrande 1(5) 

2014-09-08 405-3891-14 

LÄNSSTYRELSEN 
UJ>l'SALA LÄN 

Samh!lllsutvecklingsenheten 

Håbo kommun 
Kornmunstyrelsen 
746 80 BÅLSTA 

Samråd om förslag till bostadsförsörjningsprogram, Håbo kommun 
H åbo kommun har till Länsstyrelsen överlämnat ovanstående 
bostadsfårsö1jningsprogram får samråd enligt 1 § i lagen (2000:1383) om 
kornmunemas bostadsfårsälj n i ngsansvar. 

Kommunen har begärt synpunkter på fårslag till bostadsförsö1jningsprograrn får att 
ulveclda en tydlig och kvalitetssäkrad bostadsförsäljning i kommunen. 

Bakgrund 
Varje kommun ska enligt l §lagen (2000:1383) om kommunernas 
bostadsfårsö1jningsansvar, med l'iktlinjer planera får bostadsförsäljningen i 
kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa fö111tsättningar för alla i 
kommunen att leva i goda bostäder och fOr att främja att ändamålsenliga åtgärder får 
bostadsförsäljningen förbereds och genomförs. Vid planeringen av 
bostadsfcirsö1jningen ska kommunen samråda med berörda kommuner och ge 
länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra organ 
tillfålle att yttra sig. 
Riktlinjer får bostadsförsäljningen ska antas av kommunfullmäktige under vatje 
mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya 
riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige. 

Kommunens riktlinjer enligt lagens 2 § ska miust innehålla fciljande uppgifter: 
l. Kommunens mål för bostadsbyggande och utveclding av bostadsbeståndet, 
2. Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och 
3. Hur konununen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, 

planer och program som är av betydelse för bostadsförsötjningen. 

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecldingen, 
efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet for särskilda gruppet· och 
marknadsfåresättningar. 

Kommunens riktlinjer enligt lagens 4 § ska vara vägledande vid tillämpningen av 2 
kap. 3 §p. 5 plan- och bygglagen (2010:900). 

I kommunens riktlinjer för bostadsförsäljningen 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. Avgörande for nyttan med rlktliujema är om kommunen har analyserat vilka 
de största utmaningama for bostadsforsötjningen är i den egna kommunen. Analysen 
måste även kopplas till bostadsmarknadsläget i graunkom1nunerna och den regionala 
bostads- och arbetsmadmaden i stolt. En årlig uppfciljning av boendeprogrammet kan 
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vara ett bra underlag får en diskussion i kommunfullmäktige, och får beslut om en 
eventuell översyn av programmet. 

Länsstyrelsens synpunlcter 
Länsstyrelsen anser att kommunen gjort ett bra arbete med att ta fram fårslag till 
bostadsfdrsörjningsprogram och i stort har beaktat de flesta av Länsstyrelsens 
synpunkter vid tidigare dialog i mars 2014. Kommunens aktiva ro Il med att låta 
flertalet externa alctörer (enligt sändlista) medverka i remissförfarandet, öppnar för 
dialog och samverkan över den egna kommungränsen vilket är nödvändigt för att 
kunna ra fram en gemensam målbild för hur bostadsmarimaden ska se ut i fi·runtiden. 

Vid fl:amtagandet av mål och riktliqjer för bostadsforsötjningen visar kommunen på att 
man inventerat i styrdokument som framtagits i Boverkets Sammanställn;ng av 
nationella mål, planer ochprogram av betydelse för fysisk planering och Regional 
utvecklingssLrategi.för Uppsala län m.m. 

Regional samverkan nämns till viss del i programmet men bör utvec1das vidare. I 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 får en 
kontinuerlig dialog om planeringen får bostadsfdrsö1jningen och stämmer av med 
varandra hur man uppfattar förutsättningarna för nyproduktion och behovet av en 
utveckling av befintliga boendemiljöer och teknisk infi:astruktur i övrigt. En regional 
samordning ökar möjligheterna att förutse 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 bostadsproducente1'. 

Översiktsplanen hanterar kommunens långsiktiga utveclding, både vad gäller 
exploatering och olika tillväxt- och utvecldingsfrågor. En övervägande del av 
exploateringen sker genom detaljplaneläggning får bostäder. I det avseendet är det 
vHctigt att riktlinjerna får bostadsförsäljning och översiktsplanen fårhåller sig till 
varandra. Vid kommande aktualitetsprövning av kommunens översiktsplan 2006, är 
det lämpligt att se över bostadsfcirsötjningsprogrammets riktlinjer och 
ställningstaganden i översiktsplanen. 

Programmet har ett bra upplägg med fokus på flera behovsgrupper. Det ger 
komm·unen möjligheter att inleda samarbete med de olika behovsgrupperna för 
framtida planering av nya bostäder och generationsväxlingar. 

Länsstyrelsens upplysningar, råd och stöd 
Den avsiktfårldaring :fi:ån år 2012 som hal' slutits mellan landshövdingen och länets 
kommuner sätter som mål25 000 bostäder på fem år. Målet får Håbo kollllllun bör 
enligt Länsstyrelsens bedömning Jigga på cirka 300 bostäder per år :fi·am ti11 år 2019 fdr 
att uppnå en balans på bostadsmadmaden enligt avsiktsföddaringen och lämnade 
uppgifter i bostadsmarlmadsenkäten kring bostadsmarknads läget, befolkningsökningen 
och det ackumulerade bostadsbehovet. 
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En god bostadsförsäljning 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 bakgmnd eller funktionsnedsättning. Barns 
behov av fysisk aktivitet ska också beaktas i samhällsbyggandet. I riksdagens 
nationella strategi för att implementera bamlconventionen (prop. 1997/98:182) 
ställs tydliga krav på kommunen att utveclda 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 bygglagen 
som vilar på principen om medborgarinflytande och människors delaktighet i 
samhällsutvecklingen genom möjlighet til1 insyn och påverkan oavsett social 
tilihörighet, etnisk bakgrund, kön eller ålder, Länsstyrelsen i Skåne län har gett ut en 
rapport om ''Hur beaktas barns intressen i,fysisk planerfng?" 

Ett mål är att anlägga ett jämställdhetsperspektiv i den fysiska planeringen. Det handlar 
till exempel om hur boendet och boendemiljöer påverkar innehållet i vardagslivet for 
levinnor 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 befmtliga beståndet är två grundläggande behov i såväl mäns som 
kvinnors vardag. Begreppen har dock delvis olika innebörd för olika grupper av 
människor. Den fysiska planeringen kan arbeta med en rad faktorer :for 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 längsiktig hållbar utveckling bör varje nytt bostadsprojekts påverkan på 
kommunens bostadsmmåden värderas. Sociala nämnden får äldre och personer med 
funktionsnedsättning representerar vilctiga delar av kommunens befolkning varfår även 
denna nämnd delar ansvaret för ökad integration och en långsiktig attraktivitet i utsatta 
kommundelar. Kommunens folkhälsopolicy bör även utgöra en gl'Und får 
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, näl'ingsidkare osv. Det ger ett bättre underlag får 
planeringen. Inte minst socialtjänstens erfarenheter är viktiga att tillvarata. Kommunen 
bör ha en kontinuerlig dialog med fastighetsägare, presumtiva byggherrar oc11 andra 
vars insatser är nödvändiga :för att förverkliga de konununala målen f"ör 
bostadsfcirsötjningen. Det gäller att i möjligaste mån skapa en samsyn om 
utgångspunkter och eventuella problem inför framtida utbyggnad och andra 
bostadspolitiska insatser. Avstämning bör även göras mot andl'a antagna mål t.ex. 
miljöprogram, energiplan, tillgänglighetsprogram och liknande. 
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Bostadsbehovet för några olika befolkningsgrupper 

PeJ•soneJ• med funktionsnedstittning: En särståld skrivning behövs får det 
bostadsbehov som personer med funktionsnedsättning har. Ett mål i lagen om stöd och 
service tiii vissa funktionshindrade (LSS) är att personer med funktionsnedsättning ska 
kunna leva som andra. Kategoribostäder ska därför inte förekomma på ett sätt sä att de 
är utmärkande. Hå bo kommun har j u st nu undel'skott på bostäder får personer med 
funktionsnedsättning, enligt årets undersökning i bostadsmarlmadsenkäten, med 
särskild service enligt både socialtjänstJagen (Sol) och LSS. Vid ett kommande 
:fi:amtida behov av dessa bostäder måste på ett tidigt stadium bostadsp]anering finnas 
för goda integrerade lösningar. Samverkan med brukarorganisationerna ger goda 
forutsättningar för att åstadkomma goda bostäder fcir mycket varierade behov. Ökad 
tillgänglighet i det befmtliga bostadsbeståndet är även positiv faktor fcir personer med 
funl{tionsnedsättning. Det ökar del'as vahnöjligheter på bostadsmarimaden och det ökar 
deras självständighet. 

Nyanlända med uppe!tålfstillstånd: Kommunens möjlighet att kunna ta emot 
nyanlända och leva upp till den överenskommelse som kommunen tecknat med 
Migrationsverket kräver flera lediga bostäder. Särskilt attraktivt for den gruppen ät· 
hyresbostäder. Mottagandet av flyktingar i Håbo kommun kan ha stor inverkan på 
kommunens befolkningsutveclding. En ökning av befallmingen har betydelse fcir både 
offentlig som kommersiell service och även for kommande generationsväxlingar i 
arbetslivet. 

BostädeJ'för iildte: Enligt Boverket utgör äldre en av de grupper som har särsldlt svåti 
att få bostad. Det handlar framförallt om behovet av bostäder for pensionärer eller 
medelålders personer som vill flytta till en mindre bostad. Bostäder får äldre personer 
är, och kommer framöver vara, en aktuell fråga. En allt större deJ av befolkningen är 
äldre (55+) och många bor kvar i villor längre upp i åldrarna. Boendeplanering for 
äldre kommer således bli en aH t mer angelägen fråga att hautera fOr kommunerna. Det 
kommer att finnas behov av att utveclda bostadsbeståndet fåt' att tillgodose ett växande 
behov av bostäder anpassade får en åldrande befollming. Behovet av särskilt boende 
for äldre kan komma att öka matkant efter år 2020, då den stora 40-taHstgenerationem 
bö1jar behöva denna typ av boende. Ett långsiktigt perspektiv och en god 
framforhållning i planeringen krävs för att möta detta bostadsbehov. Förekomsten av 
senior- och trygghetsbostäder stimulerar rörligheten på bostadsmarknaden. 

I planeringen for bostäder f'cir äldre får man inte heller förbise det befintliga ordinarie 
bostadsbeståndet. Att öka tillgängligheten i befintliga bostäde1' ökar möjligheten for 
kvarboende, vilket är ett viktigt övergl'ipande mål for omsorgen om äldre, kvinnor och 
män. I vissa livssituationer kan en flytt vara en negativ 
hälsofaktor. En ökad tilJgänglighet i det befintliga bostadsbeståndet kan även påverka 
generationsväxlingar och rörligheten på bostadsmarimad en, Pigga äldre får därigenom 
en större valfrihet och flera altemativ att välja 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 till följd att den enskilde tvingas flytta fi·ån sin 
vardagsmiljö och därmed tappa kontakten med sina vänuer och bekanta. Länsstyrelsen 
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Bostadsstmtegi för hemlösa: Som underlag i riktlinjerna krävs en analys av situationen 
i kommunen som innefattar olika gruppens specifika behov vilket är helt nödvändigt 
fot att kunna ta fram mål, strategi och en handlingsplan i riktlinjema for 
bostadsforsötjning. 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 sjukhus och som inte har egen bostad klar efter 
utshivning rälmas 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 för hur länge 
man som längst ska behöva vistas där och att inga ungdomar ska bo på härbärge. Ett 
annat målkan va m att antalet tiHfålliga boendelösningar som övergår i vanliga kontrakt 
ska öka. 
Exempel på insatser är att stärka det forebyggande arbetet genom budget- och 
skuldrådgivning, att utveclda boendestödet, att fordjupa samarbetet mellan kommun, 
bostadstoretag, organisationer och andra aktörer. 
I handlingsplanen bör det framgå vilka aktörer i kommunen som är involverade i 
bostadsfi:ågan samt vilken roll och -vilket ansvar de har. Infår arbetet med en 
handlingsplan är det också viktigt att veta vilka insatser som Tiktar sig till hemlösa 
personer och vilka som erbjuder dessa. 
Flera kommuner, exempelvis Upplands Väsby, Lund och Västerås, har idag 
handlingsplaner mot hemlöshet som återkommande följs upp och revideras. 

JJostadssociala lwntralct: Bostäder med särsldlda bostadssociala kontrakt bör vara väl 
integt•erade i kommunens hela bostadsbestånd. 

I ärendet har  jämställdhetsexpert vid samhällsutvecldingsenheten deltagit. 

Länsal'kitekt l har beslutat i detta ärende. Bygg- och bostadshandläggat·e 
 hat· varit fdredragande. 

Sändlista: 
Regionförbundet Uppsala län 
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Samrådsf(>rslaget ger ,en bra bild av bostadssiL1mtionen i .Håbo kon'lmun, vilket behov av 
bostäder som finns samt kommunens vision och vilja att för en fran\ti:da utveckling av Hå bo 
l<omnnm. Den ger också en tydlig beskrivning .av bostadssftuatione11 för vissagtupper h10m 
sam.hailct som kan·ha·specieila behov eller svårigheter att hävda sig på bGstBtdsroa.rknadcn. 

De.t som j ag saknar är en bes'la·i vnl11g -av marknadsföl'utsättniugarn~ för hur planerna skal~ 
genomföxas. sw.cket planerat bostadsbyggande nos_a,t· vid att..andrafåktorer äll kö.rfununens 
ambttlqner styl.' geuomförandet Detta stycke bör utvecklas för att få en störte tydlighet il'lur 
plan~rna kan genomletas. En större insyn i marlmadsföl'tttsättningarna för prbduh.'tic-m kan få 
påverkan j det fortsatta arbetet, t.ex. i ptanpcocessen, 

.Eustalc.a sy'npunl\t~n· 
Under sty~ket s..ocialt utsatta anges att komnumen bat: 50 lgh, Det bt>r fchiyctligas att 
.k.on1munen har upp till4% Håbobns bes-tånd, år 2014- tuotsva.rru· d~ ca. 50 lägenheter. 

~Jnder rlktJlnjer fö1• bostadsbyggande 

Ptthkt 14 
Jag -sm• risken &tt projekt blir fordyrade om detta blir tvång, dettA. ekonomiska utt' trune ktmske 
inte finns l. pl'ojektet, speciellt ptojekt med hy1·esrattet·. 

Punkt 16· . . . 
Komm.mten kommer väl inte kunna ställa högte krav än BBR. Koll1Itlut1al~ särkrav kommer 
~:tlt forbjudas. 

Punktl7 
Om detta skall bli allvar bör man beskriva hur vät·decing av mark för hyresrättsproduktion 
skall viirderj,ts. åm det blir högstbjt]dande oavsett upptåtelsefm·m fums risken ·att hyre;srätten 
inte kan ~ånkucrera i köpkraft med bostadsrätteli ool1 då blir det inga hyresrätter. J(au en 
difterentierad p1'issättning tillämpas? 

Punkt l\8 
Ritlig hyl'esrätt bör clefinieras så ihte falska förboppningru- b.y~gs upp om begreppet används: 
En prpdul<tion på 24Tkr/BOA fllr anses SQlll billig men krävGr ~\n då en hyrt$nivå på en 15~0 
~p/lcvmhir i' Bålsta vllk.ef ger·en hy ·a på ca 7750k.t'/månad föt' e11 tvåa på o O kvm. Mil:!. 
1 ppfaltning tir aJt ~11).1l.ätlhefeil ittte \1ppfattat· de-t som bllllgt'? Vi kommer med största 
sanMUlehet inte ktltUl!l bygga bUligm·~ Ho sä. 

Po~tn/Jress B~Ss0lc.1l cl re5s Tel~ron Teletax Org.~n r 8-p0$1 Betnlninr; 
'Box.zf Mnosftngs lorg l 017l-4Ci 88 OU 011 l .S4i 'N 5564 63·1694 .hnbohus@hflbohu~ .sc a~nkglm 577.·6"245 
746 i l B111sta Bål~ln \\' W)\',hålmlws,~~ _P.osfgirQ 20 16 2 ~s 

/~/ 
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Remissvar angående Bostadsförsörjningsprogram för Håbo 
kommun för år 2015-2018 med utblick mot år 2030. (K5201 0/72 
nr 2014.1731) 

Sammanfattande överväganden 
Landstinget i Uppsala län har gjort övervägande om tillgängligheten till kollektivtrafik 
for den planerade tillkommande bebyggelsen i Håbo kommuns fOrslag till bostads
försörjningsprogram. Landstinget i Uppsala län har i huvudsak inget att erinra, men vill 
Himna några kompletterande synpunkter när det gäller mål for 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 bostads:försörjningsprogram till 
Kollektivtrafiknämnden, Landstinget i Uppsala län for synpunkter enligt lagen om 
kommunernas bostadsforsörjningsansvar (2000:1383). Programmet gäller för år 2015-
2018 med utbllck mot år 2030. 

Yttrande 
kollektivtrafiknämnden anser att bostadsförsörjningsprogrammet kopplar samman 
bostadsfOrsörjningen 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 bidrru.· till utvecklingen av ett hållbart transportsystem. 

I avsnittet om Regionala och nationella mål bör kommunen dock enligt vår uppfattning 
hänvisa tilllänets Regionala trafikförsörjningsprogram. I programmet fastställs målet 
om fördubblat antal1·esor med kollektivtrafiken till år 2020 (basår 2006). 

Kommunen har i Bostadsförsörjningsprogrammet föreslagit avstånd mellan bostad och 
busshållplats som riktlinje, 400 meter i tätmt och 1 000 meter på landsbygden. Om 
dessa avstånd 1ir en raka linjens princip bör man beakta att faktiskt avstånd är längre än 
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angivna riktlinjer. Kollektivtrafiknämnden ser dessa riktlinjer som rimliga men anser 
och kommunen även bör inkludera riktlinjer om att säkra och trygga gång- och 
cykelvägar till hållplatserna, samt cykelparkeringar vid hållplatser. Nämnden anser 
också att strukturen på bebyggelsen är avgörande för om kollektivtrafiken ska vara ett 
reellt alternativ till bilresa. Det gäller att planera bebyggelsen så att det upplevs som lätt 
att nå kollektivtrafiken, Det är i sammanhanget även angeläget att beakta funktionen 
Pendlarparkering för bil. Att kunna parkera bilen på lämplig plats kan vara ett 
komplement i hela-resan-perspektivet, både på landsbygd i regionala stråk och i tätorter. 

Landstinget i Uppsala län har genom Kollektivtrafllcfötvaltningen UL, Lednings
kontoret och Landstingsservice samverkat med Håbo kommun om planeringen av det 
nya Bålsta resecentrum. Tillsammans planeras fOr en ny bussterminal med god resenärs
komfort, bland annat med väntsal och viss service vid Bålsta station. Kvarteret planeras 
att bli funktionsplandat med bostäder, bussterminal, service och handel med bland annat 
dagligvaror. Landstinget förordar ett upplägg där Landstinget i Uppsala län hyr 
bussterminalen, kollektivtra:fikanläggningen, av en långsiktig fastighetsägare. Det finns 
även i ett hyresalternativ möjlighet till statlig medfinansiering för 
kollektivtrafikariläggningar via Länstransportplanen under fOrutsättning att 
hyreskontraktet är minst 7 år. Kollektivtrafiknämnden anser att det är viktigt att 
planeringen av kollektivtrafikanläggningen/bussterminalen görs så att det är möjligt att 
ansöka om statlig medfmansiering. 

Konsekvenser för landstinget 
Utformningen av bebyggelsestrukturen får direkta effekter för möjligheten att bedriva 
kollektivtrafik. Möjligheten att välja hållbara transporter samt hur kollektivtrafiken kan 
bedrivas kostnadseffektivt påverkas av strukturen. I och med att Håbo kommun planerar 
större delen av det tillkommande bostadstillskottet till stationsnära lägen i Bålsta och 
längs stockholmsvägen i Bålsta så möjliggör det för fler att ha bra tillgång till en god 
kollektivtrafik. Vilket i sin tur möjliggör för fler att välja att resa kollektivt, vilket är i 
linje med Landstingets mål om fårdubblat antal resor till år 2020. Ny bussterminal vid 
Bålsta resecent111m innebär en hyreskostnad för Landstinget. Kostnaden är ännu inte 
känd då ett detaljplanearbete ska inledas i december 2014. Håbo kommun har tagit fram 
ett ide- och gestaltningsprogram för Bålsta centrum i nära samvedcan med Landstinget i 
Uppsala län. Programmet är beslutat av kommunstyrelsen i Håbo och är ett underlag till 
den kommande detaljplaneringen. 

För Landstinget i Uppsala län 

Ordförande i kollektivtrafiknämnden 

"Ftafikdirektör 
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Personuppgifter skyddas i enlighet med PuL 

Personuppgifter skyddas i enlighet med PuL 



HÄBO KOMMUN 
Kot.IMUNS'NRELSENS FORVAl.TNING 

INKOM Bilaga§ 67c 

rr±1 HÅBO 
_.KOMMUN 

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

1(2) 

Våf ~elocknl!lg 
KS2010/72 nr 2014.1731 KS DJV -:r-- · Rtlg.nr2044t05: 9 . 

Kommunstyrelsens förvaltning l 
Kommunstyrelsens stab · 
Fredrik Holmgren, Samhallsplanerare 
0171·52518 
fredrlk.holmgren@habo.se 

Samräd av bostadsförsörjningsprogram 
--·· 

Håbo kommun är en expansiv framtidskommun mitt l Mälardalen. 
Kommunen växel' men llir att växa hållbart ktävs en strategisk inriktning for 
komrotmens bostadsfflrsöJjning. 

Hå bo kommun har tagit fram ett fårslag tlll Bostads}Orsörjningsprogram 
och bjuder nu in er till samråd. Vi behövet• ha era synpunkter på mrslaget 
fOr att kunna utveckla en tydlig ooh kvalitetss1ikrad bostadsfdrsörjning ftlr 
våra komm uninvånare. 

Vänligen inkom med synpunkter senast fredag 5 september 2014 tlll 
fredrik.bolmgren@habo.se. 

Om du har frågor om :för•slaget kontakta: 

Fredrik Holmgt·en 

Bakgrund 

0171-525 18 
tredrik.bolmgren@habo.se. 

Kommu11en ska enligt lag (2011:1383) om korumunemas 
bostadsförsörjningsansvar med riktlinje•· planera för bostadsfdrsötjningen i 
kommunen. Enligt Jagen ska kommLUlens riktlinjer antas av 
kommunfullmäktige vatje mandatperiod och vid planeringen av 
bostadsfl:lrsörjningen samråda med bei'örda kommuner och ge länsstyrelsen, 
aktlirer med ansvar för regionalt tilMtxtarbete i länet och andra l'egionala · 
organ tUlfålle att yttra sig. 

Kommunstyreisen beslutade 2014·06-11 att gå ut på samråd med förslag till 
Bostadsfårsörjningsprogram får 2015·20 t 8 med utblick mot 2030. 

POSTADRESS 
746 00 BALSTA 
BESO)(SAORESS 
Cenl!umiedco 1 

TELEFON VÄl\GI, 
ll171-52ö 00 
TElEFAX 
0171-li&:l33 

ORGNR 
212.000-0241 

l fy 

HEMSJDA 
\WIW,habo,se 

&POST 
~ummun@habo.ae 

L3 



~HÅBO W KOMMUN 

Sändlista 

Internt 
Miljö· och tekniknämnden 
Skolnämnden 
Socia !nämnden 
Tillståndsnämnden 
Överfönnyn darnämnden 
Avdelningen ftir kultur och livsmiljö 
Ekonornia vdelningen 
Häbo hus AB 
Håbo marknads AB 
Kommunala handikapprådet 

Politiska partie!) /okaft 
Socialdemokraterna 
Moderaterna 
Miljöpartiet 
Folkpartiet 
Kristdemok.rateJ'lla 
Centerpattiet 
Vänsterpartiet 
Bålstapmiiet 
Sverigedemokraterna 

Bilaga§ 67c 

2(2) Y:.!·:: Remis;s utgående 
Oi!!Uilt j 

..... ,2014-0'5-19 
Vår bGtecTmlno 

KS2010/72 nr 2014.1731 
; 
l 

.. , .... J 

Externa alflörer 
Unsstyrelsen Uppsala l!ln 
Länsstyrelsen Stockholms !Un 
Landstinget Uppsala län, kollektivtrafiknämnden 
Stockholms läns landsting, trafiknämnden 
Stockholms läns landsting, tUlväxt, miljö ooh 
regionplanering 
RegionfOrbundet Uppsala !lin 

Upplands-Bro kommun 
Ettköpings kommun 
Uppsala kommun 
Sigtuna kommun 
Knivsta kommun 

Trafikverket 
Svenska Kraftnät 
S!awova 
Vattenfall Distribution 

Lyssna och Njut 
Bålsta Kabel TV 
B.ON Blnät 
E.ON Väm1e 
PEAB 
Skanska 
NCC 

NaturskyddsfOreningen Håbo 
Fastighetsägarna Mitt-Nord 
HyresgästWreningen Håbo 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 164 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-24 

KS 2014/140 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdena, att gälla 
från 2015~01-01 

Sammanfattning 
I Håbo kommun finns en taxa om avgifter for livsmedelskontroll som är 
antagen av kommunfullmäktige i december 2011. Bygg- och 
miljöförvaltningen har sett över taxan och ser ett behov att ett antal 
revideringar. Bland annat foreslås en justering av timtaxoma. 

Beslutsunderlag 

Tillståndsnämndens beslut§ 81/2014 

Taxa for offentlig kontroll inom livsmedelsområdena daterad 
2014-09-09 

Tjänsteskrivelse 2014-10-24 

Arbetsutskottets forslag till beslut 2014-11-11, § 13 2. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

L Fullinäktige beslutar att anta taxa for offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdena i enlighet med tillståndsnämndens forslag 
2014-09-29, § 81. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3516 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

Tillståndsnämnden 
-l1ÅBO KOMMUN~-- ~ 

KOM\fUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
INKOM 

JUSTERARE 

2014 ·-10- o 7 
TSTN § 81 TSTN 2014/40 

Taxa för offentlig kontrollinom livsmedelsområdena 

Sammanfattning 
I Håbo kommun finns en taxa om avgifter får livsmedelskontroll som är 
antagen av kommunfullmäktige i december 2011. Bygg~ och 
nilljöförvaltrringenhar sett över taxan och ser ett behov att ett antal 
revideringar. Bland annat foreslås en justering av timtaxorna. 

Ärendet 
Enligt fårordningen (2006:1166) om avgifter får offentlig kontroll av 
livsmedel ska en myndighet som ansvarar för offentlig kontroll av livsmedel 
ta ut avgifter för att finansiera kontrollen. De avgifter som en kommun tar ut 
ska grundas på en taxa som kommunfullmäktige beslutar om. 

Håbo kommuns gällande taxa får offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdena är antagen av kommun;fullmäktige i december 201 L 
Taxan :innefattar två separata tima v gifter, en får normal kontroll och en för 
extra kontroll. Med extra kontroll menas icke planerad kontroll som har 
föranletts av brister vid tidigare kontroller alternativt av klagomål som visar 
sig vara befogade. All övrig kontroll går under begreppet normal kontroll. 
Timtaxan är 97 41rr får normal kontroll och 834 1cr fcir extra kontroll samt 
vid registrering av nya livsmedelsanläggningar. Anledningen till att avgiften 
for normal kontroll är högre ät att kostnaden för restiden är inräknad medan 
den debiteras separat vid extra kontroll. 

Jämförelse av tfmtaxa 
Bygg- och .nrilj öförvaltningen har gj alt en järnförels e av timtaxan mot länets 
andra kommuner samt mot ett antal andra kommuner i Stockhohns län som 
forvaltn:ingen anser är relevanta att j ämfora med. En sammanställning av 
j ärnfOrelsen redovisas i tabellen på nästa sida. 

RegJll' 

Joil.f . J_<J(ol 

EXPEDII:RAO SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr 2014-.380 
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HÅBO 
KOMMUN 

Tillståndsnämnden 

TSTN § 81 

Kommun Normal 
Enköplng 1025 
Knivsta 1130 
Heby 860 
Östhammar 1035 
Uppsala 1100 
Tierp 875 
Alvkarleby 875 
Upplands-Bo 970 
Slgtuna 1000 
Järfälla 1000 
Sollentuna 875 
Täby 1100 
Upplands Väsby 964 

Medel 985 

Extra+reg_ 
905 
1000 
860 
738 

1030 
875 
875 
912 
880 
1000 
875 
1100 
964 
924 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-29 

TSTN 2014/40 

Ev kommentar 

Ser över en höjning 
Ser över en höjning 

Ser över en höjning 

F örvaltn:ingen har varit i kontakt med en del av ovanstående kommuner och 
vissa av dom har upp gett att de :för närvarande håller på att se över deras 
timtax.a får livsmedelstillsynen och att de inom en snar framtid avser att 
höja den. 

Indexreglering 
Enligt § 4 i gällande livsmedelstaxa får miljö- och tekniknämnden för valj e 
kalenderår besluta att höja ti:mtaxan med en procentsats som motsvarar de 
tolv senaste månademas fårändring i konsumentprisindex (till en del av 25 
%) och lönekostandsindex (till en del av 75 %). 

l och med den organisationsförändring som skett så behöver detta ansvar 
styras om till Tillståndsnämnden. Numera finns det inte heller något som 
heter lönekostnadsindex så denna term behöver ändras. Det index som 
lämpligen används istället är arbetskostnadsindex för ljänstemän. 

Delgivningsman 
I första hand expedieras beslut med delgivrringskvitto och i andra hand med 
mottagningsbevis. NäJ: ett beslut inte har lyckats delgivits till adressaten 
med något av dom alternativen anlitas en delgivningsman. Kostanden får en 
delgivningsman är för tillfållet l 000 h. Idag saknas möjligheten ait debitera 
adressaten denna kostnad. 

EXPEDIERAD 81GNA11JR IJTDRAGSBESTYRKNING 

l~ 

NrZ014.380 



rrl1 HÅBO 
'-'KOMMUN 
Tillståndsnämnden 

TSTN § 81 

Byggw och miljöförvaltningens bedömning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-29 

TSTN 2014/40 

Bygg- och miljöförvaltningen kan konstatera att Håbo kommuns timtaxa for 
extra kontroll samt registrering på 834 kr är låg jämfört med andra 
kommuner i regionen. Förvaltningen fareslår därav att timtaxan for extra 
kontroll och registrering höjs till 93 O kr. I samband med denna höjning 
föreslår bygg- och miljörorvaltningen att även timtaxan för nonnal kontroll 
höjs till l 000 kr så att den står sig i jämforelse med andra kommuner även 
när några kommtmer har genomfort sina planerade höjningar. 

Vad gäller möjligheten att indexreglera taxan fareslår bygg- och 
nriljöforvalt.ningen att mandatet flyttas över tillt:illståndsnämnden och att 
.timtaxorna :far höjas i enlighet med förändring i konsumentprisindex (till en 
del av 25 %) och arbetskostnadsindex for tjänstemän (till en del av 75 %). 

Bygg- och :miljöforvaltningen anser att det är rimligt att adressaten till ett 
beslut själv får betala kostnadenfår 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 
TaxebHaga: Taxa får offentlig kontroll inom livsmedelsområdena, 
daterad 2014-09-09 
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-09-14 

Beslut 

Tillståndsnämnden beslutar att foreslå kommunfullmäktige att ersätta 
tidigare livsmedelstaxa daterad 2011-09-20 med taxebilagan "Taxa for 
offentlig kontroll inom livsmedelsområdena" daterad 2014-09-09 till att 
gälla från 2015-01-01 och tills vidare. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Bygg- och miljöf'orvaltn:ingen 

;;;,~, 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDAAGSBESTYRKN!NG 

\~ 
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KOMMUN 

Taxa 
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För offentlig kontroll inom livsmedelsområdena 

2014-09-09 

!50 
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HÅBO 
KOMMUN 

Taxa 
Datum 
2014-09-09 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdena 

Inledande bestämmeJser 

2 

Vår beteckning 
Dnr 2014/40 2014.338 

1 § Denna taxa gäller avgifter ror Håbo kommuns kostnader får prövning och kontroll enligt 
livsmedelslagen (2006;804), lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, 
f6reskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar samt de EG-bestämmelser som 
kompletteras av lagarna. 

2 § A v gift enligt denna taxa tas ut får: 
• prövning i ärenden om godkännande av anläggning, 
• registrering av anläggning, 
• handläggning och andra åtgärder vid notmal offentlig kontroll och extra offentlig kontroll. 

3 § Avgift enligt denna tax;a tas inte ut for offentlig kontroll som fOranleds av ldagomål som visar 
sig vara obefogade eller får handläggning som föranleds 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 :far får vmje kalenderår ( avi.iftsår) besluta att höj a i denna taxa fastställd 
timtaxa·(timavgift) med en procentsats sommotsvarar de 12 senaste månademas fårändring 
fördelat på en kombination av konsumentprisindex (till en del av 25 %) och 
arbetskostnadsmdex for ijänstemän (till en del av 75 %). Basmånad för indexuppräkning är 
september månad 2014. 

5 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av tillståndsnämnden. 

Tlmtaxa (timavgift} 
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften l 000 kronor vidnotmal kontroll samt 930 

leronor vid extra kontroll och vid registrering. 

A v giftsuttag sker vid noimal kontroll i förhållande till den kontrolltid som en anläggning 
tilldelas enligt livsniedelsverkets vägledning "Riskklassificering av livsmedelsanläggningar och 
berålaring av kontrolltid" och vid extra kontroll i förhållande till faktiskt nedlagd tid i vatje 
ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan. 

I de fall tirnavgift tas ut i forhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med kontrolltid den 
sannnanlagda tid som vmje '9änsteman vid kontrollmyndigheten har använt för :inläsning av 
ärendet, kontakter med parter, · samråd med e..'{}Jerter och myndigheter, inspektioner, revisioner, 
provtagning och kontroll i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt foredragning och beslut. 
Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen tirnavgift ut. För 
inspektioner~ mätningar och andta offentliga kontroller som utfors vardagar mellan Idoekan 
19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med l ,5 gånger ordirratie tirnav gift. 

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 får 
anläggningen enligt 11 § med tillämpning av den rislddass som gäller får den typ av 
verksamhet som godkännandet avser och erf.:1.renhetsldass B. Om faktisk handläggningstid 

:.,· . 



HÅBO 
KOMMUN 

Taxa 
Datum 
2014~09-09 

3 

Vår beteckning 
Dnr2014/40 2014.338 

överskrider den fastställda kontrolltiden med mer än en halv timme ska avgift for den faktiska 
handläggningstiden betalas. 

Avgift får prövning ska betalas för vruje anläggning som ansökr)ingen avser. Avgift for 
prövning får tas ut i fårskott. · · 

8 § Fö1· godkännande av en anläggning med anlednfllg av byte av livsmedelsfåretagare, ändring av 
lokal, sortiment eller annan verksamhetsforändring som kräver godkännande ska en halv 
årsavgift betalas, under fd11ltsättning att godkäiuiande får aruägioingen tidigare lämnats enligt 
livsmedelsfårordningen (2006:813). Om faktis;k; h:andläggningStid.översk:rider halva fastställda · · 
kontrolltiden med mer än en halv timme ska avgJft får den faktiska handläggningstiden betalas. : ·' 

9 § Avgift för prövning i ärenden om godkännande ska erläggas även om ansökan avslås. 
:~ . . .· . : . -·· ; -_ 

Avgift för registrering . . . 
10 § Den som anmäler en anläggning får registrerih:g för att d.t±Va livsmedelsverksamhet eller för att·:.:.. . .. 

tillverka snus och tuggtobak eller för drickBvatten:forsö:rjliing ska betala avgift motsvarande en . ·. · · . 
timmes kontroUti d. Om faktisk kontrolltid överskrider den tiden med mer än en halv timme ska 
avgift för den faktiska handläggningstiden multiplicerat med dennå timtaxa betalas. · ·: :·. :· 

.·; · . 

Årlig kontrollavgift 
11§ 

12 § 

För normal offentlig kontroll ay en livsmedelsallläggning ska en årlig kontrollavgift betalas. 
Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid somkontrollmyndigheten tilldelar anläggningen. 
Livsmedelsverkets vägledning gällande riskklassificering av livsmedelsan1äggtringen och 
beräkning av kontrolltid används vid beräkning av kontrolltid. Kontrolltiden bestäms genom att · 
tiderna som fås vid riskbedömning av en anläggning summeras med tider kopplade till 
information och spårbarhet. Den summerade tiden multipliceras med en tidsfaletar som tar · 
hänsyn till myndighetens tidigare erfarenhet vid kontro11.av aniäggnjngen. Nya anläggningar · · . · · 
läggs till en böljan i erfarenhetsidass B och utlfråri senare utförda kontroller kan anläggningens . 
tidsfaletar till fdljd av erfarenheten ändras. De11. årliga kontrollavgiften beräknas genom att 
kontrolltiden multipliceras med timtaxan får nQ~mc,tl ~~o:ritroll. · 

Om en tillämpning av 11 § skulle medfora att kcSntrolltiden fö~ en ·~nläggning blir uppenbart 
oriktig i förhållande det faktiska kontro11beho1iet eiiligt näill:i:J.detis· i'iskbedöm.ning, ska 
anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grun,dval av, nämndens bedömning av 
anläggningens kontrollbehov. -. · · · · 

13 § För offentlig kontroll och anvisningar om nedgräY.tiing.av animaliska biprodukter ska 
kontrollavgift betalas för den faldiska handläggningstiden som nedlagts i ärendet. Avgiften ska 
motsvara handläggningstid multiplicerad med tirnavgift 

14 § Fast årlig kontrollavgift omfattar kalenderår och ska betalas i fo1'skott. Av 9 §förordning 
(2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den årliga avgiften ska 
betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbö1jas. Avgiften ska därefter betalas 
med helt avgiftsbelopp for va1je påbörjat kalenderår. 

Den som enligt 13 § i samma förordning ska betala en avgift för godkännande av en 
anläggninf5, ska dock betala den årliga avgiften :från och med kalenderåret efter det att 
verksamheten påböijats. 

-· . 
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HÅBO Taxa 
Datum 
2014~09-09 

4 

KOMMUN 
Vår beteckning 

Dnr 2014/40 2014.338 

Om en anläggning placeras i annan avgiftsklass eller på annat sätt tilldelas annan kontrollti~ 
ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret. 

15 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar livsmedelsanläggningen 
vid kalenderårets böl.j an. 

Avgift för extra offentlig kontroll 
16 § Om på visandet av bristande efterlevnad medför kontroll som går utöver den normala 

kontrollverksamheten tas avgift ut får nedlagd handläggningstid och restid ut enligt timtaxan 
för extra kontroll. Avgift tas också ut :fcir eventuella kostnader för provtagning och analys av 
prover. 

Enligt artikel28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig 
kontroll får att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstifttringen 
samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd, ska den företagare som har ansvaret fOr den 
bristande efterlevnaden eller får den företagare som äger eller innehar produktema vid den tid 
då den extra kontrollen genomfårs debiteras de kostnader som den extra kontrollen medior. 

Avgift för delgivningsman 
17 § Om kontrollmyndigheten behöver anlita en delgivningsman for delgivning av ett beslut 

debiteras adressaten i beslutet en avgift motsvarande kostanden får att anlita 
delgivningsmanu en. 

Nedsättning av avgift m. m. 
18 § Av l O § forordningen om avgift för offentlig kontroll av livsmedel framgår att 

kontrollmyndigheten får sätta ned eller efterskänlca den årliga kontrollavgiften om det finns 
särskilda skäl. Om det finns särskilda skäl får myndigheten också besluta att sätta ned eller 
efterskänka avgiften för 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 framgåJ.- att 

tillståndsnämnden får fcirordna att dess beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

21 § Av 31 § livsmedelslagen och 31 § lag om foder och animaliska biprodukter framgår att 
tillståndsnämndens beslut orn avgift får överidagas hos länsstyrelsen. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 
/ 

I<S § 165 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-1 1-24 
~ 

lcrWL~ !b 
KS 2014/139 

Timtaxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och 
str~lskyddslagens område, att gälla från 2015-01 ..:o1 

Sammanfattning 
I Håbo kommun är timtaxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och 
"strålskyddslagens område för närvarande 850 kr. Bygg- och 
miljöförvaltningen ser ett behov att höja timtaxan. 

Beslutsunderlag 

Tillståndsnämndens beslut§ 80/2014 

- Tjänsteskdvelse 2014-10-24. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att fastställa timtaxa för prövning och tillstånd 
inom miljöbalkens och strålskyddslagens område i enlighet med 
tillståndsnämndens förslag 2014-09-29, § 80. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3519 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2014-09-29 .- . . .. .. l.J - - - -

Tillståndsnämnden 
HAl30 KOM.MUN 

KOM\IUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
INKOM 

2014 ·10- o 7 

JUSTERARE 

TSTN §BO TSTN 2014/42 

Timtaxa för prövning och tiflsyn inom miljöbalkens och 
strålskyddslagens område 

Sammanfattning 

KSw 

8 ?Y[l'f/117 
.. ~ --~-·~ ~·--

I Håbo kommun är timtaxan for prövning och tillsyn inom miljöbalkens och 
strålskyddslagens område ror närvarande 850 kr_ Bygg- och 
miljöförvaltningen ser ett behov att höja timtaxan. 

Ärendet 
Enligt miljöbalken är det kommunerna själva som bestämmer om avgifter 
for prövning och tillsyn enligt denna lagstiftning. Senaste gången en höjning 
gjordes var i januari 2013 då timtaxan höj des med 50 kr från 800 kr. 

Kommunens rätt att ta ut avgift 
Enligt 27 kap l § miljöbalken är det kommunema sj älva, . genom 
kommunfullmäktige} som utfårdar bestämmelser om avgifter ror prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken. Kommunerna är inte skyldiga att ta ut 
avgifter for prövning och tillsyn enligt miljöbalkenmen regeringen har i 
propositionen om miljöbalk (prop 1997/98:45) utiryckt att tillsynen över 
hela miljöbalkens omiåde bör vara avgiftsfinansierad så långt som möjligt. 

Vidare anges det i propositionen att vid berålaringen av avgiftsuttaget f"ar 
alla relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov 
till tas med. Exempel på direkta kosmader är personalkostnader, 
personalomkostnader (pensionskostnader), material, utrustning m.m. 
Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader och 
adrrllnistrationskostnader. 

På samma sätt är det kommunfullinälctige som utf<irdar bestämmelser om 
prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen samt tillhörande forordningar 
och fdreslaifter som reglerar kommunal tillsyn. 

Kostnadstäckning 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i en rapport från 2011 
uppskattat att kosmadstäckningen för miljö- och hälsoskyddstillsynen i 
samtliga Sveriges kommuner hade ett medelvärde på 41 %. Det är svårt att 
göra helt rättvisa j ämforelser mellan kommuner då olika kommuner rälmar 
på olika sätt och inkluderar olika kostnader. Det går dock a:tt konstatera att 
kostnadstäckningen i Håbo kommun ligger under medelvärdet i Sverige. 
SKL uppmuntrar generellt kommuner till att öka sin kostnadstäclm:ing får 
myndighetsutövning. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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rrl1 HÅBO W KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-29 

Tillståndsnämnden 

JUsTERARE 

TSTN §80 TSTN 2014/42 

Jämförelse av limtaxa 
Bygg- och :mili öfårvaltningen har gjort en jämfårelse av funtaxan mot länets 
andra kommuner samt mot. ett antal andra kommuner i Stockholms län som 
fårvaltningen anser är relevanta att järnfora med. En sammanstälJning av 
j ämforelsen redovisas i tabellen nedan. 

Kommun T im taxa Ev kommentar 
Enköping 950 
Knivsta 1130 
H e by 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 vruit 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 för miljö- och hälsoskyddstillsynen och att de inom en snar framtid 
avser att höja den. 

Bygg~ och miljöförvaltningens bedömning 
Bygg- och miljöforvaltningen kan konstatera att Håbo kommunstimtaxa på 
850 lrr är lågjärnfort med andra kommuner i regionen. Bygg- och 
miljörorvaltn.ingen foreslår därav att timtaxan formilj ö- och 
hälsoskyddstillsynenhöjs till950 kr. Enhöjningti11950 kr gör atttimtaxan 
kommer att stå sig i jämförelse med andra kommuner även när några 
omlaingliggande kommuner har genomfort sina planerade höjningar. 

En höjning av timtaxan är även forenligt med vad som är utryckt i 
miljöbalkspropositionen om att öka avgiftsfinansieringen får tillsynen av 
miljöbalken. 

Beslutsunderlag 
- Tj änsteslcr.ivelse, daterad 2014-09-14 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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rn1HÅBO W KOMMUN 
Tiflståndsnämnden 

TSTN §80 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-29 

TSTN 2014/42 

Tillståndsnämnden beslutar att foreslå komm.unfulhnäktige att fastsHma 
timtaxan for prövning och tillsyn :inom miljöbalkens och strålskyddslagens 
område till950 kr från ochmed 2015-01-01 och tills vidare. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Bygg- och miljöförvaltningen 

t=XPEDJER/\0 SIGNATlJR UTORAGSBESTYRKNING Nr 2<114-.379 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-24 

Kommunstyrelsen 

KS § 166 KS 2014/146 

Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 

Sammanfattning 
I en rapport från kommunens revisorer 2012 granskades verkställigheten av 
ett antal av kommunfullmäktiges beslut. Rapporten konstaterade att 
verkställighetsgraden inte låg på en tillfredställande nivå och att det inte 
fanns någon tydlig rutin får bevalming och återrapportering av utdelade 
uppdrag. 

Enligt kommunallagen är kommunstyrelsens uppdrag att bland annat ha 
uppsikt över de övriga nämndemas verksamhet och att verks~älla 
fullmäktiges beslut. Med anledning av de påtalade bristema i 
återrapporte1ing av utdelade uppdrag arbetade kommunstyrelsens kansli 
rmder föregående år fram ett fårslag till rutin får återrapportering av 
fullmäktiges beslut. Rutinen godkändes av kommunfullmäktige i september 
2013 och kommunstyrelsen fick i uppdrag att infåra rutinen. 

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 få~t från fullmäktige 
och hur statusen får genomförande ser ut. Syftet med rapporteringen är att 
kommunfullmäktige ska få kännedom om vilka beslut som har/ inte har 
verkställts samt anledningen till det. Redovisningen ska avse föregående år. 
Det innebär att den redovisning som lämnas till fullmäktige 2014 avser de 
motioner och medborgrn.fårslag som bifölls (alternativt där nämnd :fick ett 
uppdrag om genomfårande) av fullmäktige år 2013. Utöver detta redovisas 
även de uppdrag som inte var verkställda vid föregående åJ:s rapportering. 
På så vis får fullmäktige en heltäckande bild över de utdelade uppdragen 
gällande motioner och medborgru:förslag. 

Rapporteringen till fullmäktige inkluderar inte uppdrag om beredning av ett 
ärende utan inriktru· sig endast på fårslag som bifalls. Eftersom 
beslutsformuleringen "bifall" inte alltid används, redovisas även de uppdrag 
som limebär någon form av genomfårande av förslaget. 

Statusen för 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 rapp01tering. I 20 14-års redovisning kommenteras ärendet endast av 
kommunstyrelsen eftersom det numera är plan-och utvecldingsavdelningen 
som har hand om ärendet. 

JUsTERARE 

Noteras även att medborgarförslaget om cykelbana med sandhopp i 
slottsskogen rapporterades av både kommunstyrelsen och miljö- och 
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HÅBO 
!<OM MUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-24 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 166 KS 2014/146 

telmiknämnden i fåregående års redovisning. I 2014-års redovisning 
kommenteras ärendet endast av miljö- och tekniknämnden som har hand om 
resterande delar i ärendet. 

Medborgarförslag om gatubelysning och gatunderhåll efter Väppebyvägen 
rapporterades felaktigt som inte uppfoljt fåregående år. Uppdraget är således 
redan verkställt. 

Redovisningen 
Kommunstyrelsens kansli har undersökt verkställighetsgraden i totalt 19 st 
beslutade motioner och medborgarfårslag. Respektive fårvaltDing har fått 
lämna en besla.ivning av genomforandet 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 miljö- och tekniknärnnden. 

10 av dessa totalt 19 beslut rapporterades år 2013 som inte verkställda. 
Rapporteringen som gjordes 2013 avsåg beslutade motioner och 
medborgarforsla g under perioden 20 l 0-2012. Enligt 20 14-års redovisning är 
5 stycken av dessa l O beslut ännu inte verkställda. Detta indikerar att 
bifallna motioner och medborgru.fårslag riskerar att ra vänta en lång tid på 
att bli verkställda. 

Anledningruna 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 inväntru.· (eller är beroende av) en annan 
faktor for att arbetsprocessen ska kunna fortlöpa. Det handlar även om att 
ärenden har överflyttats till annan nämndlfårvaltning. Sammantaget noteras 
dock att även om flera uppdrag :inte är verkställda så fu: flera av dessa 
påbö:tj ade. 

För att underlätta uppfoljningen av fullmäktiges beslut undersiröks vid 
fåregående års rapporte1ing vikten av att motioner och medborgarfårslag 
innehåller forslag till någonting och formuleringar som "anses besvarad" 
undviks. Tydlighet i vad som faktiskt ska utfåras ska eftersträvas. 

Följande beslutsformuleringru.· ska användas: 

o Bifall (som innebär att det som motionen/medborgru."förslaget 
fareslår ska genomforas) 

o Bifall till viss del (som innebär att en del av det som 
motionen/medborgarförslaget föreslår ska genomfåras, här är det 
viktigt att beslutet tydligt föridarar villcen del av 
motionen/medborgarförslaget som ska bifallas) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr 2014.3520 
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Datum 

2014-11-24 KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 166 KS 2014/146 

& Avslås (som innebär att det som motionen/medborgatförslaget 
föreslår inte ska genomföras) 

e Sim anses fårdigbehandlad med hänvisning till de 
omständigheter/fakta som :inhämtats under remissen. 

Ä ven orq. det förekommer beslutsformuleringar som ska undvikas så kan 
man av redovisningen utläsa att en viss forbättting har skett i att följa 
ovanstående beslutsformuleringar. Kommunkansliet understryker vikten av 
att angivna beslutsformuleringar används. 

Beslutsunderlag 

Rutin for uppföljning av kommunfullinäktiges beslut, daterad 
2013-12-18, hid 2014.3700. 

Kommunfullmäktiges beslut 2013-09-23, §71 . 

Uppfåljning av verkställighet av fullmäktiges beslut, Redovisning av 
status for motioner och medborgarförslag, daterad 2014-10-23, hi d 
2014.3095. 

Uppfoljning av kommunfullmäktiges beslut, En redovisning av status 
får utvalda motioner och medborgarforslag, daterad 2013-07-30 hid 
2013.1048. 

Tjänsteskrivelse 2014-10-23. 

Arbetsutskottets fårslag till beslut 2014-11-11, § 134. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens forslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut: 

l. Fullmäktige noterar redovisningen "Uppföljning av verkställighet av 
kornmunfullmäktiges beslut, Redovisning av status för motioner och 
medborgarförslag", daterad 2014-10-23, hid 2014.3095. 
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Kommunstyrelsens förva ltning 
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 

Vår beteckning 
KS nr 2014.3095 
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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 l januari infåra möjligheten till 25 timmars vistelsetid i förskola och 
fårskolan får barn 2014 infåra möjligheten till25 pedagogisk omsorg får barn till fåräldralediga och 
till föräldralediga timmars vistelsetid i förskolan och den arbetslösa har förvaltningen genom verksamheterna 

pedagogiska omsorgen. informerat vårdnadshavarna 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 fårskolan och pedagogisk omsorg erbjudits 
vistelsetiden inom förskolan, ska barn till fåräldralediga och arbetslösa vårdnadshavare. 
hanteras inom 2014 års budgetram. 
Fullmälctige uppdrar till skolnämnden 
att revidera aktuella regelverk i 
enlighet med beslutet. 

Motion - Fullmälctige beslutar att motionen ska I samband med skolnämndens yttrande över motionen den 
Införande av anses besvarad. 8 november (SKN § 81) fick förvaltningen i uppdrag att 
"Kämpemodell" genomfåra en utredning. 

(Aven Utredningens uppdrag vara att granska arbetet med 
återrapporterad eleverna i olika specialgrupper i grundskolan och Kämpe 
2013) får att se hur verksamheten bedrivs i fårhållande till 

elevernas behov, aktuell forskning, styrdokumenten och 
om möjligt föreslå förbättringar. Granslatingen skulle 
också fårsöka ge förslag på en mer effektiv organisation, 
ekonomiska underlag och tidplan. 

Inom detta område gav även kommunens revisorer 2013 
p wc i uppdrag att genomföra en granskning av kommunens 

Dn r 

KS 
2012/43 

KS 
2012/68 

2(11) 
Vår beteckning 

KS nr 2014.3095 

Verkställt 

Ja/Nej 

JA 

JA 

i 
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KOMMUN 

Datum 
2014-10-23 

arbete med "Elever i behov av särskilt stöd". 

I december 2013 presenterades utredningens resultat, med 
förslag till ett antal utvecklingsområden. 

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 
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Datum 
2014-10-23 

BBdningsnämnden 

Ärende/förslag Kommunfullmäktiges beslut Kommentar/status 

Motion - Fullmäktige beslutar att bifalla Ett försök genomfördes under sommaren 2012, vilket har 
underlätta för motionen. sammanfattats i bildningsnämndens protokoll den 2 
pensionärer att olctober 2012 (§58). Sommaren 2013 genomförde 
inhämta samhälls- Fullmälctige beslutar att uppdra till bildningsförvaltningen en ny kurs omgång, på liknande sätt 
information via bildningsnämnden att planera och som 2012. Även detta år var det Lisbeth Bolin som 
moderna genomföra ett IT-projelct där unga lär fungerade som kursledare och handledde 
kommunikations- äldre inför sommaren 20 13. gymnasieeleverna. Kostnaden för denna insats ·blev cirka 
system 35 000 laonor, vilket togs inom förvaltningens totala ram. 

Kursen upplevdes som positiv av såväl kursdeltagare som 
deltagande ungdomar. 

Sommarjobb utlottas till ungdomar i Håbo kommun. När 
det gäller den här lCUI·sen har ungdomar handplockats från 
gymnasiets teknikpro gram, vilket faller utanför rutinerna 
för ordinarie sommarjobb. Det beror på att det är vilctigt att 
de som arbetar med de äldre och med datorer har de rätta 
kunskaperna och intresset för att arbeta med äldre. Det kan 
upplevas som orättvist att ge vissa av kommunens 
ungdomar förtur till sommarjobb. Från förvaltningen 
strävar vi efter en lil(abehandling när det gäller uttagningar 
till sommarjobb. 

Projelctet genomfördes 2013 i enlighet med 
kommunfullmäktiges uppdrag. 

Dn r 

KS 
2012/47 

4(11) 

V är beteckning 
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Verkställt 
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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 demensvårdsutvecklare som relaytrats börjar sin tjänst. Av 
demensteam nämndsbudget för år 2014, beakta besparingsskäl har socialförvaltningen skjutit på detta 

möjligheten att inrätta ett demensteam under året. 
inom socialförvaltningen. Motionen 
anses därmed besvarad. 

- - - - - - -
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Vår beteckning 
KS nr 2014.3095 

Verkställt 

Ja/Nej 
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Datum 
2014-10-23 

Tillståndsnämnden 

Ärende/förslag Kommunfullmäktiges beslut Kommentar/status 

Medborgarförslag Fullmäktige beslutar att uppdra till Bygg- och miljöförvaltningen har noga följt det arbete 
- Byggpolicy på miljö och tekniknämnden att noga som SKL lagt ned i frågan om energilaaven. SK.L kom 
minst följ a upp energismart byggande och fram till en rekommendation för hur kommunerna skulle 
passivhusstandard 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, BER. 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 laav därutöver blir 
utan verkan. Kraven i BBR uppdateras kontinuerligt och 
har nyligen skärpts något. 

- .. 

D nr 

KS 
2011/139 

6(11) 

Vär beteckning 
KS nr 2014.3095 

Verkställt 

Ja/Nej 

JA 
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Kommunstyrelsen 

Ärende/förslag 

Motion - Uppföljning 
och effektivisering av 
kommunfullmäktiges 
sammanträden 

Motion - om att 
införskaffa utrustning 
för trådlös omröstning 
mm i samband med 
kommunfullmäktiges 
sammanträden 

Motion- Införande av 
system med politiska 
lärlingar 

--

Datum 
2014-10-23 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fullmäktige beslutar, med hänvisning 
till kommunkansliet förberedelser för 
inköp av föreslagen utrustning för 
votering med mera, att motionen 
bifalls. 

Fullmäktige beslutar, med hänvisning 
till kommunl.;:ansliet förberedelser för 
inköp av föreslagen utrustning för 
votering med mera, att motionen 
bifalls. 

Fullmäktige beslutar att upphäva 
tidigare beslut att remittera motionen 
till demokratiberedningen. 

Fullmäktige beslutar att uppdra till 
den tillfålliga 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 kommun 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. 

D nr 

7(11) 

Vår beteckning 
KS nr 2014.3095 

Verkställt 

Ja/Nej 

KS 2012/9 NEJ 

KS NEJ 
2010/48 

2012/38 JA 
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~ w HÅBO 
KOMMUN 

Ärende/förslag 

Motion - Inrättande av 
tillfälliga 
fullmäktigeberedningar 

Medborganerslag -
ordnande av ett 
minnesmärke/staty 
över Lennart 
Lundqvist, övergran 

(Även återrapporterad 
2013) 

Medborgarförslag -
genomrara en 
medborgardialog om 
f6myelsebar energi 
och energisparande 

{A."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 förslag på lämpligt 
inrättande av fullmäktigeberedningar. 
Motionen ska därmed anses besvarad. 

Fullmäktige beslutar att ställa sig 
positiv till att en minnestavla uppförs 
till minne av Lennart Lundqvist, 
Övergran. 

Fullmäktige beslutar uppdra till 
kommunstyrelsen att finansiera 
minnestavlan och därmed ska 
medborgarförslaget anses besvarat. 

Fullmäktige beslutar, med hänvisning 
till milj ö- och teknilmämndens 
yttrande 2012-08-27, § 83, att bifalla 
förslaget. 

----- --- - - -

Kommentar/status 

Fullmäktige beslutade 2013-04-22, § 27, om en ny 
politisk organisation där tillfälliga beredningar ska 
brukas i en högre utsträckning. Dessutom har 
tillfilliga fullmäktige beredningar under 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 teknikförvaltningen. 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 

2011/204 

KS 
2011/178 

KS 
2011/16 

8(11) 
Vår beteckning 

KS nr 2014.3095 

Verkställt 

Ja/Nej 

JA 

JA 

NEJ 
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HABO 
KOMMUN 

Ärende/förslag 

Medborgarförslag-
inrättande av två 
naturreservat på 
kommunägd mark 
inom Bålsta tätort 

(Aven återrapporterad 
2013) 

Motion- uppförande 
av torgplatser 

(Aven återrapporterad 
2013) 

Datum 
2014-10-23 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fullmäktige beslutar, med hänvisning 
till miljö- och tekniknämndens beslut 
2011-04-06, § 39, om utredning av 
skyddsformer för de båda områdena, 
att medborgarförslaget därmed är 
besvarat. 

Fullmäktige uppdrar till miljö- och 
tekniknämnden att informera 
förslagsställaren om nämndens 
kommande ställningstagande till 
skyddsformer för de båda områdena. 

Fullmäktige beslutar att motionen ska 
anses besvarad med hänvisning till 
milj ö- och telmiknämndens svar 
gällande utredning av uppförande av 
torgplatser dels mellan Bålsta 
centrum och Bildningscentrum Jan 
Fridegård (BCJF) och dels vid det 
gamla stationshuset. 

Kommentar/status 

Möjligheterna för detta har inte utretts sedan ärendets 
flyttades över från miljö- och telmiknämnden. Detta 
ärende har inte prioriterats. 

Gamla stationshuset 
Det finns förfrågningar men planarbetet har inte 
påbörjats, politiskt beslut saknas. 

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 laing frågan ännu. 

Dn r 

9(11 ) 
Vår beteckning 

KS nr 2014.3095 

Verkställt 

Ja/Nej 

KS 2010/9 NEJ 

KS NEJ 
2010/60 
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c 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 uppfåras ett utegym under hösten. Tanken 
anslutning till telmiknämndens 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 teknikförvaltningen fick en 

annan anställning och lämnade därmed det företag som 
kommunen haft kontakt 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 
en hundrastgård genom att uppdra till 

Bålsta tätort milj ö- och tekniknämnden att uppfåra 
en hundrastgård i enlighet med 
nämndensredovisning 
2013-05-06, § 48, undantaget krav om 
att en fårening bildas får skötsel av 
anläggningen. 

Motion - Fullmälctige beslutar, md hänvisning Restaureringen av Järnvägsparken är i det närmaste 
Restaurering av till miljö- och teknilenämndens avslutad så medborgarförslaget kan betraktas som beviljat 
järnvägsparken yttrande 2011-01-26, § 13, att bifalla och besvarat. 

motionen. 
(i{ven 
återrapporterad 
2013) 

- - - -- - -- -- - -
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KS 
2012/91 

KS 
2012/35 

KS 
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Vår beteckning 

KS nr 2014.3095 

Verkställt 
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JA 
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2010/115 
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c HÅBO Datum 

2014-10-23 KOMMUN 

Ärende/förslag Kommunfullmäktiges beslut Kommentar/status 

Medborgarförslag Fullmäktige bifaller forslaget genom Miljö- och telmikförvaltningen har fått investeringsmedel 
- cykelbana med att uppdra till miljö- och för att förverkliga den under 2014. Arbete har ännu inte 
sandhopp i telariknämnden, 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 

(Aven 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) 

Medborgatförslag Fullmäktige beslutar, med hänvisning Naturstädningskampanjen ställdes in under 2014 för att 
-Kampanj till mil j ö- 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 samarbete med företag inletts. Gator och 

2013) genomförande av städaktiviteter i parker städas numera med hjälp av somma.Ijobbare. 
enlighet med förslagets andemening, 
att bifalla förslaget. 

Medborgarförslag Fullmäktige beslutar, med hänvisning Belysningen sattes upp 20 11 och ärendet är verkställt. 
- gatubelysning till miljö- och tela:illmämndens (Felaktig rapporteringföregående år om att beslutet inte 
och gatuunderhåll yttrande, att förslaget bifalls i enlighet var verkstallt). 
efter med milj ö- och tekniknämndens 
Väppebyvägen förslag, 2010-09-28, § 81. 

(Å.ven 
återrapporterad 
2013) 

--- - --

Dn r 

KS 

11(11) 
Vår beteckning 

KS nr 2014.3095 

Verkställt 

Ja/Nej 

NEJ 
2011/182 
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KS JA 
2010/43 

---- ---

l 

-1S"" 



r'l1 HÅBO W I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Datum 

2014-11-04 
r(" 

________e_!~~~ ud~ J±_____ 
KS § 144 KS 2014/155 

Ordning för inkallande av ersättare i styrelsen och nämnderna 
-mandatperioden fram till och med 2018-12-31 

Sammanfattning 

Fulhnäktige beslöt 2010-12-06, § 162 ordtringen får ersättamas inkallande 
får mandatperioden fram till ochmed2014-12-31. 

Vid dagens sammanträde redovisas respektive partis fårslag till inkallande 
av ersättare: 

Beslutsunderlag 
- Respektive pmiis fårslag till ordning får inkallande av ersättare. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige heslutar att för inkallande av ersättare i styrelsen och 
ÖVliga nämnder, ska följ ande gälla får manda-qJerioden fram till och 
med 2018-12-31. 

Förledamottillhörande Inträder ersättare i :följande ordning: 
partigrupp: 

(M) (M), (C), (FP), (KO), (MP), (S), (V),( Bäp), (SD) 

(C) (C), (KD), (M), (FP), (MP), (S), (Båp), (V) (SD) 

{FP) (FP), (C), (KD), (M), (S), (V), (Båp), (SD) 

(MP) (MP), (M), (C), (KD), (FP), (S), (V), (Båp), (SD) 

(KO) (KO), (C), (M), (FP), (MP), (Båp), (S), (V), (SD) 

(S) (S), (V), (Båp), (MP), (C), (FP), (M), (KO), (SD) 

(V) (V), (S), (Båp), (MP), (C), (FP), (M), (KO), (SD) 

(SO) (SD), (Båp), (M), (KD), (C), (FP), (MP), (V), (S) 

(Båp) (Båp), (SD), (S), (MP), (M), (KD), (V), (FP), (C) 
.. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBES1YRKNING 

l 
Nr 2014.3332 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-24 

Kommunstyre lsen r-
./ Af'Wl;tl~ ~ 

JUSTERARE 

KS § 167 KS 2014/135 

Förslag till datum och klockslag under 2015 för sammanträden 
för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen samt för 
kommunfullmäktige 

Följande forslag till sammanträdestider foreligger: 

Beslutsunderlag 

- Arbetsskottets forslag till beslut 2014-11-11, § 13 5. 

Kommunstyrelsens beslut 

Styrelsen beslutar att arbetsutskottet, och kommunstyrelsen under år 2015 
sammanträder enligt folj ande, under forutsättning ati: kommunfullmäktige 
godkänner föreliggande forslag till sammanträdestillfållen för fullmäktige 
under år 2015. 

Sammanträdesdagar för kommoostyrelsens arbetsutskott- år 2015 

Sammanträdesdag: Tisdag med start Id. 08.30. 

Datum:20/l, 17/2,24/3,12/5,18/8,13/10,10/11. 

Sammanträdesdagar for kommunstyrelsen- år 2015 

Sammanträdes dag: Måndag med start kl. ld.15 . 00 

Datum: 2/2, 2/3, 1314, 25/5, 31/8, 26/10, 23/11. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut: 

l. Fullmäktige beslutar attkommunstyrelsen under år 2015 sammanträder 
enligt fOljande: 

Sanunanträdesdagar for kommunfullmäktige - år 2015 

Sammanträdesdag: Måndag med start ld. ld.l9. 00 

Datum: 23/2, 23/3, 4/5, 15/6, 21/9, 16/11, 14/12. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBES1YRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen ..--

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-24 

/ Avt ~Rde J q~__, 
KS § 172 KS 2014/166 

Förslag till beslut om annonsering av fullmäktiges kungörelser 
inför sammanträden för perioden 2015-01-0f- 2018-12-31 

Av komnnmallagens KL (1991:900) 5 kap 10 § framgårbl.a. att uppgift om 
ett sammanträde skall minst en vecka fore sammanträdesdagen inforas i den 
eller de ortstidningar som fullmäktige beslutar. För närvarande införs 
kungörelsen i Bålsta Upplands Bro-bladet. Ktmgörelsen anslås på 
kommunens anslagstavla i enlighet med bestämmelser i KL 5 kap 8§. 
Kungörelsen redovisas även på kommunens hemsida/webbplats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2014-11-24. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att under perioden 2015-01-01-2015-12-31 ska 
kungörelse av fullmäktiges sammanträden med ärendelista ske på 
kommunens anslagstavla och webbplats samt annonseras i Bålsta 
Upplands-Brobladet 

2. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att redovisar en utvärdering 
av beslutad annonsering innan forslag till annonsering får resterande 
del av mandatperioden redovisas. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 20 14.3597 
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