
 

 KALLELSE 
 Datum  
 2015-02-23  

Kommunstyrelsen 
 

 

Ledamöter Ersättare 

Carina Lund (M), ordförande 
Liselotte Grahn Elg (M), vice ordförande 
Göran Eriksson (C) 
Håkan Welin (FP) 
Christian Nordberg (MP) 
Fred Rydberg (KD) 
Agneta Hägglund (S) 
Lars-Göran Bromander (S) 
Eva Staake (S) 
Fredrik Anderstedt (S) 
Werner Schubert (S) 
Michael Rubbestad (SD) 
Owe Fröjd (Båp) 

Tommy Rosenkvist (M) 
Leif Zetterberg (C) 
Sabine Noresson (MP) 
Helene Cranser (S) 
Johan Tolinsson (S) 
Bengt Björkman (SD) 
Leif Lindqvist (V) 

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 

Tid 2015-03-02, kl. 15:00 
 

Plats Övergranssalen, kommunhuset, Kommunhuset, Bålsta 
 

Ärenden 
  1. Upprop 

  2. Val av justerare 

  3. Godkännande av dagordningen 

  4. Eventuella informationer 

  5. Information - ekonomi 

  6. Aktuella protokoll 2015 

  7. Redovisning av inkomna handlingar 

  8. Redovisning av delegationsbeslut 2015 

  9. Förslag om justering av ordningen för inkallande av ersättare i styrelsen och nämnderna  - 
mandatperioden 2015-2018 

 10. Projektuppdrag om att skapa en näringslivsstrategi för Håbo kommun 

 11. Förslag till reviderad bolagsordning och reviderade ägardirektiv för Håbohus Aktiebolag 

 12. EU projektet LIFE IP North Baltic 

 



 

 KALLELSE 
 Datum  
 2015-02-23  

Kommunstyrelsen 
 

 

 13. Förslag om ändring av tidigare beslut i kommunfullmäktige - representation i Mälardals-
rådet 2015-2018 

 14. Mål för kommunfullmäktige perioden 2016-2018 

 15. Utbetalande av partistöd 2015 

 16. Upphandling - ombyggnad av Futurum 

 17. Medborgarförslag angående uppsamling av miljöskadliga ämnen i dagvatten 

 18. Grafisk profil 

 19. Upphandling av ramavtal avseende VVS-arbeten 

 20. Förslag om exploateringsbudget för Västerskogs Industriområde Norra, del av Logistik 
Bålsta 

 21. Markanvisningstävling inom området för Detaljplan 1, Resecentrum och stationsområdet, 
Bålsta centrum (etapp 1) 

 22. Styrel, planeringsomgång 2014-2015 

 23. Övriga frågor 

 

 

  

 
Ordförande 

  

 



 

 Tjänsteskrivelse 1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-02-20 KS2015/40 nr 2015.150 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Ellinor Tegnér, registrator 
0171-525 04 
ellinor.tegner@habo.se 

 

 
Redovisning av aktuella protokoll 
Sammanfattning 

Protokoll från extra bolagsstämma, Håbohus AB, 2015-01-14. 

Protokoll från styrelsemöte, Håbohus AB, 2015-01-14. 

Protokoll från extra bolagsstämma, Håbo Marknads AB, 2015-01-23. 

Protokoll från konstituerande styrelsesammanträde, Håbo Marknads AB, 
2015-01-23. 

Protokoll från styrelsemöte, Håbo Marknads AB, 2014-01-26. 
 
Beslutsunderlag 
– Protokoll och anteckningar, enligt ovan. 
 
Kommunkansliets förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Styrelsen noterar redovisade protokoll och anteckningar.  
__________ 
 













  
 

Protokoll 
styrelsesammanträde 

Extra Bolagsstämma 
Datum: 2015-01-23 
Plats:  Sköldvägen 2 
Ledamöter: Närvarande Frånvarande 
Ordinarie ledamöter: 
Håkan Welin, ordförande x   
Ralph Abrahamsson x 
Agneta Hägglund x 
Ariel Pardo x 
Bengt Björkman x 
 
Ersättare: 
Peter Kilger x 
Sara Ahlström x 
Thomas Lindström  x 
Christer Persson  x 
Gustaf af Jocknick x 
 
Aktieägare 
Carina Lund x 
 
Övriga närvarande: 
Leif Nyrén, VD  
Lena Eklund-Gabrielsson, sekreterare  
 
 
 

§1 Mötets öppnande 
 Stämman öppnades av Håkan Welin 

 
§2 Val av justerare 

 Till ordförande för stämman valdes Håkan Welin 
 

     §3 Upprättande och godkännande av röstlängd 
 Upprättades följande förteckning över närvarande ombud för aktieägarna: 
 Håbo kommun: 1 300 aktier 
 Ombud: Carina Lund 

Summa aktier och röster 1 300. Samtliga aktieägare är således närvarande. 
Förteckningen godkändes som röstlängd. 
  

     §4  Val av justerare 
 Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Carina Lund 
 
    §5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 

Kallelsen till stämman har 2015-01-09 överlämnats till aktieägaren 
kommunen. 
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Protokoll 
styrelsesammanträde 

  
 
§6   Godkännande av dagordningen 
  
 Stämman beslutar: 
 Att godkänna upprättat förslag till dagordning.  
 
§7 Val av styrelse 

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut  2014-12-15 utses följande 
ledamöter och ersättare till styrelsen för Håbo Marknads AB 

 
 Ordinarie: 
 Håkan Welin (fp) 
 Ralph Abrahamsson (m) 
 Agneta Hägglund (s) 
 Ariel Pardo (s) 
 Bengt Björkman (sd) 
 
 Ersättare 
 Gustaf af Jocknick (båp) 
 Sara Ahlström (c) 
 Peter Kilger (m) 
 Thomas Lindström (s) 
 Christer Persson (s) 
 
§8 Arvoden 

Styrelsen godkänner kommunfullmäktiges beslut 2007-04-23 angående 
arvoden. 

 
§9  Annat ärende som ankommer på stämman 
 Inga ärenden 
 
§10 Avslut 
 Carina Lund avslutar mötet  
 
Vid protokollet 
 
 
Lena Eklund-Gabrielsson 
 
Protokollet justeras 2015- 
 
 
 
 
Håkan Welin Carina Lund 
Ordförande Justerare 
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Protokoll 
styrelsesammanträde 
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Protokoll 
styrelsesammanträde 

Konstituerande styrelsesammanträde 
Datum: 2015-01-23 
Plats:  Sköldvägen 2 
Ledamöter: Närvarande Frånvarande 
Ordinarie ledamöter: 
Håkan Welin, ordförande x  
Ralph Abrahamsson x 
Agneta Hägglund x 
Ariel Pardo x 
Bengt Björkman x 
 
Ersättare: 
Peter Kilger x 
Sara Ahlström x 
Thomas Lindström  x 
Christer Persson  x 
Gustaf af Jocknick x 
 
Övriga närvarande: 
Leif Nyrén, VD  
Lena Eklund-Gabrielsson, sekreterare  
 
 
 
1:1 Mötets öppnande 

Mötet öppnades av styrelsens ordförande Håkan Welin 
 
1:2 Val av justerare 

Till justerare valdes Bengt Björkman  
 
1:3  Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes  
 
1:4 Ny styrelse 
 Ordinarie 
 Håkan Welin (fp) Ordförande 
 Ralph Abrahamsson (m) 
 Agneta Hägglund (s) 
 Ariel Pardo (s) 
 Bengt Björkman (sd) 
  
 Ersättare 
 Gustaf af Jocknick (båp) 
 Sara Ahlström (c) 
 Peter Kilger (m) 
 Thomas Lindström (s) 
 Christer Persson (s) 

Adress: Kontakt: 0171-53800 | Org.nr: 556106-8874 
Håbo Marknads AB 746 80 Bålsta www. habo.se/marknad 



  
 

Protokoll 
styrelsesammanträde 

 
  

1:5 Arbetsordning för styrelsen 
Arbetsordning för styrelsen antas.  

 
1:6 Firmatecknare teckningsrätt för bolaget 

Firman tecknas av styrelsen. 
Firman tecknas av ordförande Håkan Welin och verkställande direktör Leif 
Nyrén i förening. 
 
Dessutom har verkställande direktör Leif Nyrén rätt att teckna firma 
beträffande löpande förvaltningsåtgärder. 

 
1:7  Styrelsesammanträdet avslutas 

Ordförande Håkan Welin avslutade sammanträdet. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Lena Eklund-Gabrielsson 
 
 
Protokollet justeras 2015- 
 
 
 
 
Håkan Welin  
Ordförande  
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Protokoll 
styrelsesammanträde 

 
Datum: 2015-01-26 
Plats:  Sköldvägen 2 
Ledamöter: Närvarande Frånvarande 
Ordinarie ledamöter: 
Håkan Welin, ordförande x  
Ralph Abrahamsson x 
Agneta Hägglund x 
Ariel Pardo  x 
Bengt Björkman x 
 
Ersättare: 
Peter Kilger x 
Sara Ahlström x 
Thomas Lindström x 
Christer Persson  x 
Gustaf af Jocknick x 
 
Övriga närvarande: 
Leif Nyrén, VD  
Lena Eklund-Gabrielsson, sekreterare  
 
 
2:1 Mötets öppnande 

Mötet öppnas av Håkan Welin 
 
2:2 Val av justerare 

Till justerare valdes Agneta Hägglund  
 
2:3  Fastställande av dagordningen 
 Dagordningen fastställdes med tillägget att de anställda presenterar sig. 

  
2:4 Protokoll från föregående sammanträde 
 Protokollet från föregående möte godkändes  
 
 Informationsärenden 
2:5 Från VD 

Vd uttryckte önskemål om att ha en aktiv styrelse, gärna deltagande i olika 
event vilket styrelsen ställde sig positiva till. 
Verksamhetsplanen, strategisk plan för mandatperioden diskuterades  
Ann-Mari Sundgren och Jenny Lindberg presenterade sig och berättade om 
sina roller i bolaget. 
VD berättar om hösten 2014 om arbetet externt och internt.  

 
2:6 Ekonomirapport 
 Ekonomirapporten godkändes av styrelsen. 

• Utfall 2014 
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Protokoll 
styrelsesammanträde 

• Budget 2015 
• Finansiering 

  
 Bolagets intäktsmöjligheter 2015 diskuterades 
 Alternativa intäkter/ förändringar diskuterades 
   Bilaga 1 

  
2:7 Övriga rapporter 
 Verksamhetsplan 2015 presenterades av VD och diskuterades 
 Bilaga 2 
 
 Beslutsärenden 
2:8 Bordlagt ärende 2014-11-15: 

  
 Beslut:  

Styrelsen beslutar att följa KF beslutet 2014-12-15 angående försäljning av 
Håbo Marknads AB:s mark i centrumområdet 

 
2:9 Övriga frågor 
 Inga övriga frågor 
 
2:10 Nästa styrelsesammanträde 
 20/4 

Planera in en träff/workshop med styrelsen inom 4 veckor, Håkan Welin och 
Leif Nyrén får uppdraget att boka detta. 

 Klockslaget för styrelsemöten flyttas fram från klockan 15.00 till 16.00 
 Thomas Lindström vill ha kallelser och protokoll i papperskopior på posten 
 
2:11  Styrelsesammanträdet avslutas 

Ordförande Håkan Welin avslutade sammanträdet. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Lena Eklund-Gabrielsson 
 
 
Protokollet justeras 2015- 
 
 
 
 
Håkan Welin 
Ordförande 
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Protokoll 
styrelsesammanträde 
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rn1 HÅBO W KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-18 

Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott 

Tid och plats 

Beslutande 

Ledamöter 

Övriga närvarande 

Tjänstemän 

Justering 

Justerare 

Tid och plats 

Justerade paragrafer 

Ajournering 

Underskrifter 

sekreterare 

Ordfårande 

Justerare 

2015-02-18, KL 08:30 - 09 .50, Stora Centrurmummet, Landstingshuset, Bålsta 

Håkan Welin (FP), ordfårande 
Sabine Noresson (MP) 

Per Kjellander, kommundirektör 
Carina Lund, kommunalråd/kommunstyrelsens ordforande 
Caroline Uttergård, sekreterare 
Karin Gustafsson, enhetschef forening och anläggning, avdelningen får kultur
och livsmiljö, § 2 

Sabine Noresson (MP) 

2015-02-19, kommunhuset, Bålsta 

§§ 1-9 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-18 

Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott 

Anslag/Bevis 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datumför 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkä1magivits genom anslag 

Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott 

2015-02-18 

2015-02-20 

Närarkiv, Håbo kommun 

Datumför 
anslags nedtagande, 
efter: 2015-03-18 

Caroline Uttergård 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott 

l n n e h å Il sfö rteckn i n g 

§ l Godkä1mande av dagordningen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-18 

§ 2 Dialog kring avtal med föreningar avseende lokaler etc. med syfte att återkomma med 
forslag 

§ 3 Information om sommarjobb 2015 

§ 4 Information om personalärende 

§ 5 Information om arbetsmiljöärende, avdelningen for kultur- och livsmiljö 

§ 6 Information om Håbo Festdag 

§ 7 Utbildningsbehov kultur- och livsmiljöutskottet 

§ 8 Genomgång av reglemente for kultur- och livsmiljöutskottet 

§ 9 Övriga frågor 

JUSTERARE EXPEDIERAD SJGNA TUR UTDRAGSBESTYRKNJNG 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-18 

Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott 

JUSTERARE 

KLU § 1 KS 

Godkännande av dagordningen 

Kultur- och livsmiljöutskottet godkänner den till dagens sammanträde 
utsända dagordningen/föredragningslistan. 

Beslutsunderlag 

- Utsänd kallelse till dagens sammanträde. 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 

l. Utskottet beslutar godkä1ma dagordningen till dagens sammanträde. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.992 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-18 

Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott 

JUSTERARE 

KLU §2 KS 2015/68 

Dialog kring avtal med föreningar avseende lokaler etc. med 
syfte att återkomma med förslag 

Sammanfattning 
Enhetschef får forening och anläggning, avdelningen for kultur- och 
livsmiljö, informerar om avtal som kommunen har med fåreningar avseende 
lokaler med mera. Arbete pågår med att gå igenom alla de avtal som 
kommunen har med föreningar (hyra av fåreningslokaler) . En del av avtalen 
är gamla, medan en del avtal har skrivits om. Det finns en del avtal som 
behöver åtgärdas snarast möjligt. 

Information ges utifrån ett arbetsmaterial som utskottet får ta del av 
tillfålligt under mötet. 

Det arbete som har påbörjats med att se över avtalen imiktar sig på de 
klubbar som 1iktar sig till vuxna. 

lnfmmation ges i korthet om de avtal som fums med ett antal 
klubbar/fåreningar. 

Håbo kommun måste hitta en lämplig prisnivå som speglar skicket på 
lokalen. Avtalen behöver justeras så att hyresgästen betalar for forbrukning 
av el och vatten. 

Kommundirektören meddelar att det är viktigt att avtalen ses över och styrs 
upp på ett sätt så att likställighetsp1incipen upprätthålls så att samtliga 
föreningar behandlas lika. 

Enhetschef får forening och anläggning går bland mmat igenom intäkter och 
avtalens uppsägningstid. Kultur- och livsmiljöavdelningen har en princip 
om att en hyra bör motsvara 350 la per kvadratmeter (beräkningar gjorda av 
fastighetsavdelningen) samt att hyresgästen ska stå for egna 
fårbrukningskostnader. 

Framöver kommer arbete även att ske med att se över bidragssystemet. 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 

l. Utskottet noterar infotmationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.993 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-18 

Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott 

JUSTERARE 

KLU § 3 

Information om sommarjobb 2015 

Sammanfattning 

KS 2015/68 

Kommundirektören informerar om att det är avdelningen får kultur- och 
livsmiljö som är ansvarig for sommarjobben. Avdelningen for kultur- och 
livsmiljö har ordnat en person som kommer att arrangera och administrera 
sommatjobben för år 2015. 

Det exakta antalet sommaljobbsplatser 2015 är inte fastställt ännu men det 
kommer att bli något fårre antal platser i år. 

Håbo kommun administrerar sommarjobben och står f'or sommarjobbarnas 
lön men det är även möjligt fOr privata f'oretag att ta emot sommarjobbare. 

Håbo kommun har ett samarbete med Håbo Marknads AB när det gäller 
sommarjobben. 

Kommundirektören meddelar att avdelningschef Hannah Rydstedt kommer 
att inf01mera kommunstyrelsen om somma~jobben. 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 

l. Utskottet noterar informationen. 

EXPEDIERAD SIGNA TUR UTDRAGSBESTYRKNING 

~ v-t 
Nr 201 5.1004 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott 

KLU §4 

Information om personalärende 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-18 

KS 2015/68 

Kommundirektören informerar om att ärendet har hanterats i personal- och 
forhandlingsutskottet som har beslutat att den utredning som gjordes ses 
som en komplettering av tidigare ärende och inte foranleda ytterligare 
åtgärd. Ärendet har nu avslutats. 

Kultur~ och livsmiljöutskottets beslut 

l. Utskottet noterar infmmationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1005 



o 

HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott 

KLU § 5 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-18 

KS 2015/68 

Information om arbetsmiljöärende, avdelningen för kultur- och 
livsmiljö 

Sammanfattning 
Kommundirektören informerar om ett pågående arbetsmiljöärende. 

Håbo kommun fortsätter hantera ärendet genom att involvera 
företagshälsovården. Tanken är att en handlingsplan ska tas fram och att 
åtgärder ska vidtas. 

Kommundirektören meddelar att utskottet kommer att få mer information i 
ärendet. 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 

l. Utskottet noterar informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN l NG Nr 2015.1008 



rrJl HÅBO te' KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-18 

Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott 

JUSTERARE 

KLU § 6 

Information om Håbo Festdag 

Sammanfattning 

KS 2015/68 

Kommundirektören informerar om att Håbo Festdag år 2015 är planerad till 
den 15 augusti. 

En projektgrupp är tillsatt för att planera upplägget får Håbo Festdag. 
Samtliga förvaltningar i kommunen involveras i projektgruppen. 
Projektledare får gruppen är Hannah Rydstedt, avdelningscheffår kultur
och livsmiljö. 

Diskussion fårs i utskottet om vikten av att mmåden får alkoholintag 
kontrolleras. 

Kultur~ och livsmiljöutskottets beslut 

l. Utskottet noterar informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1009 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015·02·18 

Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott 

JUSTERARE 

KLU § 7 KS 2015/68 

Utbildningsbehov kultur- och livsmiljöutskottet 

Sammanfattning 
Kommundirektören uppmanar utskottet att fundera över vad utskottet har 
får utbildningsbehov och vilka områden utskottet behöver veta mer om. Till 
kultur- och livsmiljöutskottets sammanträde i mars kommer avdelningschef 
får kultur- och livsmiljö att samla in information om vilka utbildningsbehov 
som fåreligger och därefter planera utbildningstillfålle. Det går även bra att 
återkomma till avdelningschef får kultur- och livsmiljö via e-post. 

Kultur- och livsmiljöutskottet har ingen egen budget men ofta har 
kommunen mycket kunskap att dela med sig av. 

Ordfåranden anser det viktigt att identifiera syftet med utskottet och hur 
verksamheten arbetar. Kommunstyrelsen behöver mer kunskap om kultur 
och om vad kultur är. 

Kommundirekören meddelar att det även är viktigt att kommunstyrelsen har 
kännedom om vad det är kultur- och livsmiljöutskottet bereder. 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 

l. Utskottet noterar informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

~ t]1 
Nr 2015.1010 



o 

HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-18 

Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott 

JUSTERARE 

KLU § 8 KS 2014/174 

Genomgång av reglemente för kultur- och livsmiljöutskottet 

Sammanfattning 
Kommundirektören delar ut en presentation/sammanfattning över kultur
och livsmiljöutskottets funktion. 

Kommtmdirektören inf01merar om att utskottet ansvarar for beredningen av 
vissa av kommunstyrelsens ärenden, § 11 och del av § 13 i KS reglemente: 

• Att främja och stimulera ett allsidigt kultur- och fi·itidsliv. 

• Att ansvara for folk- och gymnasiebiblioteksverksamheten. 

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

• Att ansvara for att ett regelverk finns for hyressättning och 
prioriteringsordning for föreningsaktiviteter i kommunägda 
lokaler oh anläggningar. 

• Att handha och besluta om kommunens bidragsverksamhet 
gentemot det ideella föreningslivet 

• Att verka fOr trygghet och säkerhet i samhället, en god folkhälsa 
och en god livsmiljö. 

• Att ansvara får kommunens verksamhet med anledning av att 
kommunen ingår i Finslet förvaltningsområde. 

Carina Lund, kommunstyrelsens ordforande/kommunalråd, berättar i korthet 
om verksamheten inom finskt förvaltningsområde samt om sitt 
ordförandeskap i det Finska samrådet. 

Ordföranden tillägger att även komrotmens vänortssamarbete ingår i de 
ansvarsområden som utskottet ska bereda. 

Kommundirektören informerar om att utskottet inte har beslutanderätt men 
att det är viktigt att utskottet är uppdaterat inom sitt område och kommer att 
bereda ärenden när de uppkommer. Utskottet ansvarar får viss uppföljning 
av verksamheten inom ärendeområdet 

Beslutsunderlag 
- Reglemente for kultur- och livsmiljöutskottet 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

~m 
Nr 2015.1012 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott 

KLU § 8 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 

l. Utskottet noterar informationen. 

JUSTERARE EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-18 

KS 2014/174 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.101 2 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens kultur- och livm iljöutskott 

KLU § 9 

Övriga frågor 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-18 

KS 

Ordfåranden informerar om att biblioteket har gått ut med en 
informationsbroschyr om vad som händer i verksamheten under våren 2015. 

SabineNaresson (MP) ställer en fråga om det finns möjlighet att utnyttja 
friskvårdsbidraget till ridning. Kommundirektören tar med sig frågan som 
kommer att besvaras vid nästkommande sammanträde i kommunstyrelsen. 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 

l. Utskottet noterar information och övrig fråga. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015. 1013 

















Personuppgifter skyddas i enlighet med PuL 





 

 Tjänsteskrivelse 1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-02-20 KS2015/38 nr 2015.1067 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Ellinor Tegnér, registrator 
0171-525 04 
ellinor.tegner@habo.se 

 

 
Redovisning av inkomna handlingar till kommunstyrelsens 
sammanträde 2015-03-02 
Sammanfattning 
Anmälningsärenden är till exempel beslut och andra handlingar som 
inkommit till kommunen och som kan vara av intresse för ledamöterna i 
kommunstyrelsen. De presenteras i en sammanställning och kan studeras 
individuellt i den pärm som finns med vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
– Sammanställning av anmälningsärenden, 2015-02-20.  
 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar notera handlingarna som delgivna. 
__________ 
 

 



Håbo kommun

MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2015-03-02

 Kommunstyrelsens förvaltning
Riktning             Hid     Besl.inst
Info    Ärendemening Diarienr Sammtr.dat
Notering Handläggare         
In 2015.224 KS
Cirkulär 15:02 från Sveriges 
Kommuner och Landsting: Utfall 
i utjämningssystemen 2015, 
Sveriges kommuner och 
landsting, SKL

2015-03-02

Ellinor Tegnér
In 2015.225 KS
Cirkulär 15:03 från Sveriges 
Kommuner och Landsting: 
Slutligt utfall av 2013 års 
kommunala fastighetsavgift och 
prognos för åren 2014 och 2015
, Sveriges kommuner och 
landsting, SKL

2015-03-02

Ellinor Tegnér
In 2015.272 KS
Cirkulär 14:46 från Sveriges 
Kommuner och Landsting: 
Riktlinjer för kommunala 
markanvisningar och 
exploateringsavtal
, Sveriges kommuner och 
landsting, SKL

2015-03-02

Ellinor Tegnér
In 2015.324 KS
BOU 2015-01-07 § 4: Attesträtt 
för 2015, till kommunstyrelsen 
för kännedom., Barn- och 
utbildningsnämnden

2015-03-02

Ellinor Tegnér
In 2015.449 KS
Cirkulär 15:04 från Sveriges 
Kommuner och Landsting samt 
Pacta - Övergång av verksamhet, 
Sveriges kommuner och 
landsting, SKL

2015-03-02

Ellinor Tegnér

Winess 4.02-479
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Håbo kommun

MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2015-03-02

 Kommunstyrelsens förvaltning
Riktning             Hid     Besl.inst
Info    Ärendemening Diarienr Sammtr.dat
Notering Handläggare         
Ut 2015.508 KS
Vidaredelegation - Belasta 
komunens mark med servitut, 
ledningsrätt, eller annan 
nyttjanderätt. Innefattar även rätt 
att upphäva eller ändra sådan 
uppkommen nyttjanderätt. 
Vidaredelegation från KS 
delegationsordning 2014.3254. 
Rättelse gjord 20150203/CU., Per 
Kjellander, kommundirektör

Delegationsordning för 
kommunstyrelsen 2015

2014/158 KS 2015-03-02

Per Kjellander
Ut 2015.510 KS
Vidaredelegation -Tillförsäkra 
kommunen rätt till servitut, 
ledningsrätt eller annan 
nyttjanderätt i av annan ägd mark. 
Innefattar även rätt att upphäva 
eller ändra sådan uppkommen 
nyttjanderätt. 
2015-02-03: rättelse efter samtal 
kommundirektör/CU., Per 
Kjellander, kommundirektör

Delegationsordning för 
kommunstyrelsen 2015

2014/158 KS 2015-03-02

Per Kjellander
In 2015.515 KS
Information angående 
kommunernas skyldighet att 
underrätta Haverikommissionen 
om inträffade olyckor och tillbud 
(SHK dnr A-22/15), Statens 
haverikommission

2015-03-02

Louise Lightowler
In 2015.608 KS
Cirkulär 15:05 från Sveriges 
Kommuner och Landsting samt 
Pacta: Gävle tingsrätts dom i mål 
T 1631-13, avskedad 
ambulanssjuksköterska
, Sveriges kommuner och 
landsting, SKL

2015-03-02

Ellinor Tegnér
In 2015.764 KS
Beslut från Socialnämnden 2015-
01-28, § 2, Val av 
personuppgiftsombud för 
socialnämnden., SN

PUL 2015 2015/84 KS 2015-03-02

Caroline Uttergård

Winess 4.02-479
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Håbo kommun

MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2015-03-02

 Kommunstyrelsens förvaltning
Riktning             Hid     Besl.inst
Info    Ärendemening Diarienr Sammtr.dat
Notering Handläggare         
In 2015.816 KS
Minnesanteckningar från möte 
med styrgruppen i arbetet för våra 
EU-migranter.,  
Svenska kyrkan

2015-03-02

Ellinor Tegnér
In 2015.829 KS
Dispens från föreskrifter i 
Färnebofjärdens nationalpark 
samt i statligt bildade 
naturreservat i Uppsala län för 
insamling av fjärilar under år 
2015 - 2019, Länsstyrelsen 
Uppsala län

2015-03-02

Klas Ljungberg
In 2015.904 KS
Protokoll från Upplandsstiftelsens 
extra årsstämma 2015, 
Upplandsstiftelsen

2015-03-02

Ellinor Tegnér
In 2015.930 KS
Cirkulär 15:06 från Sveriges 
Kommuner och Landsting samt 
Pacta: Riktlinjer för arbetsgivare 
vid överenskommelse om AKAP-
KL istället för KAP-KL
, Sveriges kommuner och 
landsting, SKL

2015-03-02

Ellinor Tegnér
In 2015.933 KS
Återkoppling från 
partnerskapsmötet 5/2 
Länsstyrelsen i Uppsala, 
Landsbygdsutveckling, 
Länsstyrelsen Uppsala

2015-03-02

Ellinor Tegnér
In 2015.981 KS
VON 2015-02-03 § 6: Val av 
representant till TKL, ett 
tjänstemannaorgan för samverkan 
mellan länets kommuner och 
landstinget, Vård- och 
omsorgsnämnden

2015-03-02

Ellinor Tegnér
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Håbo kommun

MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2015-03-02

 Kommunstyrelsens förvaltning
Riktning             Hid     Besl.inst
Info    Ärendemening Diarienr Sammtr.dat
Notering Handläggare         
In 2015.982 KS
VON 2015-02-03 § 9: 
Besparingar för att möjliggöra 
finansiering av höjd ersättning till 
hemtjänstutförarna, Vård- och 
omsorgsnämnden

2015-03-02

Ellinor Tegnér
In 2015.983 KS
VON 2015-02-03 § 15: Lokala 
värdighetsgarantier inom 
socialtjänstens omsorg om äldre, 
Vård- och omsorgsnämnden

2015-03-02

Ellinor Tegnér
In 2015.1075 KS
Revisionsrapport, 
Avfallsverksamheten i Håbo 
kommun, PWC

Revisionsrapport, granskning av 
kommunens avfallsverksamhet

2015/89 KS 2015-03-02

Anna Darpe
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 Tjänsteskrivelse 1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-02-20 KS2015/39 nr 2015.1065 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Ellinor Tegnér, registrator 
0171-525 04 
ellinor.tegner@habo.se 

 

 
Redovisning av delegationsbeslut 
Sammanfattning 
Följande beslut för perioden 2014-10-15 – 2015-02-19, föreligger: 

Anställningsbeslut / Anställningsinformation inkomna till löneenheten 
• Kommunstyrelsens förvaltning, 2014-10-20 – 2015-02-11. 
• Barn- och utbildningsförvaltningen, perioden 2014-10-15 – 2015-02-16. 
• Socialförvaltningen, perioden 2014-12-11 – 2015-02-19.  
 

Enskilda beslut 
Beslut fattade inom KS förvaltning, se separata förteckningar.  

 

 
Delegationsbesluten kan studeras individuellt i den pärm som finns med vid 
sammanträdet, förutom upphandlingsbesluten vilka finns att tillgå hos 
upphandlingsavdelningen. 
 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar notera delegationsbesluten som delgivna. 
__________ 
 



Håbo kommun

DELEGATIONSBESLUT (händelser)
Kommunstyrelsen 2015-03-02

 Kommunstyrelsens förvaltning
Info        Notering Hid      Besl.inst Datum
Ärendemening Diarienr Diplankod Sammtr.dat Handl
Kallelse till lantmäterisammanträde, 
onsdag den 17 december, 
Landstingshuset, Bålsta samt fullmakt 
till Marika Hanson att företräda i 
ärendet, Lantmäteriet

2014.3444 KS 2014-11-17

2015-03-02 SAJOH
Överenskommelse, 2014.3589 KS 2015-02-12

2015-03-02 AMALS
Delegationsbeslut om 
etableringstillstånd för Småa AB på 
kommunens fastighet Frösunda 6:12 i 
samband med nyproduktion av bostäder 
vid Frösunda 4:10.
Tidsperiod: 2015-01-01 t.o.m. 2019-02-
28., Småa AB

2014.3656 KS 2014-12-04

Exploateringsbudget samt tilläggsavtal 
till exploateringsavtal Frösundavik Del 
1.

2014/152  2015-03-02 SAJOH

Delegationsbeslut om 
etableringstillstånd för Småa AB på 
kommunens fastigheter Frösunda 9:3 
och 8:2 i samband med nyproduktion av 
bostäder vid Frösunda 4:10.
Tidsperiod: 2015-01-01 t.o.m. 2019-02-
28., Småa AB

2014.3697 KS 2014-12-08

Exploateringsbudget samt tilläggsavtal 
till exploateringsavtal Frösundavik Del 
1.

2014/152  2015-03-02 SAJOH

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, 
nr 0305-05654-40K-F 
Beviljat, Diana Nyström, assistent

Parkeringstillstånd
 beviljat

2015.100 KS 2015-01-08

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
2015

2014/189  2015-03-02 SN

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, 
nr 0305-05655-91M-P
 Beviljat, Diana Nyström, assistent

Parkeringstillstånd
 beviljat

2015.180 KS 2015-01-13

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
2015

2014/189  2015-03-02 LASSA

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, 
nr 0305-05656-47M-F 
Beviljat, Diana Nyström, assistent

Parkeringstillstånd
 beviljat

2015.184 KS 2015-01-13

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
2015

2014/189  2015-03-02 LASSA

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade , 
nr 0305-05657-80M-F 
Beviljat, Diana Nyström, assistent

Parkeringstillstånd
 beviljat

2015.197 KS 2015-01-14

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
2015

2014/189  2015-03-02 LASSA
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Håbo kommun

DELEGATIONSBESLUT (händelser)
Kommunstyrelsen 2015-03-02

 Kommunstyrelsens förvaltning
Info        Notering Hid      Besl.inst Datum
Ärendemening Diarienr Diplankod Sammtr.dat Handl
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, 
A1-22 Avslag, Diana Nyström, assistent

Parkeringstillstånd
 A1-22 Avslag  

2015.205 KS 2015-01-14

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
2015

2014/189  2015-03-02 SN

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, 
A1-23 Avslag, Diana Nyström, assistent

Parkeringstillstånd
 A1-23 Avslag

2015.208 KS 2015-01-14

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
2015

2014/189  2015-03-02 SN

Remissyttrande till rekommendationer 
för lägsta grundläggningsnivå längs 
Mälarens stränder, Klas Ljungberg, 
utvecklingschef

2015.229 KS 2015-01-21

Rekommendationer för lägsta 
grundläggningsnivå vid Mälarens 
stränder

2014/173  2015-03-02 MAPET

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, 
nr 0305-05658-78M-P 
Beviljat, Diana Nyström, assistent

Parkeringstillstånd
 beviljat

2015.236 KS 2015-01-15

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
2015

2014/189  2015-03-02 LASSA

Yttrande med anledning av överklagade 
kommunfullmäktigebeslut fattade 2014-
12-15- Håbo kommun  - daterad 2015-
01-20

2015.298 KS 2015-01-16

Arvodesregler i Håbo kommun för 
mandatperioden 2014-2018

2014/136  2015-03-02 HN

Vidaredelegation - besluta i ärende om 
tillfällig upplåtelse av offentlig plats, 
upp till 7 dagar. Vidaredelegation från 
KS delegationsordning 2014.3254., Per 
Kjellander, kommundirektör

2015.348 KS 2015-01-21

Delegationsordning för 
kommunstyrelsen 2015

2014/158  2015-03-02 PERKJ

Vidaredelegation KS - Beslut om att 
vidaredelegera rätten att företräda 
kommunen vid lantmäteriförrättningar 
och träffa överenskommelse om 
fastighetsreglering. Vidaredelegation 
från KS delegationsordning 2014.3254., 
Per Kjellander, kommundirektör

2015.349 KS 2015-01-21

Delegationsordning för 
kommunstyrelsen 2015

2014/158  2015-03-02 PERKJ
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Håbo kommun

DELEGATIONSBESLUT (händelser)
Kommunstyrelsen 2015-03-02

 Kommunstyrelsens förvaltning
Info        Notering Hid      Besl.inst Datum
Ärendemening Diarienr Diplankod Sammtr.dat Handl
Vidaredelegation - Tillfällig upplåtelse 
av offentlig plats, över 7 dagar. 
Vidaredelegation från KS 
delegationsordning 2014.3254., Per 
Kjellander, kommundirektör

2015.359 KS 2015-01-21

Delegationsordning för 
kommunstyrelsen 2015

2014/158  2015-03-02 PERKJ

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, 
nr 0305-05659-57M-F 
Beviljat, Diana Nyström, assistent

Parkeringstillstånd
 Beviljat

2015.372 KS 2015-01-22

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
2015

2014/189  2015-03-02 LASSA

Yttrande i mål 6557-14 2015.399 KS 2015-01-26
Ansökan från Bålsta skidklubb om 
kommunal borgen för byggnation av 
konstsnöanläggning på Granåsen

2014/128  2015-03-02 PERKJ

Yttrande i mål 6856-14 angående 
laglighetsprövning enligt 
kommunallagen 

2015.435 KS 2015-01-27

Val i kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen m.fl. instanser, 
mandatperioden 2014 - 2018, perioden 
2014-10-15 - 2014-12-31, 
Ärendet fortsätter med avsägelser, 
utnämningar och val i d.nr 2015/36.

2014/132  2015-03-02 PERKJ

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
nr 9, Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade, nr 0305-05660-43K-F 
Beviljat, Diana Nyström, assistent

Parkeringstillstånd
 beviljat

2015.470 KS 2015-01-29

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
2015

2014/189  2015-03-02 LASSA

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
nr 10, Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade, nr 0305-05661-38M-F, 
Diana Nyström, assistent

Parkeringstillstånd
 beviljat

2015.492 KS 2015-01-29

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
2015

2014/189  2015-03-02 LASSA

Remittering av inkommet motion 
avseende 0-vision, Ingen ung utan 
arbete.

2015.558 KS 2015-01-30

Motion: 0-vision- Ingen ung utan arbete, 
motionärer: Lisbeth Bolin (C), Göran 
Eriksson (C) och nihad Hodzic (C)

2014/99  2015-03-02 PERKJ

Överenskommelse 2015.772 KS 2015-02-11
2015-03-02 AMALS
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Håbo kommun

DELEGATIONSBESLUT (händelser)
Kommunstyrelsen 2015-03-02

 Kommunstyrelsens förvaltning
Info        Notering Hid      Besl.inst Datum
Ärendemening Diarienr Diplankod Sammtr.dat Handl
Grävningstillstånd i gatumark/parkmark 
nr 3, Grävningstillstånd och TA-plan för 

2015.837 KS 2015-02-10

Grävningstillstånd 2015/77  2015-03-02 MIAND
Hämtning på annan plats/delat kärl nr 1, 
Tillstånd till hämtning på annan plats, 
delade sopkärl, Annica Noberg, 
avfallsadministratör

2015.841 KS 2015-02-11

Hämtning av hushållsavfall på annan 
plats/delat kärl 2015

2015/8  2015-03-02 ANNOB

Hämtning på annan plats/delat kärl nr 2, 
Tillstånd till hämtning på annan plats - 
delade sopkärl,, Annica Noberg, 
avfallsadministratör

2015.846 KS 2015-02-11

Hämtning av hushållsavfall på annan 
plats/delat kärl 2015

2015/8  2015-03-02 ANNOB

Överenskommelse 2015.872 KS 2015-02-12
2015-03-02 AMALS

Hämtning på annan plats/delat kärl nr 3, 
Hämtning på annan plats, delade 
sopkärl med fastighetsbeteckning Bålsta 
2:272 och Bålsta 2:271, Annica Noberg, 
avfallsadministratör

2015.891 KS 2015-02-12

Hämtning av hushållsavfall på annan 
plats/delat kärl 2015

2015/8  2015-03-02 ANNOB

Beslut 2015.979 KS 2015-02-17
2015-03-02 AMALS
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2015-02-17  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 39 KS 2014/155 

 

Förslag om justering av ordningen för inkallande av ersättare i 
styrelsen och nämnder - mandatperioden 2015-2018 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastställde 2014-12-15, § 118, ordningen för 
inkallande av ersättare i nämnderna för perioden 2015-2018. Fullmäktiges 
beslutsunderlag utgjordes av partiernas förslag till turordningar. 

Owe Fröjd (Båp) och Christian Nordberg (MP) redovisar respektive förslag 
på ändrad turordning för ersättares inträdande för Bålstapartiet och för 
Miljöpartiet.  

Beslutsunderlag 
– Kommunfullmäktiges beslut 2014-12-15, § 118. 
– Förslag till justerade ordningar från Owe Fröjd (Båp) och Christian 

Nordberg (MP) 
– Tjänsteskrivelse 2015-02-13. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Fullmäktige beslutar att ändra ordningen för inkallande av ersättare för 
Bålstapartiet och för Miljöpartiet, enligt redovisat förslag. 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.923 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2015-02-17  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 39 KS 2014/155 

 

 

2. Fullmäktige noterar den justerade ordningen för ersättares inkallande i 
samtliga nämnder under innevarande mandatperiod fram till och med 
2018, enligt följande: 

För ledamot tillhörande  Inträder ersättare i följande ordning: 
partigrupp: 

 

(M)  (M), (C), (FP), (KD), (MP), (S), (V),( Båp), (SD) 

 

(C)  (C), (KD), (M), (FP), (MP), (S), (Båp), (V), (SD) 

 

(FP)  (FP), (C), (KD), (M), (S), (V), (Båp), (SD) 

 

(MP)  (MP), (M), (Båp), (KD), (C), (FP), (V), (S), (SD) 

 

(KD)  (KD), (C), (M), (FP), (MP), (Båp), (S), (V), (SD) 

 

(S)  (S), (V), (Båp), (MP), (C), (FP), (M), (KD), (SD)  

 

(V)  (V), (S), (Båp), (MP), (C), (FP), (M), (KD), (SD) 

 

(SD)  (SD), (Båp), (M), (KD), (C), (FP), (MP), (V), (S) 

 

(Båp)  (Båp), (SD), (MP), (C), (FP), (KD), (V), (S), (M) 
__________ 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.923 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2015-02-17  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 40 KS 2015/20 

 

Projektuppdrag om att skapa en näringslivsstrategi för Håbo 
kommun 
Sammanfattning 
Håbo kommun vill skapa många nya arbetsplatser de kommande åren och vill 
se en snabbare utveckling av näringslivet jämfört med tidigare. Förutom att det 
konkret skapas fler jobb i hela kommunen är ett aktivt näringsliv en viktig 
faktor för att Bålsta ska bli en levande stad. Något som kännetecknas av just en 
blandning av bostäder, arbetsplatser, handel och service. Dessutom kommer fler 
arbetsplatser i kommunen ge Håboborna möjligheten att kunna jobba nära sin 
bostad och därmed, inte minst, minska sina restider.  
 
Nya företagsetableringar sker kontinuerligt och kommunen rankas 
återkommande som en av de 100 bästa i landet vad gäller företagsklimat. 
Konkurrensen vad gäller företagsetableringar hårdnar dock ständigt och 
bedömningen är att kommunen bör bli ännu bättre på att locka till sig fler nya 
företag. Detta för att fler arbetsplatser ska kunna skapas. I detta läge behövs en 
näringslivsstrategi, något som kommunen saknar idag.  
 
En strategi är den mest översiktliga och överordnade, men samtidigt också den 
mest abstrakta, formen av ett aktiverande styrdokument. (De aktiverande 
styrdokumenten uppdrar kommunen att handla eller agera på ett visst sätt. De 
behandlar områden, händelser eller situationer som vi vill uppnå eller 
åstadkomma med egna initiativ och arbetskraft.) 
 
Den hjälper kommunen att göra vägval och sätter upp målsättningar inom ett 
övergripande område där kommunen inte helt bestämmer själv. Den ska peka ut 
de verksamhetsområden som är viktiga för att nå dit. En fungerande strategi är 
vägledande men inte praktisk. Den anger riktning och prioritering, men behöver 
inte säga någonting om vilka medel eller metoder som ska användas för att nå 
dit. För att ange medel och metoder använder vi program eller planer. 
 
Enligt gällande reglemente så ansvarar kommunstyrelsen för övergripande 
näringslivsfrågor med det specifika uppdraget att verka för åtgärder som strävar 
efter en positiv näringslivsutveckling och ett gott näringslivsklimat.  
 
Mot bakgrund av detta föreslår kommunstyrelsen förvaltning att 
kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelsen förvaltning att 
arbeta fram ett förslag till näringslivsstrategi. Förvaltningen föreslår att arbetet 
bedrivs i projektform enligt nedanstående upplägg. 
 

Syfte med projektet  
Syftet med näringslivsstrategin ska vara att tydliggöra hur kommunen ska 
arbeta i samspel med andra för att bidra till att nya arbetstillfällen kan utvecklas 
i kommunen fram till 2030. Allt i enlighet med kommunens vision. 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.965 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2015-02-17  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 40 KS 2015/20 

 

Strategin ska omfatta följande:  
• Avgörande kriterier och förutsättningar för att nya företag ska 

vilja etablera sig i Håbo och för att befintliga företag ska vilja stanna 
kvar och utvecklas i kommunen.  

 
• Lämpliga branscher och verksamhetsområden som vill och kan 

etablera eller utveckla verksamhet i Håbo.  
 

• Övergripande ansvarsfördelning mellan berörda funktioner i 
kommunen inklusive bolag.  

 
• Hur kommunen kan bidra till näringslivsutvecklingen till 

exempel genom effektiv myndighetsutövning och god service till 
företagen.  

 
Projektets mål kopplade till övergripande mål och projekt  

• Ska bidra till att Håbo kommun uppnår Vision 2030 
• Ska bidra till uppfyllande av kommunens övergripande mål 

(fastställs under första halvåret 2015) 
• Innehålla en delstrategi för Skokloster 

 
Fokusområden strategiarbetet  
I arbetet med att ta fram näringslivsstrategin ska det finns ett fokus på de 
prioriteringar och avväganden som behöver göras för att strategin blir 
slagkraftig. Detta kan till exempel handla om:  

− Mark för lokalisering och planberedskap  
− Utbyggnad av bredband och annan infrastruktur  
− Arbetsmarknads- och utbildningsinsatser riktat till företag  
− Kvaliteten i myndighetsutövning kring företagande  
− Internationellt utbyte och samarbete  

 

Tidplan  
Under våren 2015 ska arbetet fokuseras på att ta fram en näringslivsstrategi för 
att kunna antas av kommunfullmäktige senast i september 2015.  
 
Resurser och kostnader  
Hanteras inom ramen för kommunstyrelsens ordinarie budget och 
huvudsakligen med egen personal. Visst externt utredningsstöd kan bli 
aktuellt. 
Styrning av projektet  
Arbetet med att ta fram ett förslag till näringslivsstrategi ligger inom 
kommundirektörens ansvar. Det ska finnas styrgrupp, förslagsvis 
kommunstyrelsens arbetsutskott, samt en intern och en extern referensgrupp för 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.965 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2015-02-17  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 40 KS 2015/20 

 

att få en bred förankring av strategin. Håbo Marknad och näringslivsrådet ska 
vara involverade i arbetet. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse 2015-01-05, hidnr: 2015.40 
 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyreslen 
Kommunstyrelsens beslut:  

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning 
att ta fram ett förslag till näringslivsstrategi för Håbo kommun enligt 
ovan beskrivna projektmodell 

2. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska 
utgöra styrgrupp i projektet.  

__________ 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.965 

           

           

 



 

 Tjänsteskrivelse 1(3) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-01-05 KS nr 2015.40 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Per Kjellander, Kommundirektör 
  
per.kjellander@habo.se 

 

 
Projektuppdrag om att skapa en näringslivsstrategi för Håbo 
kommun 
Sammanfattning 
Håbo kommun vill skapa många nya arbetsplatser de kommande åren och vill 
se en snabbare utveckling av näringslivet jämfört med tidigare. Förutom att det 
konkret skapas fler jobb i hela kommunen är ett aktivt näringsliv en viktig 
faktor för att Bålsta ska bli en levande stad. Något som kännetecknas av just en 
blandning av bostäder, arbetsplatser, handel och service. Dessutom kommer fler 
arbetsplatser i kommunen ge Håboborna möjligheten att kunna jobba nära sin 
bostad och därmed, inte minst, minska sina restider.  
 
Nya företagsetableringar sker kontinuerligt och kommunen rankas 
återkommande som en av de 100 bästa i landet vad gäller företagsklimat. 
Konkurrensen vad gäller företagsetableringar hårdnar dock ständigt och 
bedömningen är att kommunen bör bli ännu bättre på att locka till sig fler nya 
företag. Detta för att fler arbetsplatser ska kunna skapas. I detta läge behövs en 
näringslivsstrategi, något som kommunen saknar idag.  
 
En strategi är den mest översiktliga och överordnade, men samtidigt också den 
mest abstrakta, formen av ett aktiverande styrdokument. (De aktiverande 
styrdokumenten uppdrar kommunen att handla eller agera på ett visst sätt. De 
behandlar områden, händelser eller situationer som vi vill uppnå eller 
åstadkomma med egna initiativ och arbetskraft.) 
 
Den hjälper kommunen att göra vägval och sätter upp målsättningar inom ett 
övergripande område där kommunen inte helt bestämmer själv. Den ska peka ut 
de verksamhetsområden som är viktiga för att nå dit. En fungerande strategi är 
vägledande men inte praktisk. Den anger riktning och prioritering, men behöver 
inte säga någonting om vilka medel eller metoder som ska användas för att nå 
dit. För att ange medel och metoder använder vi program eller planer. 
 
Enligt gällande reglemente så ansvarar kommunstyrelsen för övergripande 
näringslivsfrågor med det specifika uppdraget att verka för åtgärder som strävar 
efter en positiv näringslivsutveckling och ett gott näringslivsklimat.  
 
Mot bakgrund av detta föreslår kommunstyrelsen förvaltning att 
kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelsen förvaltning att 
arbeta fram ett förslag till näringslivsstrategi. Förvaltningen föreslår att arbetet 
bedrivs i projektform enligt nedanstående upplägg. 
 
Syfte med projektet  
Syftet med näringslivsstrategin ska vara att tydliggöra hur kommunen ska 
arbeta i samspel med andra för att bidra till att nya arbetstillfällen kan utvecklas 
i kommunen fram till 2030. Allt i enlighet med kommunens vision. 



 

 Tjänsteskrivelse 2(3) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-01-05 KS nr 2015.40 

 

 
Strategin ska omfatta följande:  

• Avgörande kriterier och förutsättningar för att nya företag ska vilja 
etablera sig i Håbo och för att befintliga företag ska vilja stanna kvar 
och utvecklas i kommunen.  

 
• Lämpliga branscher och verksamhetsområden som vill och kan etablera 

eller utveckla verksamhet i Håbo.  
 

• Övergripande ansvarsfördelning mellan berörda funktioner i kommunen 
inklusive bolag.  

 
• Hur kommunen kan bidra till näringslivsutvecklingen till exempel 

genom effektiv myndighetsutövning och god service till företagen.  
 
Projektets mål kopplade till övergripande mål och projekt  

• Ska bidra till att Håbo kommun uppnår Vision 2030 
• Ska bidra till uppfyllande av kommunens övergripande mål (fastställs 

under första halvåret 2015) 
• Innehålla en delstrategi för Skokloster 

 
Fokusområden strategiarbetet  
I arbetet med att ta fram näringslivsstrategin ska det finns ett fokus på de 
prioriteringar och avväganden som behöver göras för att strategin blir 
slagkraftig. Detta kan till exempel handla om:  

− Mark för lokalisering och planberedskap  
− Utbyggnad av bredband och annan infrastruktur  
− Arbetsmarknads- och utbildningsinsatser riktat till företag  
− Kvaliteten i myndighetsutövning kring företagande  
− Internationellt utbyte och samarbete  

 
Tidplan  
Under våren 2015 ska arbetet fokuseras på att ta fram en näringslivsstrategi för 
att kunna antas av kommunfullmäktige senast i september 2015.  
 
Resurser och kostnader  
Hanteras inom ramen för kommunstyrelsens ordinarie budget och 
huvudsakligen med egen personal. Visst externt utredningsstöd kan bli 
aktuellt. 
Styrning av projektet  
Arbetet med att ta fram ett förslag till näringslivsstrategi ligger inom 
kommundirektörens ansvar. Det ska finnas styrgrupp, förslagsvis 
kommunstyrelsens arbetsutskott, samt en intern och en extern referensgrupp för 
att få en bred förankring av strategin. Håbo Marknad och näringslivsrådet ska 
vara involverade i arbetet. 



 

 Tjänsteskrivelse 3(3) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-01-05 KS nr 2015.40 

 

 
Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse 2015-01-05, hidnr: 2015.40 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning 
att ta fram ett förslag till näringslivsstrategi för Håbo kommun enligt 
ovan beskrivna projektmodell 

2. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska 
utgöra styrgrupp i projektet.  

__________ 

Beslutsexpediering 
Kommundirektör 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2015-02-17  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 28 KS 2013/145 

 

Förslag till reviderad bolagsordning och reviderade ägardirektiv 
för Håbohus AB 
Sammanfattning 
I februari 2014 antog kommunfullmäktige nya ägardirektiv och ny 
bolagsordning för Håbohus AB. Bolaget ser dock ett behov av mindre 
justeringar i dessa dokument. 

Kommunstyrelsens förvaltning har i samråd med bolagets vd tagit fram 
förslag på reviderade ägardirektiv. Skillnaden mot de tidigare är främst att 
Håbo kommun som ägare förtydligar bolagets ansvar vad gäller att aktivt 
arbeta för ett mer hållbart samhälle i enlighet med kommunens vision och 
att ägaren ställer ökade krav på långsiktig affärsmässighet. 

Kommunstyrelsens förvaltning har i samråd med bolagets vd även tagit 
fram förslag på reviderad bolagsordning. Justeringarna är främst av 
redaktionell karaktär. 

Beslutsunderlag 
– Förslag till bolagsordning för Håbohus AB, KS hidnr 2015.673 
– Förslag till ägardirektiv för Håbohus AB, KS hidnr 2015.674 
– Tjänsteskrivelse 2015-02-04. 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 

Kommunstyrelseens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige antar reviderad bolagsordning för Håbohus AB. 

2. Fullmäktige antar reviderade ägardirektiv för Håbohus AB. 
__________ 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.827 

           

           

 



 

 Tjänsteskrivelse 1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-02-04 KS2013/145 nr 2015.670 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Per Kjellander, Kommundirektör 
  
per.kjellander@habo.se 

 

 
Förslag till reviderad bolagsordning och reviderade ägardirektiv 
för Håbohus AB 
Sammanfattning 
I februari 2014 antog kommunfullmäktige nya ägardirektiv och ny 
bolagsordning för Håbohus AB. Bolaget ser dock ett behov av mindre 
justeringar i dessa dokument. 

Kommunstyrelsens förvaltning har i samråd med bolagets vd tagit fram 
förslag på reviderade ägardirektiv. Skillnaden mot de tidigare är främst att 
Håbo kommun som ägare förtydligar bolagets ansvar vad gäller att aktivt 
arbeta för ett mer hållbart samhälle i enlighet med kommunens vision och 
att ägaren ställer ökade krav på långsiktig affärsmässighet. 

Kommunstyrelsens förvaltning har i samråd med bolagets vd även tagit 
fram förslag på reviderad bolagsordning. Justeringarna är främst av 
redaktionell karaktär. 

Beslutsunderlag 
– Förslag till bolagsordning för Håbohus AB 
– Förslag till ägardirektiv för Håbohus AB 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar reviderad bolagsordning för Håbohus AB 

2. Kommunfullmäktige antar reviderade ägardirektiv för Håbohus AB 
__________ 

Beslutsexpediering 
Håbohus AB 



 

 

 

STYRDOKUMENT 
               

Förslag till reviderat ägardirektiv för Håbohus Aktiebolag 

 

 



 

 STYRDOKUMENT 2 
 Datum Vår beteckning 
 2015-02-04 KS2013/145 nr 2015.674 

 

Förslag till reviderat ägardirektiv för Håbohus Aktiebolag 
1.  Inledning/allmänt  
Bolaget är organ för kommunal verksamhet och således underordnat kommunfullmäktige. Bolaget står i 
sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunen utfärdade direktiv för 
verksamheten.  
 
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och förhållande till kommunen genom 
gällande bolagsordning, ägardirektiv och företagspolicy.  
 
2. Företagets verksamhet  
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Håbo kommun köpa, sälja och äga fastigheter för att 
på dessa uppföra, förvalta och upplåta bostäder, affärslokaler och andra kollektiva anordningar samt att 
bedriva annan därmed förenlig verksamhet under förutsättning att verksamheten också är förenlig med 
kommunalrättsliga principer.  
 
3. Företagets ändamål, syfte och mål  
Verksamhetens inriktning  
Bolaget ska i tillämpliga delar följa av kommunfullmäktige fastställda styrdokument och sträva mot de 
visioner och övergripande mål som fullmäktige fastställt.  
 
Bolagets syfte är att inom Håbo kommun tillgodose behovet av bra bostäder och god boendeservice i 
enlighet med det allmännyttiga syfte som uppställs i lagen om (2010:879) om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag. Bolaget ska även verka för ett ökat utbud av fastigheter för affärslokaler och andra 
kollektiva anordningar.  
 
För att främja kommunens expansion, stärka dess attraktionskraft som boendeort och göra den mer hållbar 
ska bolaget, ensamt eller i samverkan med andra aktörer, samt i samråd med kommunen:  
 

• Bygga nya bostäder i den utsträckning som är möjligt av ekonomiska och andra skäl  
• Förvalta befintligt bestånd så att fastigheternas värden upprätthålls och goda boendemiljöer 

skapas. 
• Verka för att användningen av förnyelsebar energi ökar. 
• Bistå Håbo kommun i energirådgivningsfrågor gentemot andra fastighetsägare i kommunen. 

 
Bolaget ska enligt affärsmässiga principer, inom ramen för lagen om (2010:879) om allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag förvalta, utveckla samt främja ett attraktivt bostadsbestånd som tillgodoser 
olika krav på bostäder avseende standard, utformning, läge, service, hyresnivå m.m.  
 
Bolaget ska året efter ordinarie valår upprätta en affärsplan innehållande detaljerad redovisning av 
bolagets målsättningar fram till nästkommande ordinarie val. Affärsplanen ska minst innehålla 
målsättningar inom nyproduktion, miljö och ekonomi. Affärsplanen fastslås av styrelsen. 
 

Bostadspolitiska mål  
Bolaget ska alltid vid försäljning eller vid ombildande till bostadsrätter genomföra en marknadsvärdering.  
 
Bolaget skall aktivt motverka segregation.  
 



 

 STYRDOKUMENT 3 
 Datum Vår beteckning 
 2015-02-04 KS2013/145 nr 2015.674 

 

Bolaget ska, vid synnerliga skäl, efter ägarens beslut, upplåta lägenheter genom förtur. Om synnerliga 
skäl föreligger, beslutas av socialnämnden, som vid sådana beslut ska uppdra till socialförvaltningen att i 
samråd med bolagets förvaltning, hitta lämpliga lägenheter. Vid förmedling via förturställs samma 
ekonomiska krav på sökande som vid ordinär förmedling. Om personen inte uppfyller dessa krav kan 
dock undantag göras om socialnämnden går i borgen för hyran under första året. 
  
Bolaget skall tillhandahålla bostäder till socialtjänsten för bostadssociala ändamål. Antalet lägenheter för 
detta ändamål får maximalt utgöra fyra (4) procent av det totala antal bostadslägenheter bolaget 
disponerar.  

 

Ekonomiska mål  
Bolaget ska eftersträva en sådan ekonomisk styrka att bolaget kan klara nyproduktion, 
konjunkturnedgångar och andra ekonomiska påfrestningar utan risker för kommunen som ägare.  
 
Bolagets långsiktiga mål är en soliditet om 20,0 procent. Soliditeten ska aldrig understiga 5,0 procent. Vid 
en så omfattande investering i nyproduktion eller ombyggnad att soliditeten riskerar att understiga 5,0 
procent ska särskilt beslut inhämtas från ägaren. Bolaget ska i affärsplanen redovisa årsvisa målsättningar 
för soliditeten för den tidsperiod som affärsplanen avser. 
 
Målet för bolagets direktavkastning, d.v.s. driftsnettot i procent av fastigheternas marknadsvärde, är att 
det bör vara lägst 5 procent. Bolaget ska i affärsplanen redovisa årsvisa målsättningar för 
överskottsgraden (driftnetto i relation av hyresintäkter) för den period som affärsplanen avser. 
  
Det långsiktiga målet för bolagets resultat före skatt, exkluderat försäljningar, är att det ska motsvara 6,5 
procent av omsättningen. Bolaget ska i affärsplanen redovisa årsvisa målsättningar för resultatet för den 
tidsperiod som affärsplanen avser. 
 
Bolaget ska upprätta en finanspolicy som reglerar bolagets hantering av finanser, denna ska fastslås av 
styrelsen minst en gång per år.  
 
Bolaget ska erlägga avgift för kommunal borgen. Avgiften fastställs årligen efter samråd mellan bolaget 
och kommunen.  
 
4. Samverkan  
Bolaget ska aktivt samverka med kommunen och övriga kommunala bolag för att söka 
samordningsfördelar i syfte att öka effektiviteten och den samlade kommunnyttan.  
 
5. Underställningsskyldighet  
Bolaget är ett helägt kommunalt bolag där ägarinflytandet utövas av kommunfullmäktige.  
 
Bolaget ska i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, som t ex att bilda, 
köpa, avyttra eller avveckla bolag, köpa eller avyttra stora fastighetsbestånd, köpa aktier i andra bolag, 
före beslut inhämta godkännande från kommunfullmäktige.  
 
Om osäkerhet råder inför ett beslut huruvida det är fråga om ett beslut av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt skall bolaget samråda med kommunstyrelsen om underställning ska ske eller inte.  
 
6. Information till ägaren  



 

 STYRDOKUMENT 4 
 Datum Vår beteckning 
 2015-02-04 KS2013/145 nr 2015.674 

 

Bolaget ska till ägaren:  
• Varje tertial avge ekonomisk rapport inklusive balansräkning. Inlämningstidpunkten ska 

överensstämma med kommunens tidplan.  
• Inge styrelseprotokoll. 
• Till kommunen, på begäran, inge en ekonomisk helårsplan för de närmaste tre åren. Planen ska 

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

• Översända den information som kommunstyrelsen efterfrågar såvida inte hinder möter på grund 
av lagstadgad sekretess.  

 
7. Ägarsamråd  
Kommunstyrelsen svarar för den löpande ägarstyrningen av kommunens bolag på uppdrag av 
kommunfullmäktige. Mellan representanter för kommunstyrelsen och bolagets ledning (styrelse och VD) 
skall minst en gång varje år hållas verksamhets- och samrådsmöten. Om kommunstyrelsen eller bolagets 
ledning anser att det finns behov av ytterligare samrådsmöten skall sådana hållas.  
 
8. Det fastställda kommunala ändamålet  
Enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen skall kommunstyrelsen i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som 
avses i 3 kap. 17 och 18 §§ pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående 
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna.  
 
Då Håbohus AB omfattas av kommunstyrelsens skyldigheter enligt paragrafen skall bolaget vara 
kommunstyrelsen behjälplig med genomgång och analys av verksamheten så att kommunstyrelsen 
erhåller ett fullständigt underlag för sitt beslut.  
 
9. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt  
Bolagets verksamhet står under lagstadgad uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har rätt att 
själv eller genom därtill utsedda personer när som helst ta del av bolagets räkenskaper och övriga 
handlingar och att även i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet såvida inte hinder möter på grund 
av lagstadgad sekretess.  
 
Bolaget skall hålla kommunstyrelsen väl informerad om dess verksamheter. Efter kallelse av 
kommunstyrelsen ska bolaget lämna information och rapporter om händelser och planer i dess 
verksamhet. 
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Bolagsordning för Håbohus AB 
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är Håbohus Aktiebolag. 
 
§ 2 Syfte/ändamål 
Bolagets syfte är att inom Håbo kommun tillgodose behovet av bra bostäder och god boendeservice i 
enlighet med det allmännyttiga syfte som uppställs i lagen om (2010:879) om allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag. 
 
§ 3 Verksamhet 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Håbo kommun köpa, sälja och äga fastigheter för 
att på dessa uppföra, förvalta och upplåta bostäder, affärslokaler och andra kollektiva anordningar 
samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet under förutsättning att verksamheten också är 
förenlig med kommunalrättsliga principer. 
 
§ 4 Kommunala befogenheter 
Bolaget får bara bedriva verksamhet som står i överensstämmelse med vid var tid gällande reglering 
av den kommunala kompetensen. 
Bolaget är i sin verksamhet bundet av lokaliseringsprincipen och får bara bedriva verksamhet som har 
anknytning till kommunens område eller deras medlemmar. 
Bolaget skall iaktta förbudet mot understöd av enskilda. 
Bolaget skall i sin verksamhet i förekommande fall beakta likställighetsprincipen. 
 
§ 5 Underställning 
Bolaget ska i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt före beslut 
inhämta godkännande från kommunfullmäktige. 
 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. 
 
§ 7 Antalet aktier 
Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 1000 och högst 4000. 
 
§ 8 Styrelse 
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med högst lika många suppleanter. 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Håbo kommun för tiden från den bolagsstämma som följer 
efter det att val till kommunfullmäktige har förrättas till den bolagsstämma som följer närmast efter 
nästa ordinarie val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice 
ordförande i bolagets styrelse. 
 
§ 9 Styrelsens säte 
Styrelsen skall ha sitt säte i Håbo kommun, Uppsala län. 
 
§ 10 Revisorer och lekmannarevisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses en revisorer och en revisorssuppleant samt två lekmannarevisorer. De 
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två lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige i Håbo kommun för samma mandatperiod som 
gäller för bolagets styrelse. En auktoriserad eller godkänd revisor och en suppleant utses av 
bolagsstämman.  
 
11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten, eller digitalt med e-post, till aktieägarna 
tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 
 
§ 12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma 
På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 
1. Stämmans öppnande; 
2. Val av ordförande vid stämman; 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
4. Val av en eller två justeringsledamöter; 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
6. Godkännande av dagordningen; 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 
granskningsrapport; 
8. Beslut om 
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen, 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter; 
10. I förekommande fall val av a) styrelse och styrelsesuppleanter b)revisorer och revisorssuppleant; 
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 
§ 13 Räkenskapsår 
Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 14 Firmateckning 
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot, verkställande direktör eller ekonomichef att 
teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dessutom har 
verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. 
 
§ 15 Rösträtt 
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier 
utan begränsning i röstetalet. 
 
§ 16 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelsen i Håbo Kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i 
övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte 
föreligger i form av författningsreglerad sekretess. 
 
§ 17 Offentlighet och sekretess 
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget efter samma principer som gäller för 
kommunala myndigheter i enlighet med vad som är föreskrivet i offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). 
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§ 18 Ändring av bolagsordning 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Håbo kommun 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2015-02-17  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 35 KS 2015/66 

 

Utredning gällande medverkan i LIFE IP North Baltic 
Bakgrund 
Vattenmyndigheten för Norra Östersjön har, inom ramen för projektet 
Mälaren – en sjö för miljoner, ansökt om projektmedel för projektet LIFE IP 
North Baltic. EU-kommissionen har godkänt projektidén och 
vattenmyndigheten har kvalificerat sig vidare till att få genomföra en 
fullskalig ansökan. Projektet förutsätter medfinansiärer och Håbo kommun 
har möjlighet att delta i projektet. Ansökan ska vara inlämnad till EU-
kommissionen senast den 17 april 2015. Ett eventuellt 
medfinansieringsavtal mellan Länsstyrelsen i Västmanland län, tillika 
vattenmyndighet för Norra Östersjön, och Håbo kommun måste tecknas 
senast 1 april 2015 om Håbo kommun vill delta i projektet.  

LIFE IP North Baltic 
EU-kommissionen delar årligen ut pengar till projekt i medlemsländerna 
och LIFE är EU:s fond för att finansiera den miljöpolitik som bedrivs. IP 
står för integrated project och innefattar projekt som är storskaliga och 
genomförs på en nationell eller storregional nivå. 

LIFE IP North Baltic syftar till att genomföra åtgärdsprogrammet och 
förvaltningsplanen för Norra Östersjöns vattendistrikt. Länsstyrelsen i 
Västmanland län, som även är vattenmyndighet för Norra Östersjöns 
vattendistrikt, samordnar projektet och är så kallade Coordinating 
beneficiary. En förutsättning för projektet är att det finns medfinansiärer (så 
kallade Associated beneficiary).  

Det maximala finansieringsstödet från EU i ett LIFE IP-projekt är 60 
procent av projektets totala kostnad, dock inte mer än 10 miljoner euro. 
Enligt vattenförvaltningens finansieringsplan uppgår projektet LIFE IP 
North Baltic till drygt 37 miljoner euro, vilket innebär att stödet från EU 
kommer att utgöras av cirka 29 procent av projektets totala kostnad, 
förutsatt att maximal utdelning ges. Utöver detta kommer Havs- och 
vattenmyndigheten att delfinansiera projektet med drygt 4,4 miljoner euro. 
Enligt vattenmyndighetens finansieringsplan kommer 14,4 miljoner euro av 
projektet finansieras av deltagande kommuner.  

Ett tjugotal organisationer är redan namngivna som medfinansiärer men det 
finns utrymme för flera partners, framförallt kommuner att delta i projektet. 
Kommunerna deltar lämpligen genom att driva en egen delaktivitet.   

Projektet LIFE IP North Baltic planeras att pågå under en sjuårsperiod. 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.911 
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Håbo kommuns eventuella medverkan i projektet 
Ett deltagande för Håbo kommun i projektet LIFE IP North Baltic innebär 
att kommunen medverkar i projektet som medfinansiär. Kommunen ansöker 
då om att delta genom att driva en delaktivitet, vars syfte måste stämma 
överens med den övergripande projektidén för hela LIFE IP North Baltic. 
Håbo kommun får del av de projektpengar som finns i EU:s fond. 
Finansiering av kommunens delaktivitet, utöver de medel som LIFE IP-
projektet innehåller, står kommunen själv för. 

Alla deltagande kommuner i projektet förväntas få samma procentuella 
medfinansiering. Storleken på medfinansieringen bestäms under 
ansökningsprocessen och beror bland annat på hur många kommuner som 
deltar.  

Enligt vattenförvaltningens finansieringsplan kommer medlen från LIFE IP 
täcka cirka 29 procent av den totala kostnaden. Om medfinansieringen 
fördelas procentuellt lika mellan deltagande kommuner och organisationer 
kommer med andra ord cirka 71 procent av en eventuell delaktivitet i Håbo 
kommun att finansieras av kommunen. Alla organisationer som deltar som 
partners i projektet är också med och delar på kostnaderna för den 
samordning som kommer att behövas. Hur stor denna kostnad blir är ännu 
inte klarlagd och beror på hur många kommuner som väljer att ansluta sig 
till projektet. 

Om Håbo kommun beslutar att delta i projektet krävs att kommunen 
formulerar en ansökan om aktivitet som utförligt beskriver metod, resultat, 
tidplan, genomförare av aktiviteten samt budget. Då finansieringsstödet från 
EU troligen kommer att uppgå till knappt en tredjedel av de totala 
kostnaderna krävs att övrig finansiering för ett eventuellt kommunprojekt är 
klarlagd. Ansökan behöver vara vattenmyndigheten tillhanda under mitten 
av mars och medfinansieringsavtal mellan Länsstyrelsen i Västmanland län 
och Håbo kommun måste tecknas senast 1 april 2015.  

Om Håbo kommun beslutar att inte delta i projektet LIFE IP North Baltic 
innebär det att kommunen inte driver en egen delaktivitet kopplad till 
huvudprojektet. Håbo kommun bidrar inte till att finansiera projektet och tar 
då heller inte del av de medel som ges från EU. Håbo kommun kan ändå 
gynnas av projektet då andra planerade delaktiviteter är gynnsamma även 
för kommunen. Bland annat planerar länsstyrelserna att delta med 
delaktiviteter som exempelvis vattenplaneringsstöd, innovativa styrmedel 
och erfarenhetsutbyte, kunskap och kunskapssammanställning för 
miljögifter.  

Möjliga delaktiviteter i Håbo kommun 
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För att delta i projektet LIFE IP North Baltic krävs att Håbo kommun driver 
ett delprojekt som överensstämmer med huvudprojektets syfte. 

Håbo kommun jobbar aktivt för att bevara och förbättra vattnets status i 
kommunen. Många av de planeringsprojekt som pågår i Håbo kommun, 
som exempelvis framtagande av ett vattenprogram och detaljplaneprogram i 
Gröna Dalen hanterar frågor kopplade till vatten och dess status. Inget av 
kommunens pågående planeringsprojekt anses dock i dagsläget lämpliga att 
använda som delaktivitet för deltagande i projektet LIFE IP North Baltic. 
Vattenprogrammet såväl som projektet Gröna Dalen är för närvarande i ett 
tidigt planeringsstadium och det är därför inte möjligt att i detta skede 
fastställa en aktivitet med den precision som krävs för medfinansiering i 
projektet LIFE IP North Baltic.  

Då det för närvarande saknas ett tydligt projekt i kommunen som är lämpligt 
för projektet LIFE IP North Baltic och då tidsramen för att formulera ett 
kommundrivet projekt är kort finns det uppenbara svårigheter med att delta i 
projektet. 

Beslutsunderlag 
– LIFE IP North Baltic budgeterade aktiviteter 
– Processen och formalia  
– Tjänsteskrivelse 2015-02-04. 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet: 
Förslås att förvaltningen uppdras att vid kommunstyrelsen behandling av 
ärendet återkomma med information om möjligheten att via projektet LIFE 
IP North Baltic delfinansiera arbetet med Håbo kommuns vattenplan. 
Arbetsutskottets beslut 
 

1. Utskottet beslutar att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att vid 
kommunstyrelsens behandling av ärendet 2015-03-02 återkomma med 
information om möjligheten att via projektet LIFE IP North Baltic 
delfinansiera arbetet med Håbo kommuns vattenplan. 

2. Utskottet beslutar i övrigt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 
utan eget förslag till beslut. 

__________ 
Beslut expedieras till: 
Plan-och utvecklingschef 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Marie Pettersson, Samhällsplanerare 
0171 52827 
marie.pettersson@habo.se 

 

 
Utredning gällande medverkan i LIFE IP North Baltic 
Bakgrund 
Vattenmyndigheten för Norra Östersjön har, inom ramen för projektet Mäla-
ren – en sjö för miljoner, ansökt om projektmedel för projektet LIFE IP 
North Baltic. EU-kommissionen har godkänt projektidén och vattenmyn-
digheten har kvalificerat sig vidare till att få genomföra en fullskalig ansö-
kan. Projektet förutsätter medfinansiärer och Håbo kommun har möjlighet 
att delta i projektet. Ansökan ska vara inlämnad till EU-kommissionen sen-
ast den 17 april 2015. Ett eventuellt medfinansieringsavtal mellan Länssty-
relsen i Västmanland län, tillika vattenmyndighet för Norra Östersjön, och 
Håbo kommun måste tecknas senast 1 april 2015 om Håbo kommun vill 
delta i projektet.  

LIFE IP North Baltic 
EU-kommissionen delar årligen ut pengar till projekt i medlemsländerna 
och LIFE är EU:s fond för att finansiera den miljöpolitik som bedrivs. IP 
står för integrated project och innefattar projekt som är storskaliga och ge-
nomförs på en nationell eller storregional nivå. 

LIFE IP North Baltic syftar till att genomföra åtgärdsprogrammet och för-
valtningsplanen för Norra Östersjöns vattendistrikt. Länsstyrelsen i Väst-
manland län, som även är vattenmyndighet för Norra Östersjöns vatten-
distrikt, samordnar projektet och är så kallade Coordinating beneficiary. En 
förutsättning för projektet är att det finns medfinansiärer (så kallade Associ-
ated beneficiary).  

Det maximala finansieringsstödet från EU i ett LIFE IP-projekt är 60 pro-
cent av projektets totala kostnad, dock inte mer än 10 miljoner euro. Enligt 
vattenförvaltningens finansieringsplan uppgår projektet LIFE IP North Bal-
tic till drygt 37 miljoner euro, vilket innebär att stödet från EU kommer att 
utgöras av cirka 29 procent av projektets totala kostnad, förutsatt att maxi-
mal utdelning ges. Utöver detta kommer Havs- och vattenmyndigheten att 
delfinansiera projektet med drygt 4,4 miljoner euro. Enligt vattenmyndig-
hetens finansieringsplan kommer 14,4 miljoner euro av projektet finansieras 
av deltagande kommuner.  

Ett tjugotal organisationer är redan namngivna som medfinansiärer men det 
finns utrymme för flera partners, framförallt kommuner att delta i projektet. 
Kommunerna deltar lämpligen genom att driva en egen delaktivitet.   

Projektet LIFE IP North Baltic planeras att pågå under en sjuårsperiod. 
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Håbo kommuns eventuella medverkan i projektet 
Ett deltagande för Håbo kommun i projektet LIFE IP North Baltic innebär 
att kommunen medverkar i projektet som medfinansiär. Kommunen ansöker 
då om att delta genom att driva en delaktivitet, vars syfte måste stämma 
överens med den övergripande projektidén för hela LIFE IP North Baltic. 
Håbo kommun får del av de projektpengar som finns i EU:s fond. Finansie-
ring av kommunens delaktivitet, utöver de medel som LIFE IP-projektet in-
nehåller, står kommunen själv för. 

Alla deltagande kommuner i projektet förväntas få samma procentuella 
medfinansiering. Storleken på medfinansieringen bestäms under ansök-
ningsprocessen och beror bland annat på hur många kommuner som deltar.  

Enligt vattenförvaltningens finansieringsplan kommer medlen från LIFE IP 
täcka cirka 29 procent av den totala kostnaden. Om medfinansieringen för-
delas procentuellt lika mellan deltagande kommuner och organisationer 
kommer med andra ord cirka 71 procent av en eventuell delaktivitet i Håbo 
kommun att finansieras av kommunen. Alla organisationer som deltar som 
partners i projektet är också med och delar på kostnaderna för den samord-
ning som kommer att behövas. Hur stor denna kostnad blir är ännu inte klar-
lagd och beror på hur många kommuner som väljer att ansluta sig till pro-
jektet. 

Om Håbo kommun beslutar att delta i projektet krävs att kommunen formu-
lerar en ansökan om aktivitet som utförligt beskriver metod, resultat, tid-
plan, genomförare av aktiviteten samt budget. Då finansieringsstödet från 
EU troligen kommer att uppgå till knappt en tredjedel av de totala kostna-
derna krävs att övrig finansiering för ett eventuellt kommunprojekt är klar-
lagd. Ansökan behöver vara vattenmyndigheten tillhanda under mitten av 
mars och medfinansieringsavtal mellan Länsstyrelsen i Västmanland län och 
Håbo kommun måste tecknas senast 1 april 2015.  

Om Håbo kommun beslutar att inte delta i projektet LIFE IP North Baltic 
innebär det att kommunen inte driver en egen delaktivitet kopplad till hu-
vudprojektet. Håbo kommun bidrar inte till att finansiera projektet och tar 
då heller inte del av de medel som ges från EU. Håbo kommun kan ändå 
gynnas av projektet då andra planerade delaktiviteter är gynnsamma även 
för kommunen. Bland annat planerar länsstyrelserna att delta med delaktivi-
teter som exempelvis vattenplaneringsstöd, innovativa styrmedel och erfa-
renhetsutbyte, kunskap och kunskapssammanställning för miljögifter.  

Möjliga delaktiviteter i Håbo kommun 
För att delta i projektet LIFE IP North Baltic krävs att Håbo kommun driver 
ett delprojekt som överensstämmer med huvudprojektets syfte. 

Håbo kommun jobbar aktivt för att bevara och förbättra vattnets status i 
kommunen. Många av de planeringsprojekt som pågår i Håbo kommun, 
som exempelvis framtagande av ett vattenprogram och detaljplaneprogram i 
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Gröna Dalen hanterar frågor kopplade till vatten och dess status. Inget av 
kommunens pågående planeringsprojekt anses dock i dagsläget lämpliga att 
använda som delaktivitet för deltagande i projektet LIFE IP North Baltic. 
Vattenprogrammet såväl som projektet Gröna Dalen är för närvarande i ett 
tidigt planeringsstadium och det är därför inte möjligt att i detta skede fast-
ställa en aktivitet med den precision som krävs för medfinansiering i pro-
jektet LIFE IP North Baltic.  

Då det för närvarande saknas ett tydligt projekt i kommunen som är lämpligt 
för projektet LIFE IP North Baltic och då tidsramen för att formulera ett 
kommundrivet projekt är kort finns det uppenbara svårigheter med att delta i 
projektet. 

Beslutsunderlag 
– LIFE IP North Baltic budgeterade aktiviteter 
– Processen och formalia  
 
Förslag till beslut 

1. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att fatta beslut om att inte delta 
som medfinansiärer i projektet LIFE IP North Baltic 



Budgeterade delaktiviteter 

 Miljoner kr Ansvarig? 

Projektutveckling  3 LST U 

Vattenplaneringsstöd 6 LST U/Vvf 

Avrinningsområdesvisa handlingsplaner 3 LST 

Åtgärder inom lantbruket 106 LST 

Vattenpark Johannisberg 15 Västerås stad 

Pelletering av hästgödsel 18 Täby kn? 

Biogasanläggning för hästgödsel 18 Heby 
energi/Julmyra 

Innovativa styrmedel 2 LST 



Budgeterade delaktiviteter 

 
Miljoner kr Ansvarig 

Samhällsekonomiska värderinga och modeller av åtgärder 
för ökad reduktion av fosfor inom VA-systemen 

4 LST/VA/Sven
skt vatten 

Småskaliga demonstrationer för ökad reduktion av fosfor 
inom VA-systemen 

4 
 

Va-
huvudman 

Framtagande och implementering av handbok för system 
för insamling, behandling och återföring av toalettavfall 

30 LST-
stockholm 

Fria vandringsvägar i Svartån, Eskilstunaån och Trosaån 84 Resp kn 

Testanläggning fiskvägar/turbiner 1,6 ME 

Gemensam strategi för genomförande av fria 
vandringsvägar för fisk i Mälaren och Hjälmaren 

1 LST 

Erfarenhetsutbyte, kunskap och kunskapssammanställning 
för miljögifter 

1 LST 



Budgeterade delaktiviteter 

 Miljoner kr Ansvarig 

Samhällsekonomiska värderingar och småskaliga piloter 
för hantering gav olika typer av förorenade sediment 

15 Berörd kn 

Biocidfritt skydd mot påväxt på småbåtar 1 Ecomarine 
paint 

Demonstration av alternativ för vägsalt för att skydda 
dricksvattenresurser 

0,5 Eco Concept 
Earth 

Makromodellering för bedömning av risknivåer för 
användning av växtskyddsmedel 

3 SLU 

Demonstration för täckning av förorenade sediment i 
rännan till Kraftverkshamnen – Västerås 

30 Västerås 
stad 

Effekt av informationskampanj på läkemedelsresters 
förekomster i avloppsreningsverk 

1,5 Landsting/V
A-huvudman 



Budgeterade delaktiviteter 

 Miljoner kr Ansvarig 

Innovativa biologiska metoder för sanering av 
vattennära förorenade områden 

2 Berörd 
kn/remedy by 
Sweden 

Best-practice metoder för bekämpning av sjögull 5 Mvvf? 

Gemensamt planeringsunderlag för hantering av 
skyfallsrisker för säkrad vattenkvalitet 

2 LST 

Measurement and monitoring 11 LST 
Västmanland 

Spridning av resultat och medvetandegöra 
allmänheten 

5 LST 
Västmanland 



Monitoring 

• Befintlig miljöövervakning och 

recipientkontroll 

• Specifik uppföljning för respektive aktivitet 

 



Spridning av resultat 

• Anpassad kommunikation av varje delaktivitet med 
kommunikationsplan för olika målgrupperna 

• Mötesplatser och kanaler för lärande, dialog och 
delaktighet 

• Extern och intern kommunikation 

• I huvudsak med etablerade 
kommunikationskanaler 

• Skolprojekt 

• Videoklipp, fototävlingar, informationstavlor, 
”hastighetsmätare” för åtgärdsarbetet mm. 

 

 

 



Finansieringsplan 
Budget Total kostnad  

7 år, milj Euro 

Summa 37,4 

EU 10,7 

HaV 4,4 

Kommuner 14,4 

LST (5) 1,3 

Vvf 0,1 

Privata 5,2 

BS2020 0,2 

Skärgårdsstiftelsen 0,4 

Övriga 0,6 



Från concept note till full application 



Ansökans innehåll 
 En formalia del (A-delen) 

 En projektbeskrivningsdel (B-delen) 

 En detaljerad beskrivning av delaktiviteter (C-delen) 

 Budgetdelen (F-delen) 

 



Blankett A1 
 Projektnamn, akronym, projekttid, geografi 

 Project policy area = implement river basin 
management plan 

 Project budget and requested contribution from LIFE 

 Beneficiaries 
 Coordinating beneficiary (1) = Länsstyrelsen i 

Västmanlands län 

 Associated beneficiary (2) = alla partners som gör något 
i projektet och är med och medfinansierar  

 Associated beneficiary (3) = alla partners som gör något 
i projektet och är med och medfinansierar  

Fixar 
skrivarteamet 



A2  
 Coordinating beneficiary profile information 

 Om Länsstyrelsen i Västmanlands län, kontaktperson 
för projektet m.m. 

Fixar 
skrivarteamet 



A3 
 Coordinating beneficiary declaration 

 Länsstyrelsen får garantera att samma aktiviteter inte finansieras 
med andra EU-medel 

 Länsstyrelsen får skriva hur mycket pengar de bidrar med i 
medfinansieringen av projektet 

 Länsstyrelsen får beskriva vilka delaktiviteter de är med i 
 Länsstyrelsen totala budget i projektet anges 
 Länsstyrelsen lovar att de kommer att ta fram och skriva under ett 

avtal med associerade deltagare och medfinansiärer så att projektet 
kan genomföras genom avtalet om finansiering med EU-
kommissionen (ett modell avtal fås från EU) 

 Skrivs under av den som är firmatecknare  

 Public body declaration (A3a) skall också skrivas på av 
firmatecknare 
 

Fixar 
skrivarteamet 

+ Lst U-län 



A4 Associated beneficiary 
declaration and Mandate 
 Namnge firmatecknare, juridiskt namn på 

organisationen, legal status, full adress, 
organisationsnummer, momsnummer 

 Mandate – man ger Lst U fullmakt att företräda dom i 
LIFE ansökans kontraktförhandling, och agera på 
uppdrag av organisationen i enlighet med vad som 
föreskrivs i kontraktet med EU 

 Ange hur mycket (euro) som organisationen bidrar 
med i finansiering, vilka aktiviteter man deltar i och 
den totala budgeten för organisationen i projektet 

 Ska signeras av firmatecknare 

Fixar 
kontaktperson 

hos AB 
Signering  

31 mars 



A5 Associated beneficiary profile 
 Short name, beneficiary number (fylls i av 

skrivarteamet) 

 Legal information (fylls i av båda så det blir rätt) 

 Kort beskrivning av Associated Beneficiaries activities 
and experiences in the area of the proposal 
(kontaktpersonens uppgift) 

Fixar 
kontaktperson 

hos AB 

Fixar 
skrivarteamet + 



A6 Co-Financer Profile and 
commitment Form 
 Legal name and full address of the co-financer 

 Legal address of the co-financier 

 Financial commitment (we will contribute the 
following amount to the project) 

 Status of the financial commitment (confirmed, or to 
be confirmed) 

 Signature of the authorised person 

 Comment 

Fixar 
skrivarteamet 

+ Lst U-län 



A7Other proposals submitted for 
European Funding 
 Have you or any of your associated beneficiaries 

already benefited from previous LIFE cofinancing?  

 Have you or any of your associated beneficiaries 
submitted any request for actions or part of this 
project to other European Union financial instrument? 
To whom? When and with what result? 

Fixar 
kontaktpersoner 

hos ABs 

Fixar 
skrivarteamet 

+ LST U 
+ 



A8 Letter of intent from 
managing/competent authority 
 Legal info on managing or competent authority 
 Status of financial committement 
 Signature of authorized person 
 Confirmation 

 We confirm that complementary actions identified in this proposal 
and intended to be funded by XXX fund are in principle eligible for 
financing 

 We confirm that the proposal indicates correctly the potential 
financial contribution from the XXX fund 

 We confirm the the proposal indicates correctly the timing of 
potential funding from the XXX fund 

 We confirm that during the assessment of applications for funding 
received by our authority we take into account that they are linked 
to the LIFE Integrated Project 
 

Fixar 
skrivarteamet 

+ LST U 



B delens rubriker 
 B1 Summary of the project 

 B2 A) General description of the area(s) targeted by 
the project 

 B2 b) Maps 

 B2 C) Description of the strategy for the 
implementation of the overall plan 

 B3 EU added value of the project and its actions 

  B4 Best practice / innovation / demonstration 
character of the project 
 Efforts for reducing the project's "carbon footprint" 

 

 

Fixar 
skrivarteamet 

+ LST U 



B-delens rubriker 
 B5 Stakeholders involved in the project  

 B 6 Expected constraints and risks related to the 
project implementation and mitigation strategy 

 Relaterar till c-delen och de olika aktiviteterna 

 Men också till kort och långsiktiga planen (2,5 år samt hela 
projekttiden) 

 B7 Continuation / valorisation and long term 
sustainibility after the end of the project 

 

 

Fixar 
kontaktperson 

hos AB 

Fixar 
skrivarteamet 

+ LST U 



Mall i C-delen 
 For each action or set of actions specify the following: 

 ACTION C.1: name of the action 

 Beneficiary responsible for implementation: 

 Description (what, how, where and when): 

 Reasons why this action is necessary: 

 Constraints and assumptions 

 Expected results (quantitative information when possible): 

 Cost estimation:  

 Deliverables:  

 Milestones: 
Fixar 

skrivarteamet  
delvis 

Fixar 
arbetsgrupper 

delvis 



Important notes 
 All calculations and detailed cost breakdowns necessary to 

justify the cost of each action should be included in the financial 
forms F. In order to avoid repeating the financial information 
(with the risk of introducing incoherencies), Part C should 
only contain financial information not contained in the 
financial forms (e.g. details explaining how the cost of an 
action has been estimated).    

 Each action described should have a clear indication of its 
physical target (e.g., action 1 will take place in area "X" and/or 
will target species "Y"). Whenever this is relevant, the location 
of these actions should also be identified on one or several 
maps which must be provided in annex . 

 Any action that is sub-contracted should be just as clearly 
described as an action that will be directly carried out by the 
beneficiaries. 
 



C delen 
 C 2 deliverable, milestones and reporting schedule 

main deliverable products of the project 

 

Fixar 
skrivarteamet 



Aktiviteter i projektet 
 C1 Water Planning Advisory 
 C2 Eutrophication from agriculture – best practice 
 C3 Eutrophication from agriculture – demonstration 
 C4 Eutrophication from agriculture – innovation  
 C5 Eutrophication from wastewater – best practice and demonstration 
 C6 Free fish passages – best practice and demonstration 
 C7 Contaminated sediments and water – demonstration and building 

knowledge 
 C8 Contaminated sediments and water – innovation 
 C9 Fighting invasive species – best practice 
 C10 Adaption to climate change 
 C11 Development of complementary actions 
 D1 Monitoring of the impact of the project actions 
 E1 Public awareness and dissemination of results 
 F1 Project management 

 



Process för ansökansarbete  
 31 januari: första version av B1 – B2 b, B6, C11, F1 
 27 feburari: A4 och A5 klart, liksom ovanstående 
 12 mars: C1 – C10 (dvs alla work packages beskrivna) 
 12 mars: B7, D1, E1  
 13 mars: B2c-B5 
 19 mars: A3 
 20 mars: C2-C3, F-delen (budgeten) 
 31 mars: A4 signerade 
 2 april: A6-A8 signerade 
 2 april: A1-A2 klara 
 3 april: KLART! 
 Från 3 april, intern förutvärdering, finslipning av texter 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2015-02-17  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 31 KS 2015/36 

 

Förslag om ändring av tidigare beslut i kommunfullmäktige - 
representation i Mälardalsrådet 2015-2018 
Sammanfattning 
Fullmäktige har för innevarande mandatperiod utsett representanter att 
företräda Håbo kommun vid Malardalsrådets rådsmöten. Antalet 
representanter regleras i rådets stadgar. 

Av §§ 5 och 6  i Mälardalsrådets stadgar framgår följande: 

Rådsmöten 
§ 5  
Medlemmarnas rätt att besluta utövas vid rådsmöten. Styrelsen skall bereda 
medlemmarna möjlighet att yttra sig innan beslut fattas i frågor som är av 
principiell betydelse eller av större vikt.  

§ 6 
Medlemmarna utöver sin rätt vid rådsmöten genom ledamöter valda av 
medlemmarnas fullmäktige. Medlem kan utse personliga ersättare för 
ledamöterna. 
- - - 
Av den sjätte paragrafen framgår vidare att vissa medlemmar har rätt att utse 
nio ledamöter, vissa andra medlemmar har rätt att utse tre ledamöter 
vardera. Slutligen har gruppen/medlemmar ”Övriga kommuner” – där Håbo 
kommun ingår – rätt att utse två ledamöter.  

Håbo kommunfullmäktige beslöt 2014-12-15,§§ 98-99 dels att utse två 
rådsledamöter och två ersättare samt dels ett stämmoombud och en ersättare. 
Detta i enlighet med en ordning som gällt vid ett antal tidigare tillfällen i 
anslutning till nya mandatperioder. Vid de tidigare tillfällena har det rått 
personunion mellan rådsledamöter och ombud. Det senare och ogrundade 
beslutet har då inte fått någon betydelse. I det beslut som fullmäktige fattade 
2014-12-15, § 99, har den tidigare ordningen med personunion frångåtts 
mellan rådsledamöter och stämmoombud.  

Efter det att de båda fullmäktigebesluten, 2014-12-15, §§ 98-99, redovisats 
till Mälardalsrådet har rådets administration, med hänvisning till rådets 
stadgar, påpekat att stämmoombud inte ska utses.. 

Beslutsunderlag 
– Kommunfullmäktiges beslut 2015-12-15, § 99 
– Kommunfullmäktiges beslut 2015-12-15, § 98 
– Stadgar för Mälardalsrådet. 2012-06-01 
– Tjänsteskrivelse 2015-01-28. 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.842 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2015-02-17  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 31 KS 2015/36 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Fullmäktige beslutar att upphäva tidigare fattat beslut 2014-12-15, § 99, 
om att utse stämmoombud till Mälardalsrådets rådsmöten, mandat-
perioden 2015 – 2018. 

__________ 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.842 

           

           

 



 

 Tjänsteskrivelse 1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-02-25 KS2015/64 nr 2015.1182 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Pia Jexell, Kvalitetssamordnare 
0171-527 36 
pia.jexell@habo.se 

 

 

Förslag till Kommunfullmäktiges mål för 
perioden 2016-2018 
Sammanfattning 
En arbetsgrupp tillsatt av kommunstyrelsen har haft i uppdrag att ta fram 
förslag till nya mål för kommunfullmäktige för perioden 2016-2018. 
Arbetsgruppen föreslår att fyra målområden med tillhörande strategier på 
kommunfullmäktigenivå prioriteras.  
 
Håbo kommun ska under perioden bli: 
- Attraktiva 
- Kvalitativa och effektiva 
- Hållbara 
- en kommun med sund ekonomi 

 
Process för framtagande av nya mål för kommunfullmäktige 
Den 4 februari genomfördes en målkonferens med syfte att lägga grunden till 
nya fullmäktigemål för perioden 2016-2018. Under målkonferensen deltog 62 
förtroendevalda och 9 tjänstemän. Efter en omvärlds- och nulägesanalys 
genomfördes två workshops där samtliga deltagare hade möjlighet att ge 
input till kommunfullmäktiges nya målområden och strategier. 

En arbetsgrupp bestående av gruppledare från samtliga nio partier samt en 
tjänsteman tillsattes av kommunstyrelsen med uppdraget att baserat på 
målkonferensens resultat ta fram förslag till nya mål för kommunfullmäktige. 
Arbetsgruppen har enats kring ett förslag som innehåller 4 målområden och 
14 strategier. Dessa finns dokumenterade i tjänsteskrivelsen 
”Kommunfullmäktiges mål för 2016-2018” (KS2015/64 nr 2015.1183). 

Nästa steg och tidplan 
Varje nämnd och styrelse i uppdrag att arbeta fram egna måldokument. Dessa 
ska innehålla nämndens/styrelsens egna prioriterade mål och åtgärder för att 
bidra till att nå kommunfullmäktiges prioriterade målområden och strategier. 
Förutom de kommunala målen finns en mängd lagar och regler som styr 
kommunens verksamheter och även dessa skall beaktas i måldokumentet. 
 
Enligt gällande tidplan för mål- och budgetprocess (KS 2015.178 ) ska 
nämnder och styrelser lämna protokoll med beslut om nya nämndsmål till 
kommunstyrelsen senast den 15 maj. Kommunfullmäktige fattar beslut om 
budget för drift och investeringar med nämndsmål, skattesats och 
budgetstyrprinciper den 15 juni. Nämnders och bolags budget och mål ska 
vara klara i Stratsys den 26 oktober.  



 

 Tjänsteskrivelse 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-02-25 KS2015/64 nr 2015.1182 

 

 

Beslutsunderlag 
- Modell för målstyrning i Håbo kommun (KS2012/75 nr 2012.2322) 
- Kommunfullmäktiges mål för 2016-2018 (KS2015/64 nr 2015.1183) 
- Tidplan för mål- och budgetprocess (KS 2015.178) 

 
Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta 4 nya målområden och 14 strategier 

för perioden 2016-2018 enligt arbetsgruppens förslag 
”Kommunfullmäktiges mål för 2016-2018 (KS2015/64 nr 2015.1183)”. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt samtliga nämnder och styrelser 
att ta fram egna måldokument enligt gällande målstyrningsmodell och 
tidplan. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Samtliga nämnder och styrelser 
Håbohus 
Håbo Marknads AB 
Kvalitetssamordnare 



 

 Tjänsteskrivelse 1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-02-25 KS2015/64 nr 2015.1183 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Pia Jexell, Kvalitetssamordnare 
0171-527 36 
pia.jexell@habo.se 

 

 

Kommunfullmäktiges mål för perioden 2016-2018 
För perioden 2016-2018 har fyra målområden med tillhörande strategier på 
kommunfullmäktiges nivå prioriterats. Håbo kommun ska under perioden bli: 
 

- Attraktiva 
- Kvalitativa och effektiva 
- Hållbara 
- en kommun med sund ekonomi 

 
Förutom de kommunala målen finns en mängd lagar och regler som styr 
kommunens verksamheter. 
 
Med utgångspunkt ifrån kommunfullmäktiges mål har varje nämnd och styrelse i 
uppdrag att arbeta fram egna måldokument. Dessa ska innehålla 
nämndens/styrelsens egna prioriterade mål och åtgärder för att bidra till att nå 
kommunfullmäktiges prioriterade målområden och strategier. 
 
Nedan följer en beskrivning av respektive målområde med tillhörande 
motivering och strategier.  

 

Attraktiva Håbo 
Håbo kommun är en unik och attraktiv plats i Mälardalen med goda 
förutsättningar för tillväxt. Bra kommunal service och insatser i samverkan med 
andra aktörer stärker känslan av Håbo kommun som en bra plats för boende, 
arbete och besök. 

För att bli attraktiva Håbo ska vi 

• Skapa förutsättningar för fler bostäder och ett varierat näringsliv. 

• Stimulera möjligheter till meningsfull fritid för alla. 

• Öka samarbetet med olika aktörer för förbättrad infrastruktur och 
kollektivtrafik. 

• Förbättra tillgängligheten till mötesplatser och upplevelser. 

 

 



 

 Tjänsteskrivelse 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-02-25 KS2015/64 nr 2015.1183 

 

Kvalitativa och effektiva Håbo 
Vi ska utveckla våra tjänster utifrån håbobornas behov. Kraven på innehåll och 
kvalité på tjänster och service ökar samtidigt som resurserna är begränsade. Vi 
måste eftersträva ett effektivt resursutnyttjande där ständiga förbättringar är en 
ledstjärna i alla våra verksamheter. 

För att bli kvalitativa och effektiva Håbo ska vi  

• Utveckla vår medborgardialog för ökad delaktighet och kunskap om 
kommunens verksamheter. 

• Tillvarata och uppmuntra medarbetarnas kompetens och engagemang.  

• Följa upp alla verksamheter med kvalitets- och effektivitetsmått och 
förtydliga arbetet med ständiga förbättringar. 

• Förbättra våra resultat genom att jämföra oss med andra kommuner och 
verksamheter för att identifiera förbättringsområden. 
 

Hållbara Håbo 
Vår verksamhet och tillväxt ska vara ekonomiskt och ekologiskt hållbar. 
Kommande generationer ska ha bättre förutsättningar att förvalta och utveckla 
kommunen.  

För att bli hållbara Håbo ska vi  

• Minska de egna verksamheternas miljö- och klimatpåverkan. 

• Skapa förutsättningar för att invånare och näringsliv aktivt ska kunna bidra 
till att minska kommunens miljö- och klimatpåverkan. 

• Värna kommunens grönområden och biologiska mångfald. 
 

Håbo en kommun med sund ekonomi 
Håbo kommuns verksamhet präglas av god ekonomisk hushållning. Skatten ska 
inte höjas och bör vara i nivå med jämförbara kommuner i Mälardalen. 

• Kommunens resultat ska över perioden uppgå till minst två procent av 
skattenettot. 

• Kommunens investeringar, exklusive exploateringsrelaterade kostnader, ska 
vara egenfinansierade. 

• Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att 
minska kommunens skuldsättningsgrad. 

• Exploateringsverksamheten skall totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till 
kommunen. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2015-02-17  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 30 KS 2015/62 

 

Utbetalande av partistöd 2015 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 2014-12-15, § 109, att anta regler för 
kommunalt partistöd i Håbo kommun. 

Enligt reglerna erhåller varje parti med representation i kommunfullmäktige 
dels ett grundstöd om 40% av gällande års inkomstbasbelopp (IBB) och dels 
ett mandatstöd med 30% av IBB per mandat i kommunfullmäktige per år. 
Kommunfullmäktige har att fattat beslut att utbetalning ska ske i mars efter 
beslut i fullmäktige.  

Kommunfullmäktiges beslut om regler bygger på de förändringar i 
kommunallagen som gäller från och med nuvarande mandatperiod. 
Lagstiftarens krav att kommunfullmäktige ska fatta ett beslut om utbetalning 
minst en gång per år och att detta inte kan delegeras. Tidigare har 
utbetalningen av partistöd ansetts vara verkställighet av de regler 
fullmäktige fastställt. Det nya kravet får dock ses mot bakgrund av de nya 
reglerna om fastställda innehavare av mandat enligt vallagen och kravet på 
redovisning.  

Förslaget beslut preciserar partistödets omfattning i kronor per parti. 
Partierna har att senast den 30 juni 2016 lämna en redovisning av 
partistödets användning under 2015.  

Fullmäktige föreslås besluta att utbetala partistöd för år 2015 enligt nedan: 

Parti    Partistöd     

Socialdemokraterna  284 690 kr 
 
Moderaterna    197 540 kr 
 
Sverigedemokraterna  110 390 kr 
 
Centerpartiet   75 530 kr 
 
Miljöpartiet   58 100 kr 
 
Folkpartiet    58 100 kr 

Bålstapartiet   58 100 kr 

Kristdemokraterna  40 670 kr 
 
Vänsterpartiet   40 670 kr 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.839 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2015-02-17  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 30 KS 2015/62 

 

 
Totalt    923 790 kr 
 

Beslutsunderlag 
– Regler för kommunalt partistöd i Håbo kommun 
– Tjänsteskrivelse 2015-02-02. 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Fullmäktige beslutar att utbetala partistöd för 2015 enligt följande:  

Socialdemokraterna  284 690 kr 
 
Moderaterna    197 540 kr 
 
Sverigedemokraterna  110 390 kr 
 
Centerpartiet   75 530 kr 
 
Miljöpartiet   58 100 kr 
 
Folkpartiet    58 100 kr 

 
Bålstapartiet   58 100 kr 

 
Kristdemokraterna   40 670 kr 
 
Vänsterpartiet   40 670 kr 

__________ 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.839 

           

           

 



 

 Tjänsteskrivelse 1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-02-02 KS nr 2015.567 

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

 

 
Utbetalande av partistöd 2015 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 2014-12-15, § 109, att anta regler för 
kommunalt partistöd i Håbo kommun. 

Enligt reglerna erhåller varje parti med representation i kommunfullmäktige 
dels ett grundstöd om 40% av gällande års inkomstbasbelopp (IBB) och dels 
ett mandatstöd med 30% av IBB per mandat i kommunfullmäktige per år. 
Kommunfullmäktige har att fattat beslut att utbetalning ska ske i mars efter 
beslut i fullmäktige.  

Kommunfullmäktiges beslut om regler bygger på de förändringar i 
kommunallagen som gäller från och med nuvarande mandatperiod. 
Lagstiftarens krav att kommunfullmäktige ska fatta ett beslut om utbetalning 
minst en gång per år och att detta inte kan delegeras. Tidigare har 
utbetalningen av partistöd ansetts vara verkställighet av de regler 
fullmäktige fastställt. Det nya kravet får dock ses mot bakgrund av de nya 
reglerna om fastställda innehavare av mandat enligt vallagen och kravet på 
redovisning.  

Förslaget beslut preciserar partistödets omfattning i kronor per parti. 
Partierna har att senast den 30 juni 2016 lämna en redovisning av 
partistödets användning under 2015.  

Fullmäktige föreslås besluta att utbetala partistöd för år 2015 enligt nedan: 

Parti    Partistöd     

Socialdemokraterna  284 690 kr 
 
Moderaterna    197 540 kr 
 
Sverigedemokraterna  110 390 kr 
 
Centerpartiet   75 530 kr 
 
Miljöpartiet   58 100 kr 
 
Folkpartiet    58 100 kr 

Bålstapartiet   58 100 kr 



 

 Tjänsteskrivelse 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-02-02 KS nr 2015.567 

 

Kristdemokraterna  40 670 kr 
 
Vänsterpartiet   40 670 kr 

 
Totalt    923 790 kr 
 

Beslutsunderlag 
– Regler för kommunalt partistöd i Håbo kommun 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för 2015 enligt 
följande:  

Socialdemokraterna  284 690 kr 
 
Moderaterna    197 540 kr 
 
Sverigedemokraterna  110 390 kr 
 
Centerpartiet   75 530 kr 
 
Miljöpartiet   58 100 kr 
 
Folkpartiet    58 100 kr 

 
Bålstapartiet   58 100 kr 

 
Kristdemokraterna   40 670 kr 
 
Vänsterpartiet   40 670 kr 

 

 
__________ 

Beslutsexpediering 
Samtliga partier 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2015-02-17  

Kommunstyrelsens tekniska utskott  

TEKU § 1 KS 2015/54 

 

Upphandling - ombyggnad för verksamhetsanpassning av 
Futurumskolan 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har inkommit med önskemål om 
verksamhetsanpassningar av Futurumskolan. Upphandling av 
ombyggnadsåtgärderna måste påbörjas under våren 2015. Finansiering av 
ombyggnadsåtgärderna ryms dels inom investeringsprojektet 
”verksamhetsanpassning Futurumskolan” med 3 Mkr och dels genom 
omfördelning av medel i investeringsprojektet ”planerat underhåll, 
fastighet” med 2 Mkr. Kommunfullmäktige har beslutat om dessa 
investeringar vid sitt sammanträde i december 2014. Nu pågår 
programarbete avseende hur lokalerna bäst anpassas till verksamhetens 
behov. Under 2016 kan ytterligare medel behöva tillskjutas för att slutföra 
anpassningen av lokalerna. 

För att kunna påbörja upphandlingen så snart som möjligt behöver 
förvaltningschefen medges rätt att underteckna tilldelningsbeslut och 
entreprenadkontrakt. 

Tidplan 
Förfrågningsunderlag för upphandling färdigställs för att läggas ut under 
våren 2015. Läggs ut som förenklad upphandling. 

Beslutsunderlag 
- Kommunfullmäktiges beslut, KF §107/2014 
- Tjänsteskrivelse 2015-01-29 

Tekniska utskottets behandling av ärendet 
Ärendet föredras av kommundirektören. Under mötet förs en diskussion om 
planerade åtgärder för kommunens övriga skolor och hur dessa ska 
prioriteras, bland annat anses Fridegårdsskolans tak vara akut. En 
återrapportering behöver göras till nästa tekniska utskott och diskussioner 
om eventuell omdisponering av budget kan bli aktuellt framöver.  

Tekniska utskottets beslut 
 
1. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår att kommunstyrelsen 

beslutar att överföra 2 Mkr från investeringsprojekt ”planerat underhåll, 
fastighet” till investeringsprojekt ”verksamhetsanpassning 
Futurumskolan”. 

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår att kommunstyrelsen 
beslutar att upphandling ska påbörjas avseende verksamhetsanpassningar 
på Futurum och att tekniska avdelningen genom sin fastighetsenhet får 
skicka ut förfrågningsunderlag. 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.994 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2015-02-17  

Kommunstyrelsens tekniska utskott  

TEKU § 1 KS 2015/54 

 

3. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår att kommunstyrelsen 
beslutar att uppdra till förvaltningschef att: 
- teckna tilldelningsbeslut 
- teckna entreprenadkontrakt med vald entreprenör, 

för verksamhetsanpassningar på Futurum. 
__________ 
 

Beslutsexpediering 
Tekniska avdelningen, fastighetsenheten 
Upphandlingsavdelningen 
Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.994 

           

           

 















 

 FÖRSLAG 1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-01-29 KS2015/54 nr 2015.514 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Fastighetsenheten 
Lena Hagman, Fastighetschef 
0171 526 29 
lena.hagman@habo.se 

 

 
Upphandling – verksamhetsanpassning Futurumskolan 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har inkommit med önskemål om 
verksamhetsanpassningar av Futurumskolan. Upphandling av 
ombyggnadsåtgärderna måste påbörjas under våren 2015. Finansiering av 
ombyggnadsåtgärderna ryms dels inom investeringsprojektet 
”verksamhetsanpassning Futurumskolan” med 3 Mkr och dels genom 
omfördelning av medel i investeringsprojektet ”planerat underhåll, 
fastighet” med 2 Mkr. Kommunfullmäktige har beslutat om dessa 
investeringar vid sitt sammanträde i december 2014. Nu pågår 
programarbete avseende hur lokalerna bäst anpassas till verksamhetens 
behov. Under 2016 kan ytterligare medel behöva tillskjutas för att slutföra 
anpassningen av lokalerna. 

För att kunna påbörja upphandlingen så snart som möjligt behöver 
förvaltningschefen medges rätt att underteckna tilldelningsbeslut och 
entreprenadkontrakt. 

Tidplan 
Förfrågningsunderlag för upphandling färdigställs för att läggas ut under 
våren 2015. Läggs ut som förenklad upphandling. 

Beslutsunderlag 
- Kommunfullmäktiges beslut, KF §107/2014 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår att kommunstyrelsen 

beslutar att överföra 2 Mkr från investeringsprojekt ”planerat underhåll, 
fastighet” till investeringsprojekt ”verksamhetsanpassning 
Futurumskolan”. 

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår att kommunstyrelsen 
beslutar att upphandling ska påbörjas avseende verksamhetsanpassningar 
på Futurum och att tekniska avdelningen genom sin fastighetsenhet får 
skicka ut förfrågningsunderlag. 

3. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår att kommunstyrelsen 
beslutar att uppdra till förvaltningschef att: 
- teckna tilldelningsbeslut 
- teckna entreprenadkontrakt med vald entreprenör, 

för verksamhetsanpassningar på Futurum. 
__________ 
 



 

  2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-01-29 KS2015/54 nr 2015.514 

 

Beslutsexpediering 
Tekniska avdelningen, fastighetsenheten 
Upphandlingsavdelningen 
Barn- och utbildningsnämnden 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2015-02-17  

Kommunstyrelsens tekniska utskott  

TEKU § 3 KS 2014/112 

 

Medborgarförslag om placering av uppsamling av miljöskadliga 
ämnen i dagvatten 
Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har kommit in med förslag på en sedimenteringsdamm 
för dagvatten från området mellan E18-Kräggavägen-Enköpingsvägen. 
Förslaget uppger att dagvatten från bland annat Graneberg och E18 idag 
rinner orenat ut i Mälaren och skulle kunna samlas upp i dammen. 

Dagvattnet i området runt E18 och Graneberg rinner främst norrut från den 
så kallade ytvattendelaren. Ytvattendelaren är höjdpunkten i landskapet 
varifrån ytvattnet rinner åt olika håll beroende på vilken sida om 
ytvattendelaren man befinner sig. Dagvattnet från E18 och Graneberg 
transporteras slutligen ut i Mälaren via bäcken vid Ekilla kvarn. Då vattnet 
rinner öppet ungefär från Grans Gård och norrut har vattnet möjlighet att 
stillas upp och sedimentera. Trots avsaknaden av en sedimenteringsdamm 
kan man anta att viss rening sker på sträckan.  
 
Området mellan E18-Kräggavägen-Enköpingsvägen tillhör fastigheten 
Yttergrans-Valla 1:76 och ägs av Trafikverket. Området befinner sig utanför 
verksamhetsområdet för kommunalt VA. Trafikverket har som väghållare 
ansvaret för det statliga vägnätets miljöpåverkan på våra vattendrag och 
också den som ansvarar för att vägdagvattnet från E18 tas omhand och 
bekostar och bygger eventuella anläggningar för omhändertagandet. 

I Graneberg (vid korsningarna Granebergsvägen-Rågvägen-Baldersvägen) 
finns två öppna dagvattenmagasin vars främsta funktion är att utjämna stora 
dagvattenflöden och skydda närliggande fastigheter från översvämning. De 
har också en viss renande funktion då vattnet får möjlighet att stanna upp 
och det blir en syresättning när vattnet rinner öppet. Dagvattenhanteringen 
från fastigheter och gator innanför verksamhetsområdet för kommunalt VA 
samt dagvattenmagasinen i Graneberg tillhör Håbo kommuns allmänna VA-
anläggning och sköts av VA-enheten. 

Dagvatten från bostadsområden är inte lika hårt nedsmutsat som dagvatten 
från starkt trafikerade vägar som motorvägar eller områden med mer trafik 
som centrumområden.  
 
VA-enheten gör bedömningen att dagvattenlösningarna i Graneberg är 
tillräckliga för att ta hand om dagvattnet från bostadsområdena. Dagvattnet 
från motorvägen är hårdare nedsmutsat men finns utanför 
verksamhetsområdet för kommunalt VA. Ansvarig för att ta hand om 
dagvattnet från E18 är fastighetsägaren Trafikverket. Förslagsställaren bör  
kontakta Trafikverket i frågan då de är de som ansvarar för verksamheten på 
E18. 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1007 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2015-02-17  

Kommunstyrelsens tekniska utskott  

TEKU § 3 KS 2014/112 

 

Beslutsunderlag 
– Medborgarförslag KS Dnr 2014/112 2014.2306 
– Tjänsteskrivelse 2014-12-19 

 
Tekniska utskottets behandling av ärendet 
Marika Hanson föredrog ärendet. Diskussioner om kommunens roll i detta 
ärende diskuterades. Utskottet konstaterade att det är utanför kommunens 
verksamhetsområde och att förslagsställaren istället bör kontakta 
Trafikverket då det är de som ansvarar för E18.  

Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget med ovanstående 
motivering. 

__________ 

Beslutsexpediering 
VA-enheten 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1007 

           

           

 

Personuppgifter skyddas i enlighet med PuL 



 

 Tjänsteskrivelse 1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-12-19 KS2014/112 nr 2014.2989 

Kommunstyrelsens förvaltning 
VA-enheten 
Marika Hanson, VA-ingenjör 
0171 525 86 
marika.hanson@habo.se 

 

 
Medborgarförslag om placering av uppsamling av miljöskadliga 
ämnen i dagvatten 
Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har kommit in med förslag på en sedimenteringsdamm 
för dagvatten från området mellan E18-Kräggavägen-Enköpingsvägen. 
Förslaget uppger att dagvatten från bland annat Graneberg och E18 idag 
rinner orenat ut i Mälaren och skulle kunna samlas upp i dammen. 

Dagvattnet i området runt E18 och Graneberg rinner främst norrut från den 
så kallade ytvattendelaren. Ytvattendelaren är höjdpunkten i landskapet 
varifrån ytvattnet rinner åt olika håll beroende på vilken sida om 
ytvattendelaren man befinner sig. Dagvattnet från E18 och Graneberg 
transporteras slutligen ut i Mälaren via bäcken vid Ekilla kvarn. Då vattnet 
rinner öppet ungefär från Grans Gård och norrut har vattnet möjlighet att 
stillas upp och sedimentera. Trots avsaknaden av en sedimenteringsdamm 
kan man anta att viss rening sker på sträckan.  
 
Området mellan E18-Kräggavägen-Enköpingsvägen tillhör fastigheten 
Yttergrans-Valla 1:76 och ägs av Trafikverket. Området befinner sig utanför 
verksamhetsområdet för kommunalt VA. Trafikverket har som väghållare 
ansvaret för det statliga vägnätets miljöpåverkan på våra vattendrag och 
också den som ansvarar för att vägdagvattnet från E18 tas omhand och 
bekostar och bygger eventuella anläggningar för omhändertagandet. 

I Graneberg (vid korsningarna Granebergsvägen-Rågvägen-Baldersvägen) 
finns två öppna dagvattenmagasin vars främsta funktion är att utjämna stora 
dagvattenflöden och skydda närliggande fastigheter från översvämning. De 
har också en viss renande funktion då vattnet får möjlighet att stanna upp 
och det blir en syresättning när vattnet rinner öppet. Dagvattenhanteringen 
från fastigheter och gator innanför verksamhetsområdet för kommunalt VA 
samt dagvattenmagasinen i Graneberg tillhör Håbo kommuns allmänna VA-
anläggning och sköts av VA-enheten. 

Dagvatten från bostadsområden är inte lika hårt nedsmutsat som dagvatten 
från starkt trafikerade vägar som motorvägar eller områden med mer trafik 
som centrumområden.  
 
VA-enheten gör bedömningen att dagvattenlösningarna i Graneberg är 
tillräckliga för att ta hand om dagvattnet från bostadsområdena. Dagvattnet 
från motorvägen är hårdare nedsmutsat men finns utanför 
verksamhetsområdet för kommunalt VA. Ansvarig för att ta hand om 
dagvattnet från E18 är fastighetsägaren Trafikverket. Förslagsställaren bör  



 

 Tjänsteskrivelse 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-12-19 KS2014/112 nr 2014.2989 

 

kontakta Trafikverket i frågan då de är de som ansvarar för verksamheten på 
E18. 

Beslutsunderlag 
– Medborgarförslag KS Dnr 2014/112 2014.2306 
 
Förslag till beslut 

1. Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med ovanstående 
motivering. 

__________ 

Beslutsexpediering 
VA-enheten 

Personuppgifter skyddas i enlighet med PuL 



Personuppgifter skyddas i enlighet med PuL 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2015-02-17  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 38 KS 2015/46 

 

Förslag till grafisk profil 
Håbo kommun har en plan för full delaktighet. Målet är att personer med 
funktionsnedsättning ska garanteras full delaktighet och jämlikhet. Det 
handlar om grundläggande demokratiska rättigheter som exempelvis rätten 
till information.  

Sedan 1 januari 2015 ingår bristande tillgänglighet i Diskrimineringslagen. 
Att öka tillgängligheten till information för personer med 
funktionsnedsättning är en förutsättning för att uppnå delaktighet och 
jämlikhet i samhället. 

Håbo kommuns grafiska profil ska utvecklas utifrån tillgänglighet för alla 
samt kommunens vision – Vårt Håbo 2030.  

Sammanfattning 
Håbo kommun består av många olika verksamheter. Med en grafisk profil 
skapar vi en samlad bild av Håbo kommun och dess verksamheter vilket ger 
ett professionellt uttryck och bidrar till tydlighet, enhetlighet och 
igenkänning.  

Det gör vår externa marknadsföring effektivare. Det är också mer 
kostnadseffektivt att utveckla, arbeta efter och underhålla en gemensam 
grafisk profil än flera. 

Som kommunanställd ska det vara enkelt att kommunicera. En grafisk profil 
gör det enklare för alla verksamheter – man behöver inte uppfinna hjulet 
varje gång.  

Håbo kommuns grafiska profil innehåller regler kring: 
• Logotyp 

• Typsnitt 

• Färger 

• Grafiska element 

• Presentationer och bildspel 

• Trycksaker 

• Tjänsteskrivelser 

• Annonser 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.914 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2015-02-17  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 38 KS 2015/46 

 

• Profilprodukter 

 
Implementering och fortsatt utveckling 
Kommunikationsenheten är ansvarig för kommunövergripande 
kommunikationsfrågor och bör få ett uppdrag att succesivt implementera 
den grafiska profilen i samtliga verksamheter. Kommunikationsenheten bör 
även få i uppdrag att löpande utvärdera och utveckla de olika delarna i den 
grafiska profilen för att ytterligare utveckla tillgängligheten och samtidigt 
stödja kommunens vision och mål.   
 

Beslutsunderlag 
– Grafisk profil KS 2015.254 
– Tjänsteskrivelse 2015-01-16. 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet: 
Föreslås att ärendet föredras av kommunikationschef på kommunsstyrelsen. 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslut: 
 

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Grafisk profil KS 2015.254 att gälla 
från och med 1 april 2015. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att succesivt 
implementera den nya grafiska profilen samt löpande utvärdera och 
utveckla den.  

__________ 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.914 

           

           

 



 

 Tjänsteskrivelse 1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-01-16 KS2015/46 nr 2015.290 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunikationsenheten 
Ida Ingemarsson, Kommunikatör 
0171-46 43 33 
ida.ingemarsson@habo.se 

 

 
Beslut för grafisk profil 
 
Håbo kommun har en plan för full delaktighet. Målet är att personer med 
funktionsnedsättning ska garanteras full delaktighet och jämlikhet. Det 
handlar om grundläggande demokratiska rättigheter som exempelvis rätten 
till information.  

Sedan 1 januari 2015 ingår bristande tillgänglighet i Diskrimineringslagen. 
Att öka tillgängligheten till information för personer med 
funktionsnedsättning är en förutsättning för att uppnå delaktighet och 
jämlikhet i samhället. 

Håbo kommuns grafiska profil ska utvecklas utifrån tillgänglighet för alla 
samt kommunens vision – Vårt Håbo 2030.  

Sammanfattning 
Håbo kommun består av många olika verksamheter. Med en grafisk profil 
skapar vi en samlad bild av Håbo kommun och dess verksamheter vilket ger 
ett professionellt uttryck och bidrar till tydlighet, enhetlighet och 
igenkänning.  

Det gör vår externa marknadsföring effektivare. Det är också mer 
kostnadseffektivt att utveckla, arbeta efter och underhålla en gemensam 
grafisk profil än flera. 

Som kommunanställd ska det vara enkelt att kommunicera. En grafisk profil 
gör det enklare för alla verksamheter – man behöver inte uppfinna hjulet 
varje gång.  

Håbo kommuns grafiska profil innehåller regler kring: 
• Logotyp 

• Typsnitt 

• Färger 

• Grafiska element 

• Presentationer och bildspel 

• Trycksaker 

• Tjänsteskrivelser 



 

  2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-01-16 KS2015/46 nr 2015.290 

 

• Annonser 

• Profilprodukter 

 
Implementering och fortsatt utveckling 
Kommunikationsenheten är ansvarig för kommunövergripande 
kommunikationsfrågor och bör få ett uppdrag att succesivt implementera 
den grafiska profilen i samtliga verksamheter. Kommunikationsenheten bör 
även få i uppdrag att löpande utvärdera och utveckla de olika delarna i den 
grafiska profilen för att ytterligare utveckla tillgängligheten och samtidigt 
stödja kommunens vision och mål.   
 

Beslutsunderlag 
– Grafisk profil KS 2015.254 
 
Förslag till beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen godkänner Grafisk profil KS 2015.254 att gälla från 
och med 1 april 2015. 

2. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att succesivt 
implementera den nya grafiska profilen samt löpande utvärdera och 
utveckla den.  

__________ 

Beslutsexpediering 
Till kommunikationsenheten 



Grafisk profil 
- riktlinjer för 
dig
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1. Därför har vi en grafisk profil

Med grafisk profil menas att vi alltid använder samma 
typsnitt, en bestämd uppsättning med färger, former 
och utseende för våra trycksaker, arbetskläder och 
handlingar. Som kommunanställd ska det vara enkelt 
att kommunicera. En grafisk profil ska underlätta i ditt 
arbete och är samtidigt ett stöd för dig som arbetar med 
att presentera Håbo kommun. 

Med en grafisk profil skapar vi ett gemensamt uttryck. 
Vi ger som kommun en tydligare bild av oss själva där 
samhället ser direkt vem som är avsändare. Håbo kom-
mun består av många olika verksamhetsdelar. Med en 
grafisk profil blir delarna en tydligare helhet och det 
stärker både hela kommunen och delarna separat. Det 
gör också vår externa marknadsföring effektivare.
Att arbeta efter en gemensam grafisk profil är också 
mycket mer kostnadseffektivt eftersom vi tillsammans 
kan utveckla och underhålla en enda grafisk profil än 
att arbeta med flera stycken.  
 

1.1 Ansvar
Det är viktigt att alla medarbetare respekterar och föl-
jer den grafiska profilen i det dagliga arbetet. Oavsett 
om du arbetar som förtroendevald eller anställd ska du 
använda och följa den grafiska profilen på ett konse-
kvent sätt. Den grafiska profilen är såväl ett regelverk 
som ett hjälpmedel. 
 

1.2 En manual för dig
För att du på ett enkelt sätt ska kunna arbeta efter den 
grafiska profilen finns den här manualen för dig. Här 
finns riktlinjer och råd för hur du exempelvis skapar 
trycksaker, vilka färger och vilka typsnitt du ska 
använda dig av och vad du ska tänka på när du använ-
der Håbo kommuns logotyp. 

Kommunikationsenheten på kommunstyrelsens för-
valtning fungerar som ett stöd och kan ge råd i frågor 
kring den grafiska profilen. 
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2. Logotyp

Kommunvapnet och Håbo kommun som namn är den 
gemensamma symbolen för Håbo kommun och är varu-
märkesskyddat. Du ska behandla vapnet och namnet 
som en hel bild. Du får alltså inte stycka upp kommun-
vapnet och namnet. Kommunvapnet får inte förvanskas 
eller användas på ett oseriöst sätt. 

Vapnet föreställer ett stående lamm som med högra 
frambenet på en ginbalkvist håller ett femflikigt banér. 
På baneret finns ett rött latinskt kors. Håbo härads 
äldsta sigill hade Guds lamm med fana som motiv 
redan på 1560-talet. Antalet flikar i baneret syftar på 
de fem socknarna i kommunen.  

Vapnet och typografin får inte under några som helst 
omständigheter modifieras. 

2.1 Olika alternativ
Kommunvapnet ska vara i färg eller svartvitt. Håbo 
kommun ska stå antingen till höger eller under kom-
munvapnet. Namnet ska stå med svart eller vit text. 
Om du använder en mörk bakgrund i din kommunika-
tion ska du använda ett färgat kommunvapen med vit 
text. Några andra alternativ är inte tillåtet. Den pri-
mära logotypen är det färgade kommunvapnet med 
namnet i svart text till höger. 

Nedan ser du vilka alternativ som får användas. 

2.2 Tillåtna logotyper

Övriga logotyper som får användas

Liggande svartvit
Stående i färg Stående i svartvitt

Liggande med vit text, används vid färgad bakgrund

Primär logotyp

4



2.3 Otillåtna logotyper

Här ser du exempel på gamla logotyper 
som inte får användas. 

2.4 Olika tillämpningar

Fel! 
Med svart text syns inte namnet i  
logotypen.

Rätt! 
Välj istället logotypen med vit text. Då 
syns logotypen mycket bättre. 

Fel! 
Här har logotypen lagts på en bild där det 
händer mycket. Det gör att logotypen  
försvinner.

Rätt! 
Försök istället att hitta en lugnare plats i 
bilden där logotypen syns. 
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Personuppgifter skyddas i enlighet med 
PuL Personuppgifter skyddas i enlighet med 

PuL 

Personuppgifter skyddas i enlighet med 
PuL 

Personuppgifter skyddas i 
enlighet med PuL 



2.5 Logotypens färger
Fyrfärg 
CMYK

PMS RGB Svart/vit

RÖD
80% gul
100% ma-
genta

RÖD
PMS 186

RÖD
R 186
G 36
B52

100% svart 
(skölden)
100% vit 
(banér)
100% vit 
(lammet)

GUL
100% gul
10% ma-
genta

GUL
PMS 109

GUL
R 239
G 207
B 28

2.6 Logotypens placering

2.6.1 För tjänsteskrivelser
I brev, protokoll, handlingar och övriga tjänsteskrivel-
ser ska logotypen alltid sitta högst upp till vänster i sid-
huvudet tillsammans datum, beteckning och med 
namnuppgifter på personen som har författat skrivel-
sen. Sidhuvudet ska alltid se ut som exemplet nedan, 
alltså får inga andra logotyper eller övriga element pla-
ceras där. 

Sidhuvud 

2.6.2 För trycksaker
På alla ensidiga trycksaker som annonser, informa-
tionsblad och affischer ska logotypen alltid placeras i 
det övre vänstra hörnet. 

 
När det gäller trycksaker som har både fram- och bak-
sida, exempelvis broschyrer, ska logotypen placeras 
både på framsidan och baksidan.  
 
På baksidan ska logotypen alltid placeras i det nedre 
vänstra hörnet i den utmarkerade sidfoten. På framsi-
dan ska logotypen placeras i titelplattan under titeln på 
trycksaken. Vart logotypen ska sitta kommer att vara 
förinställt i mallarna. 

Så här placeras kommunens logotyp på broschyrers 
fram- och baksida.

Så här placeras kommunens logotyp på affischer och 
informationsblad.
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2.7 Logotypens storlek
Hur stor logotypen ska vara i olika format ser du i tabe-
llen nedan. Det är viktigt att logotypens storlek blir rätt 
eftersom proportionerna är viktiga för tydlighetens 
skull men också för att visa ett enhetligt intryck. Logo-
typens storlek kommer vara förinställt i de olika forma-
ten.

Logotypens bredd vid de vanligaste formaten för tryck-
saker

A6  25 mm bred

A5  30 mm bred

A4  30 mm bred

A3  40 mm bred

A4 Högsmal 25 mm bred

     
Logotypens bredd vid de vanligaste formaten för tjäns-
teskrivelser

A4 40 mm bred

     
Du ändrar storleken genom att hålla ned skift-tangen-
ten på tangentbordet samtidigt som du ”drar” i något av 
hörnen. Då behåller logotypen sin skalenliga storlek. 
 
Kontakta kommunikationsenheten om du har du frågor 
om logotypen, dess storlek eller placering.

 

2.8 Frizonen
Frizonen är den minsta ytan som ska hållas fri från 
text eller annan grafik runt logotypen. Det är alltid bra 
att ha mycket luft runt logotypen. Då syns den bättre 
och det skapar en större tydlighet. 

Här ser du hur stor frizonen runt logotypen ska vara 
som minimum. 

2.9. Igenkänningsmärken
Flera verksamheter i kommunen har egna igenkän-
ningsmärken som de använder på webbplatsen och i 
trycksaker. Några som har igenkänningsmärken är 
grundskolan Futurum.

I all kommunikation på webbplatsen och på trycksaker 
kan igenkänningsmärken användas. Dock får igenkän-
ningsmärken aldrig stå själva utan Håbo kommuns 
logotyp ska alltid finnas med. Igenkänningsmärket får 
inte vara större än kommunens logotyp. 

Har du frågor kring igenkänningsmärken, storlekar 
och placering, kontakta kommunikationsenheten. 
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2.10 Flera avsändare
Håbo kommuns logotyp ska alltid finnas på alla tryck-
saker, även då det finns flera avsändare.

Vid samarbete med en organisation som inte tillhör 
kommunen avgör sammanhanget vilken profil som ska 
användas. När Håbo kommun är avsändare ska vår 
egen profil alltid användas. Kontakta kommunikations-
enheten om du vill göra en trycksak tillsammans med 
en annan organisation. 

När en broschyr framställs exempelvis av annan verk-
samhet som tillhör kommunen, ska verksamhetens 
igenkänningsmärke placeras i det nedre högra hörnet 
på trycksakens baksida ovanför sidfoten. Håbo kom-
muns logotyp placeras alltid på framsidan i titelplattan 
och i det vänstra hörnet i sidfoten på trycksakens bak-
sida. 

Om du ska göra ett informationblad och vill ha med en 
verksamhets igenkänningsmärke fungerar det 
utmärkt. Igenkänningsmärket placeras då längst ner 
till vänster på informationsbladet. 

Så här ser en broschyr ut med flera avsändare.

Så här ser ett informationsblad ut med flera avsändare.
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3 Typsnitt

Håbo kommuns typografi är viktig för att skapa igen-
känning och en bärande del av den visuella identiteten. 
Genom att all personal på ett konsekvent vis använder 
samma typsnitt på samma sätt stärks igenkännings-
faktorn för kommunen. 

All vår kommunikation ska vara aktiv, tillgänglig och 
trovärdig. Det ska tydligt synas vem som är avsändare 
och typsnitten ska vara lätta att läsa.

3.1 Typsnitt för tjänsteskrivelser
Kommunens två primära typsnitt, Arial och Times New 
Roman, ska alltid användas i skrivelser, brev, e-post, 
presentationer med mera. 

Arial ska användas i rubriker och Times New Roman 
ska användas i brödtext. Typsnitten är kända typsnitt 
som är lättlästa och kompletterar varandra. Genom att 
använda Arial i alla typer av rubriker och Times New 
Roman i all brödtext skapas en bra harmoni för ögat vid 
läsning. 

Arial och Times New Roman finns förvalt när du regist-
rerar en handling i ärendehanteringssystemen samt i 
formatmallarna i de wordmallar som är framtagna för 
skrivelser.

Arial:

ABC
abcdefghikl
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 123456789

Times New Roman:

ABC
abcdefghikl
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 123456789

Så här ser formatmallarna ut för tjänsteskrivelser

För rubriker: 

Rubrik 1 (används som en överrubrik vid exempelvis 
större utredningar)
Arial fet 14pkt, 12 pkt avstånd före och 12 pkt avstånd 
efter.

Rubrik 2 (används oftast som första rubrik)
Arial fet 12 pkt, 6 pkt avstånd före och 6 pkt avstånd 
efter.

Rubrik 3 (underrubrik till Rubrik 2)
Arial fet 11 pkt, 6 pkt avstånd före, 0 pkt avstånd efter.

Rubrik 4 (underrubrik till Rubrik 3)
Arial kursiv 11 pkt, 6 pkt avstånd före, 0 pkt avstånd 
efter.

Brödtext/Löptext:
Normal – Times new roman, 12 pkt normal.

Brödtext 2 - Times new roman, 11 pkt, 3 pkt avstånd 
före och 3 pkt avstånd efter.

Brödtext 3 – Times new roman, 10 pkt, 2 pkt avstånd före 
och 2 pkt avstånd efter.

Brödtext med indrag - 12 pkt efter och hängande 
indrag 4 cm.

Listor:
Numrerad lista - Normal med 6 pkt före och 6 cm 
efter. Hängande indrag; tab på 0,63 (där texten bör-
jar). När man byter rad ska indraget följa indraget på 
alla rader.

Punktlista - Samma som ovan

Strecklista - Samma indrag som ovan som ovan

Inget avstånd efter (vilket innebär smalare mellan-
rum mellan raderna än numrerad lista och punkt-
lista).

Sidhuvud:
Namn och förvaltning - 10 pkt Arial
DOKUMENTNAMN - 11 pkt Arial fet VERSALER
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3.2 Typsnitt för trycksaker och webb
När trycksaker, som exempelvis broschyrer, informa-
tionsblad och affischer skapas är det kommunens 
sekundära typsnitt Century Gothic och Century School-
book som ska användas.

I alla rubriker ska Century Gothic användas i rubriker. 
Century Gothic är mycket lämlig när det gäller läsbar-
het och tillgänglighet. I all brödtext i trycksaker ska 
Century Schoolbook användas.  
 
När du ska ta fram en trycksak kommer det att finnas 
färdiga mallar som underlättar ditt arbete. 

På webbplatsen ska typsnittet Century Gothic att 
användas i rubriker och Georgia ska användas i bröd-
text. Georgia är ett typsnitt som fungerar bra för webb 
där typsnittet har en hög läsbarhet och är tillgängligt. 
När du ska skriva på webbplatsen kommer typsnitten 
att vara förvalda. 

Läs gärna mer om tillgänglighet och god läsbarhet på 
www.webbriktlinjer.se.  
 
Kommunikationsenheten finns som stöd och kan ge råd 
i frågor om typsnitten. 
 

Century Gothic:

ABC
abcdefghikl 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ   

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 123456789

Century Schoolbook:

ABC
abcdefghikl
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 123456789

Georgia 

ABC
abcdefghikl
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 123456789

Så här ser formatmallarna ut för trycksaker 
Storlekarna på typsnitten kan skilja sig någon eller 
några grader i storlek beroende på storlek på trycksa-
ken. Typsnittstorlekarna som är angivna nedan utgår 
från broschyren i storleken A5. För större trycksaker 
blir teckengraden något större och för mindre trycksa-
ker blir teckengraden något mindre. Detta kommer att 
finnas inlagt och förinställt i mallarna.

För rubriker:

Titel (används på broschyrers framsida) 
Century Gothic Regular, 28 pkt i teckenstorlek och 28 
pkt radavstånd. 

Huvudrubrik (används ofta som första 
rubrik vid ett nytt avsnitt) 
Century Gothic Regular, 20 pkt i teckenstorlek och 20 
pkt radavstånd. 

Mellanrubrik 1 (används som mellanrubrik i 
löpande text. Exempelvis vid ett nytt stycke.)
Century Gothic bold/fet 13 pkt teckenstorlek och 13 pkt 
i radavstånd.

Mellanrubrik 2 (används som mellanrubrik i löpande 
text under mellanrubrik 1.)
Century Gothic bold/fet 11 pkt teckenstorlek och 13 pkt 
i radavstånd. 

Rubrik 3 (används som mellanrubrik under rubrik 2)
Century Gothic italic/kursiv 11 pkt teckenstorlek och 13 
pkt i radavstånd. 

DÅRAD (används som ett förklarande ord eller mening på 
broschyrens framsida ovanför titeln)
Century Gothic bold/fet 8pkt teckenstorlek.

För brödtext/löptext:

Century Gothic Schoolbook, regular 10 pkt i teckenstor-
lek och 12 pkt i radavstånd.
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4 Typografi

För att en text ska bli så lättläst och lättförståelig som 
möjligt behövs det en bra typografi. Då behöver man ta 
hänsyn till teckenstorlek, spalter, bilder, avstånd mel-
lan stycken med mera. Med en bra typografi fungerar 
layouten och texten blir tillgänglig för så många som 
möjligt. 

Här följer några viktiga råd
 
Brödtext 
• Ett radavstånd på 2 punkter över teckenstorleken 

är att rekommendera vid brödtext. Vid en teckens-
torlek på 12 punkter bör du alltså välja ett radav-
stånd på minst 14 punkter.  

• I alla broschyrer ska du alltid sträva efter att texten 
ska placeras i två spalter per sida. Två spalter ger 
en bra läsbarhet för ögat då meningarna varken blir 
för korta eller för långa. 

 

Rubriker 
• Håll rubriken kort och intresseväckande.
• Undvik avstavningar och stora ordmellanrum i  

rubriker. 
 

Mellanrubriker 
• En mellanrubrik ska ge läsaren information om vad 

texten handlar om och fungerar samtidigt som vilo-
pauser i läsningen. 
 

Allmänna tips och råd 
• Undvik kursiv eller understruken text i meningar 

eller stycken.
• Undvik att skriva med enbart versaler (stora bok-

stäver). 
• Dela upp texten i stycken så att det blir lätt att läsa. 
• Använd mellanrubriker för att dela upp texten. 
• Undvik avstavningar i största möjliga mån. 
• Gör punktlistor när du ska räkna upp något.
• Skriv alltid ut förkortningar. Det är lättare för läsa-

ren att läsa ”med mera” än ”mm”.
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5 Färger

Håbo kommun har fem primärfärger och ett antal kom-
plementsfärger. Genom att använda samma färger i all 
kommunikation stärks budskapet samtidigt som det 
skapas en hög igenkänningsfaktor. Primärfärgerna ska 
alltid finnas med i samtliga trycksaker och på webbplat-
sen för att skapa en hög igenkänning. Komplementsfär-
gerna skapar en större flexibilitet och kan användas 
fritt. 

Färgerna är klara i sina nyanser då de syns och sticker 
ut utan att ta över budskapet. Dessa färger ses också 
som aktiva färger och upplevs också som tidlösa samti-
digt som de är moderna. Kommunens färgspråk ska 
fungera här och nu såväl som långsiktigt.

5.1 Primärfärger
Det är viktigt att använda någon eller några av primär-
färgerna i våra trycksaker för att skapa en igenkänning 
och samtidigt visa på en enhetlighet. Primärfärgerna 
är hämtade från kommunens logotyp och färger som 
har använts historiskt. Att använda rätt nyans av fär-
ger är lika viktigt som att logotypen används på rätt 
sätt och att typsnitten alltid är detsamma.

 
 

Håbo röd
Den röda färgen återfinns i kommunens logotyp i kom-
munvapnet. Genom att använda vapnets färg i trycksa-
ker skapas en igenkänning. Röd symboliserar symbolis-
erar kraft, styrka, beslutsamhet och energi.  

Håbo gul
Den gula färgen symboliserar fåret i kommunens logo-
typ. Genom att använda samma gula färg som finns i 
kommunvapnet skapas det en igenkänning. Gul symbol-
iserar upplysning, intellekt, glädje och energi. 

Håbo blå
Den blå färgen symboliserar vatten. Håbo kommun är 
Mälarkommunen som har en närhet till naturen och 
havet. Den blå färgen återknyter även till kommunens 
vision. Färgen symboliserar förtroende, lojalitet, san-
ning, stillhet och lugn. 

Håbo svart  
Den svarta färgen finns i det svartvita kommunvapnet 
som visas i kommunens samtliga tjänsteskrivelser. 
Svart kan ge uttryck för formalitet, elegans, auktoritet 
och styrka. 

Håbo vit
Den vita färgen finns också i det svartvita kommunvap-
net. Den vita färgen kan associeras med ljus, godhet, 
neutralitet och säkerhet. 

 

RGB R = 186
G = 36
B = 52

R = 239
G = 207
B = 28

R = 125
G = 161
B = 196

R = 0
G = 0
B = 0

R = 255
G = 255
B = 255

CMYK C = 0
M =100
Y = 80
K = 0

C = 0 
M = 10
Y = 100
K = 0

C = 55
M = 15
Y = 0
K = 15

C = 0
M = 0 
Y = 0 
K = 100

C = 0
M = 0 
Y = 0
K = 0

Hexa-
decimalt

#BA2434 #EFCF1C #7DA1C4 #000000 #FFFFFF

PMS 186 109 645 svart vit
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5.2 Komplementsfärger
För att öka valmöjligheterna till att använda fler färger 
än primärfärgerna finns det sex stycken komplements-
färger. Komplementsfärgerna kan användas som bak-
grundsfärger, på tonplattor eller på andra element. 
Komplementsfärgerna skapar en flexibilitet, utan att 
för den skull gå utanför ramen. För att kunna variera 
urvalet av komplementfärgerna kan du även sänka fär-
gernas styrka, alltså att färgen blir i en svagare nyans.

 

RGB R = 0
G = 174
B = 121

R = 132
G = 42
B = 99

R = 255
G = 120 
B = 69

R = 0
G = 113
B = 181

R = 255
G = 98
B = 101

R = 187
G = 184
B = 176

R = 233
G = 232
B = 227

CMYK C = 100
M = 4
Y = 62
K =0

C = 43
M = 94
Y = 30
K = 8

C = 0
M = 70 
Y = 70
K = 0

C = 97
M = 42
Y = 4 
K = 0 

C = 0
M = 78
Y = 48
K = 0

C = 0
M = 0
Y = 9
K = 36

C = 0
M = 0
Y = 3 
K = 12

Hexa-
decimalt

#009379 #842A63 #FF7845 #0071B5 #FF6265 #BBB8B0 #E9E8E3
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Förklaring av färgkoder
• CMYK används till trycksaker, exempelvis  

broschyrer
• PMS används för tryckning av profilartiklar eller 

som extrafärg på trycksaker
• RGB används för PowerPoint presentationer, video 

och skärmar (digitalt)
• Hexadecimalt är webbproducenternas skala



6. Grafiska element

I trycksaker, annonser och på webbplatsen finns det 
grafiska element som består av symboler. Syftet med 
dessa grafiska element är att fånga betraktarens upp-
märksamhet samtidigt som betraktaren snabbt förstår 
vad elementet betyder och vad som sägs. 

 

6.1 Ikoner
Ikoner används vid behov för att förstärka, förtydliga 
och förenkla informationen. Det kan handla om att 
guida läsaren och göra innehållet mer lättnavigerat. 
Ikonerna ska inte användas som dekorelement utan i 
första hand fylla en tydlig funktion. 

Ikonerna är från ett ikonbibliotek som valts för att fung-
era tillsammans med Håbo kommuns typsnitt Century 
Gothic. Ikonerna är tänkt att upplevas som en del av 
typografin snarare än som en del av bildmaterialet. 
 
Kontakta kommunikationsenheten om du vill ha hjälp 
med ikoner.  

6.2 Foton och bildspråk
Det är alltid bra att använda foton som förstärker tex-
tens budskap. För att fånga rätt känsla i bilden är det 
viktigt att först tänka igenom vad du vill att bilden ska 
förmedla. Att fotografera människor är alltid positivt. 
Det skapar en igenkänningsfaktor samtidigt som bud-
kapet får en tydligare innebörd och känsla. Det är alltid 
positivt att fota ansikten där ögonkontakt syns. Det 
skapar en känsla av närvaro och dialog, antingen direkt 
med kameran eller med människor mellan varandra. 

Bilderna från Håbo kommun ska kännas aktiva, till-
gängliga och trovärdiga.

Det finns flera sätt att ta fram bilder som stärker ditt 
budskap. Om fotograferar själv och fotar människor är 
det viktigt att du förklarar för personen som du fotar 
vad du ska ha bilden till och vart den ska användas. Det 
är viktigt att du har skriftligt fototillstånd på de 
människor som du fotar. Du kan också använda kom-
munens externa bildbank för att leta fram foton som du 
tycker passar för ändamålet.  
 
Du kan också kontakta kommunikationsenheten när 
det gäller personuppgiftslagen (PUL), fotografering 
eller om du har frågor kring bilder och fototillstånd.  

6.3 Illustrationer
Ska du visa, berätta eller marknadsföra något där det 
är svårt att använda bilder kan en illustration vara en 
bra idé. Det finns många olika varianter av 
illustrationer som kan användas. Innan du vill använda 
en illustration är det viktigt att du först tänker igenom 
vad du vill ha, till vilket syfte, vilken målgrupp du ska 
vända dig till och vad du vill att illustrationen ska 
berätta. Kom ihåg att ta hänsyn till upphovsrätten.

Vill du ta fram en illustration, kontakta 
kommunikationsenheten som hjälper dig. Kommuni-
kationsenheten ska godkänna illustrationer innan de 
används. 
 
Här är illustrationerna som används till visionen ”Vårt 
Håbo 2030.” 
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7 Presentationer och bildspel

Bildspel som PowerPoint presentationer finns färdiga 
som mallar. Tyspnittet som ska användas i PowerPoint-
presentationerna är Arial. 

Exempel på PowerPoint-mall
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8 Trycksaker

Trycksaker är ett brett område som innefattar alltifrån 
broschyrer, informationsblad, affischer, annonser med 
mera.  

Med den nya grafiska profilen finns det nu tydliga rikt-
linjer och mallar för dig när du ska skapa en trycksak. 
Ditt arbete kommer att förenklas samtidigt som alla 
trycksaker från kommunen kommer ha ett gemensamt 
utseende. Det skapar en enhetlig bild av och stärker 
samtidigt varumärket och bilden av kommunen.  

I den nya grafiska profilen kommer alla trycksaker att 
ha vissa element som former och detaljer som återkom-
mer. Två exempel är en titelplatta med rundat hörn som 
återkommer på alla broschyrers framsida. På samtliga 
informationsblad och affischer återfinns titelplattan, 
men har då omvandlats till en ram som omger budska-
pet. Genom att använda återkommande detaljer skapas 
en igenkänning som gör att mottagaren förstår att det 
är Håbo kommun som är avsändare. 

Här ser du tre exempel på hur en broschyrs framsida 
kan se ut. 

 

På framsidan kan du antingen ha en frilagd bild, en 
vanlig bild, någon av basfärgerna eller komplementsfär-
gerna som fyller hela satsytan. Variationsmöjligheterna 
är många. Titelplattan ska alltid vara vit eller fyllas 
med den grå komplementsfärgen med 20% genomskin-
lighet. Detta kommer att vara förinställt i mallarna. 

Alla broschyrer kommer att omges av en vit ram. Det 
har flera fördelar att ha en vit ram runt trycksaken. 
Dels håller ramen ihop budskapet men ramen gör också 
att du kan skriva ut dina broschyrer själv då skrivaren 
alltid ”tar” en bit av pappret som ram. 

Under ”olika format” kan du se hur kommunens tryck-
saker ser ut med den nya grafiska profilen. Där ser du 
också titelplattan och ramen som återkommer på alla 
trycksaker.

I alla broschyrer ska du alltid sträva efter att texten ska 
placeras i två spalter per sida. Två spalter ger en bra 
läsbarhet för ögat då meningarna varken blir för korta 
eller för långa.  
 
Kommunikationsenheten finns som stöd om du har frå-
gor kring trycksakerna.

8.1 Olika format
Håbo kommun har flera olika typer av trycksaker som 
du kan använda dig av, exempelvis informationsblad, 
broschyrer, affischer med mera. Vilken typ av trycksak 
och vilken storlek du ska använda dig av avgörs till stor 
del vilket budskap du vill förmedla och till vilken mål-
grupp.  

Kommunikationsenheten finns som stöd för dig i dessa 
frågor.

Nedan och på nästa sida ser du några olika format för 
Håbo kommuns trycksaker. 

Exempel på A4 informationsblad

Personalfest
Nu är det dags för personalfest och en tre
dina kollegor.

Tid: 25 oktober klockan 17:30- 02:00
Plats: Aronsborgs konferenshotell 

Från 17:30 - Välkomstdrink och mingel
Klockan 18:30 står middagen uppdukad. Vi bjuder på en god tvårätters måltid, 
kaffe med tryffel samt dryck och underhållning till maten. Efter middagen fortsät-
ter vi med underhållning och dans på två dansgolv.
 
Välkommen till en kväll i showens och musikens tecken 
Suit & Tie är showduon som under de senaste 15 åren erövrat Sverige, Europa och 
världen med sin medryckande, ”smågalna” och unika show. 
Med bejublade framträdanden i Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Helsingfors, Barce-
lona, London och Miami mm, har dessa herrar tillskansat sig mer rutin än de flesta 
showartister i Sverige. Många tusen människor har dansat, skrattat, sjungit och 
hoppat till deras show!
 
Vill du bo kvar på Aronsborg?
Det finns möjlighet att bo kvar på Aronsborg över natten. Pris 884 kr per rum, 
inklusive frukost. Samma pris gäller för både enkel och dubbelrum.
Vi behöver dock vara minst 25 personer som väljer övernattning för att Aronsborg 
ska kunna erbjuda detta. Ange i anmälan om du är intresserad av att boka rum, om 
du önskar enkelrum eller dubbelrum. Glöm inte att ange din epostadress, så åter-
kommer vi med en bekräftelse. 
 
Anmäl dig senast den 30 september
Anmäl dig via mail till hannah.rydstedt@habo.s senast den 30 september.

Din anmälan är bindande från och med 30 september. Kommunstyrelsen står för 
kostnaden. I det fall platsen inte används kommer respektive bolag/förvaltning att 
debiteras. 
Vid bokning av rum kommer kostnaden att debiteras dig vid utcheckning. 

Framsida med  
vanlig bild

Framsida med  
frilagd bild

Framsida med  
färg
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Personuppgifter 
skyddas i enlighet 
med PuL 

Personuppgi
fter skyddas 
i enlighet 
med PuL 



Exempel på A4 högsmal  
broschyr

Exempel på A6 broschyr

Exempel på A4 broschyr

Exempel på A5 broschyr

Exempel på A3 Poster/Affisch
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8.2 Broschyrers baksidor
Alla broschyrers baksidor har vissa element som alltid 
ska finnas med. Högt upp till höger finns utrymme för 
diarienummer. Genom att skriva diarienummer kan du 
enkelt se vilken version du har. 

Längst ner i sidfoten ska Håbo kommuns logotyp alltid 
finnas med tillsammans med telefonnummer, e-post till 
kontaktcenter samt adressen till kommunens webb-
plats. Det ska alltid vara samma kontaktuppgifter i sid-
foten. Vill du lägga in dina egna kontaktuppgifter kan 
du placera dem i broschyren på lämpligt ställe. På bak-
sidan finns det också möjlighet för dig skriva viktig 
information. 

Sidfoten kommer att finnas i mallarna när du skapar 
din trycksak. 

Har du frågor kring baksidan på broschyrer, kontakta 
kommunikationsenheten. 

Såhär ser baksidan på broschyrer ut.  
På sida 8 under ”Flera avsändare” ser du hur andra 
verksamheterns logotyper ska placeras på baksidan på 
broschyrer. 

8.3 Mallar för att hjälpa dig 
För att du ska kunna skapa trycksaker på ett enkelt 
sätt finns det mallar som du ska använda dig av. Mal-
larna som du kommer att använda dig av mest finns i 
word. För att du ska lyckas att skapa din trycksak kom-
mer det också att finnas manualer hur du ska göra.

Önskar du däremot en mer avancerad eller en större 
trycksak finns kommunikationsenheten för dig.  
Ta kontakt med din kontaktperson på kommunikations-
enheten.   

 

18



9 Tjänsteskrivelser

Att den grafiska profilen ska användas i alla trycksaker 
vet du nu. Men det är precis lika viktigt att den grafiska 
profilen också används i alla våra tjänsteskrivelser. Alla 
våra tjänsteskrivelser som papper, dokument, brev, visit-
kort med mera ska följa den grafiska profilen och skapar 
en igenkänning.

Så här ser brevmallen och mallen för skrivelser ut:

Faxmall:

Korrespondenskort:

Visitkort:

Visitkort med igenkänningsmärke

Format för visitkort: 85x54 mm
Namn: Arial Fet 10 punkter
Titel: Arial 7 punkter
Adress: Arial 7 punkter

Visitkort och korrespondenskort beställs 
från vaktmästeriet. 19



Kuvert C5: 
Format för C5 Kuvert: 162x229 mm

Kuvert E65:
Format för E65 Kuvert: 110x220 mm
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10  Annonser

Annonser i tidningar ska följa den grafiska profilen och 
det finns en annonsmall som är framtagen och ska föl-
jas. 

Om du vill annonsera i en tidning är det viktigt att du 
först tänker igenom vad du vill säga med din annons 
och vilka du vill nå. Försök att håll informationen så 
kort som möjligt eftersom du har ett begränsat 
utrymme. Hänvisa istället till kommunens webbplats 
där utförligare information finns. 

Alla annonser från Håbo kommun ska alltid innehålla:
• Kommunens logotyp
• Kommunens webbplatsadress, gärna med en kort-

adress.  Exempelvis: www.habo.se/matavfall 
• Kontaktuppgifter

Kommunikationsenheten finns som stöd och hjälper dig 
om du ska ta fram en annons som ska publiceras i en 
tidning.
Så här kan en annons se ut: 

11 Roll-ups
En roll-up kan se ut på en mängd olika sätt. Allt beror 
på i vilket forum som roll-upen ska visas, vilken mål-
grupp som ska nås och vilket syfte du vill uppnå genom 
att ha en roll-up.  
 
Kontakta kommunikationsenheten i alla frågor om roll-
ups.

12 Profilprodukter
Profilprodukter är något som kan användas exempelvis 
vid mässor och utställningar, till exempel pennor, kop-
par och  nyckelringar. 
 
Här ser du exempel på olika profilprodukter. 

 

På alla profilprodukter ska kommunens logotyp alltid 
finnas med. Det finns mycket profilprodukter att välja 
på. Därför är det viktigt att du först funderar ut vilket 
budskap produkten ska förmedla, vilket syfte den ska 
uppfylla, vilken budget du har och vilken målgrupp du 
vänder dig till.

Kontakta kommunikationsenheten för råd och tips om 
utbud, lämpliga produkter och vilket företag som finns 
upphandlat för profilprodukter. 
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13. Arbetskläder

För att alla arbetskläder ska följa samma mall behövs 
det riktlinjer för hur de ska se ut. 

Logotyp
Använd alltid Håbo kommuns logotyp. Aldrig bara kom-
munvapnet.

Vid tryck på färgglada eller vita kläder:
• Svart text  

Vid tryck på svarta eller mörka kläder:
• Vit text
 

Storlek på tryck och placering 

Logotypen, både vapen och text ska vara 8 cm bred.
 
På tröjor/jackor placeras logotypen på bröst eller ärm.
På byxor placeras logotypen på fickorna på benet eller 
annan lämplig placering.
 
För andra tillämpningar, kontakta kommunikationsen-
heten. 

Här ser du exempel hur Håbo kommuns arbetskläder 
ser ut. 

 

Exempel på arbetskläder för fastighetsskötare:

Exempel på arbetskläder för Gatuavdelningen:

Exempel på arbetskläder för vård och omsorg:

Exempel på arbetskläder för kök:
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14  E-post signatur

Alla e-post signaturer skrivs i typsnittet Arial 10 pkt. 
Håbo kommun skrivs i Arial fet. Så här ska signaturen 
se ut. 

Med vänlig hälsning

Namn Namnsson
Titel

Håbo kommun
Skolans eller förvaltningens namn
746 80 Bålsta
Eventuell besöksadress
Telefon 0171-xxx xx
Fax 0171-xxx xx
www.habo.se

Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-post-
meddelande.

15 Kontaktuppgifter till 
kommunikationsenheten
Du hittar kommunikationsenhetens kontaktuppgifter 
på intranätet under www.habo.se/kommunikation 

Du kan också maila till kommunikationsenheten på 
information@habo.se 
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K
S nr 2015.254, januari 2015

Telefon: 0171-525 00
E-post: kontaktcenter@habo.se
Webb: www.habo.se





 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2015-02-17  

Kommunstyrelsens tekniska utskott  

TEKU § 2 KS 2014/179 

 

Upphandling av ramavtal avseende VVS-arbeten 
Sammanfattning 
Avtalet för VVS-arbeten upphör 2015-05-31 varför ny upphandling snarast 
måste genomföras. Upphandlingen kommer att genomföras av 
fastighetsenheten i samarbete med upphandlingsenheten. 

Värdet på upphandlingen beräknas ligga på ca 2 Mkr per år. För att 
underlätta arbetet med upphandlingen behöver förvaltningschefen medges 
rätt att underteckna tilldelningsbeslut och ramavtal då värdet på 
upphandlingen beräknas överstiga delegationsrätten. 

Tidplan 
Förfrågningsunderlag för upphandling färdigställs för att läggas ut under 
våren 2015. Läggs ut som förenklad upphandling. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2015-02-02 

Tekniska utskottets behandling av ärendet: 
Ärendet föredras av kommundirektören. Frågan om det kommer att handla 
om en eller fler entreprenörer diskuterades då det enligt tidigare erfarenhet 
är sårbart med en entreprenör som kanske inte kan fullfölja uppdraget. 

Tekniska utskottets förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår att kommunstyrelsen 

beslutar att upphandling av VVS-entreprenör ska påbörjas under början 
av 2015. 

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår att kommunstyrelsen 
beslutar att uppdra till förvaltningschefen att: 
-  teckna tilldelningsbeslut 
-  teckna ramavtal med vald leverantör, 
 
för VVS-arbeten. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Tekniska avdelningen, fastighetsenheten 
Förvaltningschef 
Upphandlingsenheten 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1003 

           

           

 



 

 FÖRSLAG 1(1) 
 Datum Vår beteckning 

 2015-02-02 KS2014/179 nr 2014.3867 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Fastighetsenheten 
Lena Hagman, Fastighetschef 
0171 526 29 
lena.hagman@habo.se 

 

 
Upphandling av ramavtal avseende VVS-arbeten 
Sammanfattning 
Avtalet för VVS-arbeten upphör 2015-05-31 varför ny upphandling snarast 
måste genomföras. Upphandlingen kommer att genomföras av 
fastighetsenheten i samarbete med upphandlingsenheten. 

Värdet på upphandlingen beräknas ligga på ca 2 Mkr per år. För att 
underlätta arbetet med upphandlingen behöver förvaltningschefen medges 
rätt att underteckna tilldelningsbeslut och ramavtal då värdet på 
upphandlingen beräknas överstiga delegationsrätten. 

Tidplan 
Förfrågningsunderlag för upphandling färdigställs för att läggas ut under 
våren 2015. Läggs ut som förenklad upphandling. 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår att Kommunstyrelsen 

beslutar att upphandling av VVS-entreprenör ska påbörjas under början 
av 2015. 

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår att Kommunstyrelsen 
beslutar att uppdra till förvaltningschefen att: 
-  teckna tilldelningsbeslut 
-  teckna ramavtal med vald leverantör, 
 
för VVS-arbeten. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Tekniska avdelningen, fastighetsenheten 
Förvaltningschef 
Upphandlingsenheten 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2015-02-17  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 33 KS 2014/104 

 

Exploateringsbudget för Västerskogs Industriområde Norra, del 
av Logistik Bålsta 
Sammanfattning 
 
Detaljplanen för Västerskogs industriområde norra vann laga kraft 2012-12-
14. All mark inom detaljplanen ägs av Håbo Marknads AB. Utbyggnaden av 
allmänna anläggningar i området regleras av exploateringsavtal för området.  
Kommunstyrelsen i Håbo kommun godkände 2013-04-08 § 63 ett 
detaljplaneprogram för det angränsande området Björnbro 
verksamhetsområde, Logistik Bålsta. 
Utbyggnaden av allmän infrastruktur för Västerskogs industriområde norra 
är kopplat till infrastruktur för Logistikområdet, där Håbo Kommun samt 
Håbo Marknads AB äger all mark enligt fördelningstalen 64,7% respektive 
35,3%. Håbo kommun samt Håbo Marknads AB bekostar infrastrukturen 
gemensamt enligt det procentuella markinnehavet i Logistikområdet. 
 
Syftet med föreliggande exploateringsbudget är att beskriva de ekonomiska 
händelser som omfattar det totala genomförandet av Västerskogs 
Industriområde Norra, del av Logistik Bålsta med avseende på allmänna 
anläggningar och infrastruktur. Denna projektbudget ingår därför i den 
totala projektbudgeten för Logistik Bålsta och kommer framledes ej att 
särredovisas. 
 
Projektet redovisas ekonomiskt uppdelat i två kategorier: 
- Anläggningstillgångar (infrastruktur inom allmän platsmark, t.ex gator, 
gång- och cykelvägar, belysning och parker). 
- Anläggningstillgångar VA (inkl dagvatten). 
 
Tidplan 
Utbyggnad av allmän infrastruktur och VA har påbörjats i augusti 2014 och 
är indelad i tre etapper. Huvuddelen av entreprenaden är utförd och därmed 
har huvuddelen av utgifterna redan tagits, vilket framgår av 
projektbudgeten. 

Etapperna 101 och 102 (avser cirkulationsplats och omdaning av befintlig 
gata vid Kraftleden/Björnängsvägen) kommer att vara utbyggda och 
övertagna av Håbo kommun under sommaren 2015. Utbyggnaden av etapp 
103 avser utbyggnad av ny gata fram till järnvägen och sker vid ytterligare 
markförsäljning i området alternativt laga kraftvunnen detaljplan inom 
Logistikområdet. 
 
Syftet med att påbörja utbyggnaden av etapp 101 och 102 är: 
-det underlättar försäljningen av industrifastigheter i detaljplaneområdet 
Västerskogs industriområde norra. 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.848 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2015-02-17  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 33 KS 2014/104 

 

-entreprenaden innehåller omfattande trafiksäkerhetshöjande åtgärder i 
området t.ex trafikseparering, övergångsställen och hastighetssänkande 
åtgärder. 
-att underlätta genomförande av en eventuellt laga kraftvunnen detaljplan 
för Logistik Bålsta. 
 

Exploateringsbudget: 

Projektbudget 
Hela projektet förväntas ge ett resultat på ca -12,8 Mkr, dvs negativt 
resultat. Projektet är en del av Logistik Bålsta och kommande inkomster för 
försäljning av mark inom området finansierar resterande del av detta 
projekt.  
 
Anläggningstillgångar 
Håbo kommun är huvudman för allmän plats och ansvarar för upphandling, 
projektering och utförande av dessa anläggningar (vägar, cykelvägar, 
gångbanor, gatubelysning och parkmark). 
Den budgeterade kostnaden för anläggningarna är 17 Mkr. 
Intäkter i form av anläggningsavgift enligt exploateringsavtal (HMAB) samt 
övrig fakturering uppgår till 6,7 Mkr. Kvarstående anläggningsavgifter 
erläggs av kommande fastighetsköpare i Logistik Bålsta. 
 
Anläggningstillgångar VA 
Huvudman för anläggningar för VA och dagvatten inom området är VA-
enheten i Håbo kommun. Dessa anläggningar särredovisas då det är en 
taxefinansierad verksamhet skild från den skattefinansierade. 
Kostnader för utbyggnad av VA inom området bedöms till 3,6 Mkr. Intäkter 
enligt VA-taxa (2014) uppgår till ca 1,2 Mkr. Detta ger ett resultat på -2,4 
Mkr för VA-verksamheten. 
 
Finansiering och upplåningsbehov 
Utbyggnaden av de kommunala anläggningarna sker i etapper. Denna 
exploatering betjänar även det framtida logistikområdet och därmed blir 
ekonomin för området framtung. 
 
Riskanalys 
Den största finansiella risken för projektet ligger i det fallet 
detaljplaneringen av Logistik Bålsta uteblir, dvs finansiering av de 12,8 mkr 
uteblir. Detta då infrastrukturutbyggnaden även betjänar kommande 
exploatering i angränsande område.  
Planprocessen innebär alltid en risk och i detta fall bedöms tidsaspekten som 
den största planrisken. 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.848 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2015-02-17  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 33 KS 2014/104 

 

Beslutsunderlag 

– Bilaga 1, Exploateringsbudget Västerskogs Industriområde Norra, del av 
Logistik Bålsta 

Förslag till beslut 

1. Godkänna förslag till Exploateringsbudget Västerskogs Industriområde 
Norra, del av Logistik Bålsta 

__________ 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
 

 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.848 

           

           

 



 

  1(3) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-01-30 KS2014/104 nr 2015.537 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Märit Olofsson Nääs, Projektledare Bålsta Centrum 
  
marit.olofsson@habo.se 

 

 
Exploateringsbudget för Västerskogs Industriområde Norra, del 
av Logistik Bålsta 
Sammanfattning 
 
Detaljplanen för Västerskogs industriområde norra vann laga kraft 2012-12-
14. All mark inom detaljplanen ägs av Håbo Marknads AB. Utbyggnaden av 
allmänna anläggningar i området regleras av exploateringsavtal för området.  
Kommunstyrelsen i Håbo kommun godkände 2013-04-08 § 63 ett 
detaljplaneprogram för det angränsande området Björnbro 
verksamhetsområde, Logistik Bålsta. 
Utbyggnaden av allmän infrastruktur för Västerskogs industriområde norra 
är kopplat till infrastruktur för Logistikområdet, där Håbo Kommun samt 
Håbo Marknads AB äger all mark enligt fördelningstalen 64,7% respektive 
35,3%. Håbo kommun samt Håbo Marknads AB bekostar infrastrukturen 
gemensamt enligt det procentuella markinnehavet i Logistikområdet. 
 
Syftet med föreliggande exploateringsbudget är att beskriva de ekonomiska 
händelser som omfattar det totala genomförandet av Västerskogs 
Industriområde Norra, del av Logistik Bålsta med avseende på allmänna 
anläggningar och infrastruktur. Denna projektbudget ingår därför i den 
totala projektbudgeten för Logistik Bålsta och kommer framledes ej att 
särredovisas. 
 
Projektet redovisas ekonomiskt uppdelat i två kategorier: 
- Anläggningstillgångar (infrastruktur inom allmän platsmark, t.ex gator, 
gång- och cykelvägar, belysning och parker). 
- Anläggningstillgångar VA (inkl dagvatten). 
 
Tidplan 
Utbyggnad av allmän infrastruktur och VA har påbörjats i augusti 2014 och 
är indelad i tre etapper. Huvuddelen av entreprenaden är utförd och därmed 
har huvuddelen av utgifterna redan tagits, vilket framgår av 
projektbudgeten. 

Etapperna 101 och 102 (avser cirkulationsplats och omdaning av befintlig 
gata vid Kraftleden/Björnängsvägen) kommer att vara utbyggda och 
övertagna av Håbo kommun under sommaren 2015. Utbyggnaden av etapp 
103 avser utbyggnad av ny gata fram till järnvägen och sker vid ytterligare 
markförsäljning i området alternativt laga kraftvunnen detaljplan inom 
Logistikområdet. 
 
Syftet med att påbörja utbyggnaden av etapp 101 och 102 är: 
-det underlättar försäljningen av industrifastigheter i detaljplaneområdet 



 

  2(3) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-01-30 KS2014/104 nr 2015.537 

 

Västerskogs industriområde norra. 
-entreprenaden innehåller omfattande trafiksäkerhetshöjande åtgärder i 
området t.ex trafikseparering, övergångsställen och hastighetssänkande 
åtgärder. 
-att underlätta genomförande av en eventuellt laga kraftvunnen detaljplan 
för Logistik Bålsta. 
 

Exploateringsbudget: 

Projektbudget 
Hela projektet förväntas ge ett resultat på ca -12,8 Mkr, dvs negativt 
resultat. Projektet är en del av Logistik Bålsta och kommande inkomster för 
försäljning av mark inom området finansierar resterande del av detta 
projekt.  
 
Anläggningstillgångar 
Håbo kommun är huvudman för allmän plats och ansvarar för upphandling, 
projektering och utförande av dessa anläggningar (vägar, cykelvägar, 
gångbanor, gatubelysning och parkmark). 
Den budgeterade kostnaden för anläggningarna är 17 Mkr. 
Intäkter i form av anläggningsavgift enligt exploateringsavtal (HMAB) samt 
övrig fakturering uppgår till 6,7 Mkr. Kvarstående anläggningsavgifter 
erläggs av kommande fastighetsköpare i Logistik Bålsta. 
 
Anläggningstillgångar VA 
Huvudman för anläggningar för VA och dagvatten inom området är VA-
enheten i Håbo kommun. Dessa anläggningar särredovisas då det är en 
taxefinansierad verksamhet skild från den skattefinansierade. 
Kostnader för utbyggnad av VA inom området bedöms till 3,6 Mkr. Intäkter 
enligt VA-taxa (2014) uppgår till ca 1,2 Mkr. Detta ger ett resultat på -2,4 
Mkr för VA-verksamheten. 
 
Finansiering och upplåningsbehov 
Utbyggnaden av de kommunala anläggningarna sker i etapper. Denna 
exploatering betjänar även det framtida logistikområdet och därmed blir 
ekonomin för området framtung. 
 
Riskanalys 
Den största finansiella risken för projektet ligger i det fallet 
detaljplaneringen av Logistik Bålsta uteblir, dvs finansiering av de 12,8 mkr 
uteblir. Detta då infrastrukturutbyggnaden även betjänar kommande 
exploatering i angränsande område.  
Planprocessen innebär alltid en risk och i detta fall bedöms tidsaspekten som 
den största planrisken. 



 

  3(3) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-01-30 KS2014/104 nr 2015.537 

 

Beslutsunderlag 

– Bilaga 1, Exploateringsbudget Västerskogs Industriområde Norra, del av 
Logistik Bålsta 

Förslag till beslut 

1. Godkänna förslag till Exploateringsbudget Västerskogs Industriområde 
Norra, del av Logistik Bålsta 

__________ 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
 

 

 



     BILAGA 1 

 

Exploateringsbudget Västerskogs Industriområde Norra, del av Logistik Bålsta 

 

 

Totalt Bokslut Budget Plan Plan

Västerskogs industriområde projektet 2014 2015 2016 2017

Inkomster 7 843 6 078 0 1 765

Utgifter -20 667 -12 313 -3 354 -2 500 -2 500

Nettoexploatering -12 824 -12 313 2 724 -2 500 -735

Finansieringsbehov, årligt från 2015 -12 313 2 724 -2 500 -735

Specifikation

Anläggningstillgång -17 016 -9 797 -3 219 -2 000 -2 000

Anläggningsavgift 6 669 5 080 0 1 589

Anläggningstillgång VA -3 651 -2 516 -135 -500 -500

Anslutningsavgift VA 1 174 998 0 176

Summa till balansräkning, anläggn -12 824 -12 313 2 724 -2 500 -735



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2015-02-17  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 34 KS 2014/119 

 

Markanvisningstävling inom området för Detaljplan 1, 
Resecentrum och stationsområdet, Bålsta centrum (etapp 1) 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-01 §111 att uppdra till Plan- och 
utvecklingsavdelningen att inbjuda exploatörer till markanvisningstävling 
inom området för Detaljplan 1, Resecentrum och stationsområdet, Bålsta 
centrum. 
 
Markanvisningstävlingen annonserades på kommunens hemsida, på 
nättidningarna Byggvärlden samt Byggindustrin samt att tävlingen 
marknadsfördes av kommunens tjänstemän på Stockholm Business Arena 
2014-09-17 – 18. 
 
Tävlingen pågick fram till och med 2014-11-14 och totalt inkom 9 stycken 
anbud av 8 stycken exploatörer. 
 
Anbuden har utvärderats av en grupp tjänstemän inom kommunens Plan- 
och utvecklingsavdelning samt Bygg- och miljöförvaltningen. Möten och 
förhandlingar med fem av exploatörerna har hållits i december 2014 och 
efter att dessa möten hållits föreslås avtal om markanvisning i området att 
tecknas med följande exploatörer: 

- COOP Fastigheter AB 
- Håbohus AB 
- Magnolia Bostad AB 

 
I arbetet med att utvärdera anbuden samt i kompletterande möten och 
förhandlingar har dessa tre exploatörer de mest fördelaktiga förslagen för 
kommunen ur följande avseenden: 

- Pris per ljus BTA 
- Gestaltning och arkitektonisk utformning (skisser) 
- Hållbarhet (social, ekonomisk och ekologisk) 
- Finansiell stabilitet 

 
Beslutsunderlag 
– Markanvisningsavtal Bålsta centrum, etapp 1 COOP Fastigheter AB 
– Markanvisningsavtal Bålsta centrum, etapp 1 Håbohus AB 
– Markanvisningsavtal Bålsta centrum, etapp 1 Magnolia Bostad AB 
– Tjänsteskrivelse 2015-01-30. 
 
 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.910 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2015-02-17  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 34 KS 2014/119 

 

Arbetsutskottets behandling av ärendet: 
 
Yrkande 
Owe Fröjd (Båp) yrkar följande: 
 
– Att arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsens 

möte 2015-03-02 redovisa beräknat pris för COOP 
Utvecklingsfastigheter AB och Magnolia Bostad AB 
markanvisningsavtal, priset skall redovisas som totalpris samt pris per 
kvadratmeter. 

– Att arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsens 
möte 2015-03-02  redovisa kommunens beräknade etableringskostnader 
med anledning av dessa avtal. 

-     Att arbetsutskottet ger ekonomichefen i uppdrag att till 
kommunstyrelsens möte 2015-03-02  redovisa en ekonomisk bedömning 
av COOP Utvecklingsfastigheter AB och Magnolia Bostad AB 
ekonomiska förutsättningar för ett genomförande av sina projekt 

 
Utöver detta yrkar Owe Fröjd (Båp) även att förvaltningen uppdras att till 
kommunstyrelsen sammanträde 2015-03-02 utreda möjligheterna och 
lämpligheten till följande tillägg i markanvisningsavtalen alternativt i 
kommande exploateringavtal: 
 
– COOP Utvecklingsfastigheter AB och Magnolia Bostad AB,s respektive 

Koncern/moderbolag skall ekonomiskt garantera ett 
genomförande/slutförande av sina projekt 

– Etableringen skall vara färdigställd senast 3 år efter det att detaljplanerna 
vunnit laga kraft 

– COOP Utvecklingsfastigheter AB och Magnolia Bostad AB skall 
garantera att samtliga entreprenörer samt underentreprenörer för 
projektens färdigställande skall inneha svenska kollektivavtal samt 
tecknat sedvanliga arbetstagarförsäkringar 

– COOP Utvecklingsfastigheter AB och Magnolia Bostad AB skall 
bedriva aktiv näringsverksamhet samt vara registrerade för moms samt 
inneha F-skattebevis vid undertecknandet av dessa avtal 

 
Proposition 
Ordförande ställer yrkandet under proposition och finner att arbetsutskottet 
beslutar enligt Owe Fröjds (Båp) förslag. 
Arbetsutskottets beslut 
 

1. Arbetsutskottet beslutar att uppdra till förvaltningen att i samband med 
kommunstyrelsens möte 2015-03-02 redovisa beräknat pris för COOP 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.910 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2015-02-17  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 34 KS 2014/119 

 

Utvecklingsfastigheter AB och Magnolia Bostad AB 
markanvisningsavtal, priset skall redovisas som totalpris samt pris per 
kvadratmeter. 

2. Arbetsutskottet beslutar att uppdra till förvaltningen att i samband med 
kommunstyrelsens möte 2015-03-02 redovisa kommunens beräknade 
etableringskostnader med anledning av dessa avtal 

3. Arbetsutskottet beslutar att uppdra till ekonomichefen att i samband med 
kommunstyrelsens möte 2015-03-02 redovisa en ekonomisk bedömning 
av COOP Utvecklingsfastigheter AB och Magnolia Bostad AB 
ekonomiska förutsättningar för ett genomförande av sina projekt 

4. Arbetsutskottet beslutar att uppdra till förvaltningen att i samband med 
kommunstyrelsens möte 2015-03-02 utreda och redovisa utreda 
möjligheterna och lämpligheten till följande tillägg i 
markanvisningsavtalen alternativt i kommande exploateringsavtal: 

- COOP Utvecklingsfastigheter AB och Magnolia Bostad AB,s 
respektive Koncern/moderbolag skall ekonomiskt garantera ett 
genomförande/slutförande av sina projekt 

- Etableringen skall vara färdigställd senast 3 år efter det att 
detaljplanerna vunnit laga kraft 

- COOP Utvecklingsfastigheter AB och Magnolia Bostad AB 
skall garantera att samtliga entreprenörer samt 
underentreprenörer för projektens färdigställande skall inneha 
svenska kollektivavtal samt tecknat sedvanliga 
arbetstagarförsäkringar 

- COOP Utvecklingsfastigheter AB och Magnolia Bostad AB 
skall bedriva aktiv näringsverksamhet samt vara registrerade för 
moms samt inneha F-skattebevis vid undertecknandet av dessa 
avtal. 

5. Arbetsutskottet beslutar i övrigt att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut  

__________ 

Beslut expedieras till: 
Kommundirektör – digitalt 
Plan- och utvecklingschef – digitalt 
Ekonomichef - digitalt 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.910 

           

           

 



 

 Tjänsteskrivelse 1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-01-30 KS2014/119 nr 2015.539 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Märit Olofsson Nääs, Projektledare Bålsta Centrum 
marit.olofsson@habo.se 

 

 
Markanvisningstävling inom området för Detaljplan 1, 
Resecentrum och stationsområdet, Bålsta centrum (etapp 1) 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-01 §111 att uppdra till Plan- och 
utvecklingsavdelningen att inbjuda exploatörer till markanvisningstävling 
inom området för Detaljplan 1, Resecentrum och stationsområdet, Bålsta 
centrum. 
 
Markanvisningstävlingen annonserades på kommunens hemsida, på 
nättidningarna Byggvärlden samt Byggindustrin samt att tävlingen 
marknadsfördes av kommunens tjänstemän på Stockholm Business Arena 
2014-09-17 – 18. 
 
Tävlingen pågick fram till och med 2014-11-14 och totalt inkom 9 stycken 
anbud av 8 stycken exploatörer. 
 
Anbuden har utvärderats av en grupp tjänstemän inom kommunens Plan- 
och utvecklingsavdelning samt Bygg- och miljöförvaltningen. Möten och 
förhandlingar med fem av exploatörerna har hållits i december 2014 och 
efter att dessa möten hållits föreslås avtal om markanvisning i området att 
tecknas med följande exploatörer: 

- COOP Fastigheter AB 
- Håbohus AB 
- Magnolia Bostad AB 

 
I arbetet med att utvärdera anbuden samt i kompletterande möten och 
förhandlingar har dessa tre exploatörer de mest fördelaktiga förslagen för 
kommunen ur följande avseenden: 

- Pris per ljus BTA 
- Gestaltning och arkitektonisk utformning (skisser) 
- Hållbarhet (social, ekonomisk och ekologisk) 
- Finansiell stabilitet 

 
Beslutsunderlag 
– Markanvisningsavtal Bålsta centrum, etapp 1 COOP Fastigheter AB 
– Markanvisningsavtal Bålsta centrum, etapp 1 Håbohus AB 
– Markanvisningsavtal Bålsta centrum, etapp 1 Magnolia Bostad AB 
 



 

 Tjänsteskrivelse 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-01-30 KS2014/119 nr 2015.539 

 

Förslag till beslut 

1. Styrelsen beslutar anvisa marken inom området för Detaljplan 1, 
Resecentrum och stationsområdet, Bålsta centrum, till COOP 
Fastigheter AB, Håbohus AB och Magnolia Bostad AB.  

2. Styrelsen uppdrar åt KS-ordförande samt Kommundirektören att teckna 
markanvisningsavtalen. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Projektledare Bålsta centrum 

 



 

 

MARKANVISNINGSAVTAL 

Bålsta centrum, etapp 1 

 

Detta avtal om markanvisning av Bålsta centrum, etapp 1 i Håbo kommun har tecknats 

mellan nedanstående parter: 

 

§ 1 Parter 

Håbo kommun, 212000-0241 COOP Utvecklingsfastigheter AB, 556767-3214 

746 80 Bålsta  171 88 Solna 

(nedan kallad kommunen)   (nedan kallad bolaget) 

 

§ 2 Markanvisning 

Håbo kommun anvisar till bolaget det markområde som är markerat på bilagd karta, bilaga 1. 

Det anvisade markområdet, kvarter 5, ligger inom fastigheten Väppeby 7:7 vid resecentrum. 

Inom kvarter 5 ska upplåtelseformen vara bostadsrätter och handelslokal.  

 § 3 Bakgrund och syfte 

Håbo kommun har under hösten 2014 genomfört en markanvisningstävling för utbyggnad av 

Bålsta centrum, etapp 1. Bolaget har enligt förfrågningsunderlaget kommit in med anbud för 

kvarter 5, Bålsta centrum etapp 1. Anbudet uppfyller förfrågningsunderlagets krav. 

 

§ 4 Förutsättningar 

Kommunen och bolaget ska tillsammans verka för att en ny detaljplan för området tas fram, 

antas och vinner laga kraft.  

 

Samordning, dialog och möten mellan kommunen och vinnarna av markanvisningstävlingen 

ska ske löpande under hela projekttiden. Syftet är att generera god samordning i projektet och 

att samtliga parter skall arbeta lösningsorienterat. Projektet förutsätter en god dialog, 

kommunikation och gemensam planering och samordning av alla parter. 

Hänsyn under genomförandetiden skall tas till pågående verksamheter i området. Buss- och 

tågtrafik kopplat till Bålsta station kommer att fortgå enligt av UL och SL fastställda 

tidtabeller. 

 



 

 

§ 5 Villkor 

Detta avtal gäller till dess att ett exploateringsavtal träffas mellan parterna senast 2017-04-01 

Avtalet är för sin giltighet beroende av att Håbo kommunstyrelse beslutar att godkänna detta 

avtal samt att bolagets styrelse har lämnat sitt godkännande. 

Om någon av ovanstående villkor inte uppfylls är detta avtal till alla delar förfallet utan 

någon ersättningsskyldighet för någon av parterna. 

 

§ 6 Överlåtelse av mark och köpeskilling 

Försäljning av kommunens mark kommer att ske till det av bolaget angivna anbudspris vilket 

kommer att ske tidigast i samband med antagande av detaljplanen.  

Pris och ytor för anvisad mark: 

-handelsändamål 2000 kr/kvm ljus BTA. Ca 3 000 kvm ljus BTA. 

-bostadsändamål: 2000 kr/kvm ljus BTA. Ca 4 600 – 6 600 kvm ljus BTA 

 

Köpeskillingen ska erläggas mot faktura från kommunen efter att bolaget erhållit 

lagakraftvunnet bygglov. En handpenning om 10 % av köpeskillingen kommer att tas ut när 

köpeavtal undertecknats och detaljplanen vunnit laga kraft och ska avräknas från den totala 

köpeskillingen. Den totala ersättningen baseras på BTA enligt bygglov. Detta regleras i 

köpeavtalet. 

 

Köpeskillingen ska omräknas med KPI räknat från mars 2015 fram till tillträdesdagen. 

 

§ 7 Tillträde 

Tillträde regleras i kommande exploateringsavtal och köpeavtal. 

 

§ 8 Fastighetsbildning 

Kommunen ansöker om erforderlig fastighetsbildning efter det att köpeavtal undertecknats 

och när detaljplanen vunnit laga kraft. Bolaget bekostar lantmäteriförrättningen. Kommunen 

ska även möjliggöra tredimensionell fastighetsbildning om bolaget finner detta lämpligt. 

Äganderätten till fastigheten övergår till bolaget när köpeskilling erlagts och köpebrev 

upprättats. 

 

 

 



 

 

§ 9 Rättigheter/skyldigheter 

Kommunen ska upplysa bolaget om kända rättigheter och skyldigheter.  

I samband med detaljplanearbetet kan det uppkomma ytterligare rättigheter och skyldigheter 

såsom ledningar.  

 

§ 10 Detaljplaneprövning 

Parterna ska pröva aktuellt område i en planprocess med nedanstående villkor. 

 

Kommunen upprättar detaljplanen. Villkor för detaljplanearbetet regleras i separat planavtal. 

 

Bolaget bekostar detaljplanen samt alla för detaljplanen nödvändiga utredningar m.m. enligt 

bolagets andel av den totala byggrätten inom detaljplanen. Bolaget bekostar även tidiga 

utredningar och detaljplaneprogram för hela planprogramområdet enligt bolagets andel av 

den totala byggrätten inom området. 

 

Bolaget ska aktivt delta i detaljplanearbetet med den kompetens som behövs för projektet. 

Arbetet ska bedrivas i projektform tillsammans med kommunen och övriga exploatörer inom 

detaljplanen enligt kommunens stadsbyggnadsprocess. 

 

§ 11 Exploateringsavtal och köpeavtal 

I samband med detaljplanearbetet ska detta avtal ersättas med ett exploateringsavtal och 

köpeavtal. Detaljplanen antas tillsammans med exploateringsavtal och köpeavtal av 

kommunfullmäktige. Detta förutsätter att båda avtalen är undertecknade av bolaget och att 

dess styrelse har godkänt avtalen 

 

§ 12 Anläggningar inom allmän platsmark 

Kommunen är huvudman för allmänna platser, dvs. gator, park och torg inom området vilket 

bland annat innebär att kommunen svarar för anläggande, drift och underhåll av dessa.  

 

§ 13 Anläggningar inom kvartersmark 

Utbyggnaden av anläggningar inom kvartersmark regleras enligt kommande 

exploateringsavtal och kommunens anvisningar enligt den tekniska handboken.  

 

§ 14 Parkering 

Cykel- och bilparkering planeras i anslutning till viktiga målpunkter i centrum, både i 

väderskyddad miljö samt på hårdgjord mark och i cykelställ. 

Parkering för boende i området kommer att hanteras i en gemensamhetsanläggning. 



 

 

Samtliga parter ska samverka för att minska p-normen. I de fall åtgärder görs som minskar p-

normen ska besparingen fördelas på respektive parter. Utgångspunkten för att beräkna 

eventuell besparing är den P-norm som angivits i förfrågningsunderlaget dvs 0,6 

parkeringsplatser per lägenhet. 

Kundparkering som betjänar handelsverksamhet i kvarteret anläggs och driftas av bolaget 

(kvartersmark) 

 

§ 15 Mark och vegetation 

Bolaget äger rätt att utföra marktekniska undersökningar samt eventuella naturinventeringar 

på fastigheten. Bolaget ska bekosta dessa undersökningar. Samråd ska ske med kommunen 

innan undersökningarna påbörjas. Undersökningarna ska kunna användas som underlag för 

framtagande av detaljplanen. 

 

§ 16 Markföroreningar 

Tillkommande kostnader för bolaget som uppkommer till följd av markföroreningar ersätts 

av kommunen. 

 

§ 17 Fornminnen 

Tillkommande kostnader för bolaget som uppkommer till följd av fornlämningar ersätts av 

kommunen. 

 

§ 18 VA och dagvatten 

Kommunens dagvattenpolicy ska följas. Kommunen tar fram en dagvattenutredning och 

kostnaderna för detta regleras i planavtalet.  

 

I samband med projekteringsarbeten för gator m.m. är bolaget skyldigt att lämna erforderliga 

uppgifter om var servisledningar ska anslutas till allmänna ledningar. Eventuella förseningar 

och ändringar i efterhand av anslutningspunkter bekostas av bolaget.  

 

§ 19 Anläggningsavgifter (och brukningsavgifter) 

 

Anläggningsavgifterna ska betalas enligt kommunens VA-taxa i dagvattenpolicyn. Övriga 

kostnader såsom bygglovtaxa och kostnader för mätningsarbeten ska betalas av bolaget.  

 

 

 



 

 

§ 20 El, tele och värme 

Bolaget ansvarar för att teckna särskilda avtal med huvudmännen för el, tele, fjärrvärme och 

fiber.  

 

§ 21 Gatukostnader 

Håbo kommun bygger ut och bekostar allmän infrastruktur. 

 

§ 22 Finansiering 

Bolaget står för de utrednings- och projekteringskostnader som behövs för detaljplanearbetet 

och för att parterna skall kunna träffa en överenskommelse om exploatering. Detta kommer 

att regleras i kommande planavtal där bolaget även skall stå för de kostnader som projektet 

innebär för kommunens tjänstemän. För dessa kostnader ska kommunen innan avtal tecknas 

lämna en kostnadsuppskattning. 

 

§ 23 Upplysningar 

Bolaget ska arbeta efter Håbo kommuns vision och övergripande mål. Övriga styrdokument 

enligt markanvisningspolicyn ska följas, bilaga 2. 

 

§ 24 Förlängning 

Förlängning av avtalet ska medges av kommunen. En förutsättning för förlängning är att 

bolaget aktivt drivit projektet och förseningen inte beror på bolaget.  

 

Projekt som avbryts ger inte rätt till ny markanvisning. De uppkomna kostnaderna ska 

fördelas på respektive part.  

 

§ 25 Överlåtelse av avtal 

Avtalet får inte överlåtas till annan juridisk person utan kommunens skriftliga medgivande. 

Detta gäller även överlåtelse till närstående företag. 

 

§ 26 Tvist 

Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt 

svensk rätt. 

 

 



 

 

§ 27 Bilagor 

Bilaga 1: Karta  

Bilaga 2: Markanvisningspolicy 

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav Håbo kommun och COOP 

Utvecklingsfastigheter AB har tagit var sitt exemplar. 

 

 

Bålsta 2015-    Solna 2015- 

 

Håbo kommun   COOP Utvecklingsfastigheter AB 

 

 

………………………………  ……………………………… 

Per Kjellander, kommundirektör   

 

 

………………………………  ……………………………… 

Carina Lund, kommunalråd  

  

Personuppgifter skyddas i enlighet med PuL 

Personuppgifter skyddas i enlighet med PuL 



 

 

MARKANVISNINGSAVTAL 

Bålsta centrum, etapp 1 

 

Detta avtal om markanvisning av Bålsta centrum, etapp 1 i Håbo kommun har tecknats 

mellan nedanstående parter: 

 

§ 1 Parter 

Håbo kommun, 212000-0241 Håbohus AB, 556463-1694 

746 80 Bålsta  Box 24 

(nedan kallad kommunen)   746 21 Bålsta   

   (nedan kallad bolaget) 

 

§ 2 Markanvisning 

Håbo kommun anvisar till bolaget det markområde som är markerat 7 och 8 på bilagd karta, 

bilaga 1. Det anvisade markområdet, kvarter 7 och 8, ligger inom fastigheten Väppeby 7:7 

m.fl. Inom kvarter 7 och 8 ska upplåtelseformen vara hyresrätter.  

§ 3 Bakgrund och syfte 

Håbo kommun har under hösten 2014 genomfört en markanvisningstävling för utbyggnad av 

Bålsta centrum, etapp 1. Bolaget har enligt förfrågningsunderlaget kommit in med anbud för 

kvarter 7 och 8, Bålsta centrum etapp 1. Anbudet uppfyller förfrågningsunderlagets krav. 

 

§ 4 Förutsättningar 

Kommunen och bolaget ska tillsammans verka för att en ny detaljplan för området tas fram, 

antas och vinner laga kraft.  

 

Samordning, dialog och möten mellan kommunen och vinnarna av markanvisningstävlingen 

ska ske löpande under hela projekttiden. Syftet är att generera god samordning i projektet och 

att samtliga parter skall arbeta lösningsorienterat. Projektet förutsätter en god dialog, 

kommunikation och gemensam planering och samordning av alla parter. 

Hänsyn under genomförandetiden skall tas till pågående verksamheter i området. Buss- och 

tågtrafik kopplat till Bålsta station kommer att fortgå enligt av UL och SL fastställda 

tidtabeller. 

 



 

 

§ 5 Villkor 

Detta avtal gäller till dess att ett exploateringsavtal träffas mellan parterna senast 2017-04-01. 

Avtalet är för sin giltighet beroende av att Håbo kommunstyrelse beslutar att godkänna detta 

avtal samt att bolagets styrelse har lämnat sitt godkännande. 

Om någon av ovanstående villkor inte uppfylls är detta avtal till alla delar förfallet utan 

någon ersättningsskyldighet för någon av parterna. 

 

§ 6 Överlåtelse av mark och köpeskilling 

Försäljning av kommunens mark kommer att ske till det av bolaget angivna anbudspris vilket 

kommer att ske tidigast i samband med antagande av detaljplanen.  

Pris och ytor för anvisad mark: 

-bostadsändamål: 1250 kr/kvm ljus BTA. Ca 7 000 – 8 000 kvm ljus BTA 

Köpeskillingen ska erläggas mot faktura från kommunen i samband med att bolaget gör en 

bygglovsansökan. En handpenning om 10 % av köpeskillingen kommer att tas ut när 

köpeavtal undertecknats och detaljplanen vunnit laga kraft och ska avräknas från den totala 

köpeskillingen. Den totala ersättningen baseras på BTA enligt bygglov. Detta regleras i 

köpeavtalet. 

Köpeskillingen ska omräknas med KPI räknat från mars 2015 fram till tillträdesdagen. 

 

§ 7 Tillträde 

Tillträde regleras i kommande exploateringsavtal och köpeavtal. 

 

§ 8 Fastighetsbildning 

Kommunen ansöker om erforderlig fastighetsbildning efter det att köpeavtal undertecknats 

och när detaljplanen vunnit laga kraft. Bolaget bekostar lantmäteriförrättningen. Kommunen 

ska även möjliggöra tredimensionell fastighetsbildning om bolaget finner detta lämpligt. 

Äganderätten till fastigheten övergår till bolaget när köpeskilling erlagts och köpebrev 

upprättats. 

 

§ 9 Rättigheter/skyldigheter 

Kommunen ska upplysa bolaget om kända rättigheter och skyldigheter.  

I samband med detaljplanearbetet kan det uppkomma ytterligare rättigheter och skyldigheter 

såsom ledningar. 

 



 

 

§ 10 Detaljplaneprövning 

Parterna ska pröva aktuellt område i en planprocess med nedanstående villkor. 

 

Kommunen upprättar detaljplanen. Villkor för detaljplanearbetet regleras i separat planavtal. 

 

Bolaget bekostar detaljplanen samt alla för detaljplanen nödvändiga utredningar m.m. enligt 

bolagets andel av den totala byggrätten inom detaljplanen. Bolaget bekostar även tidiga 

utredningar och detaljplaneprogram för hela planprogramområdet enligt bolagets andel av 

den totala byggrätten inom området. 

 

Bolaget ska aktivt delta i detaljplanearbetet med den kompetens som behövs för projektet. 

Arbetet ska bedrivas i projektform tillsammans med kommunen och övriga exploatörer inom 

detaljplanen enligt kommunens stadsbyggnadsprocess. 

 

§ 11 Exploateringsavtal och köpeavtal 

I samband med detaljplanearbetet ska detta avtal ersättas med ett exploateringsavtal och 

köpeavtal. Detaljplanen antas tillsammans med exploateringsavtal och köpeavtal av 

kommunfullmäktige. Detta förutsätter att båda avtalen är undertecknade av bolaget och att 

dess styrelse har godkänt avtalen 

 

§ 12 Anläggningar inom allmän platsmark 

Kommunen är huvudman för allmänna platser, dvs. gator, park och torg inom området vilket 

bland annat innebär att kommunen svarar för anläggande, drift och underhåll av dessa.  

 

§ 13 Anläggningar inom kvartersmark 

Utbyggnaden av anläggningar inom kvartersmark regleras enligt kommande 

exploateringsavtal och kommunens anvisningar enligt den tekniska handboken.  

 

§ 14 Parkering 

Cykel- och bilparkering planeras i anslutning till viktiga målpunkter i centrum, både i 

väderskyddad miljö samt på hårdgjord mark och i cykelställ. 

Parkering för boende i området kommer att hanteras i en gemensamhetsanläggning. 

Samtliga parter ska samverka för att minska p-normen. I de fall åtgärder görs som minskar p-

normen ska besparingen fördelas på respektive parter. Utgångspunkten för att beräkna 

eventuell besparing är den P-norm som angivits i förfrågningsunderlaget dvs 0,6 

parkeringsplatser per lägenhet. 

 



 

 

§ 15 Mark och vegetation 

Bolaget äger rätt att utföra marktekniska undersökningar samt eventuella naturinventeringar 

på fastigheten. Bolaget ska bekosta dessa undersökningar. Samråd ska ske med kommunen 

innan undersökningarna påbörjas. Undersökningarna ska kunna användas som underlag för 

framtagande av detaljplanen. 

 

§ 16 Markföroreningar 

Tillkommande kostnader för bolaget som uppkommer till följd av markföroreningar ersätts 

av kommunen. 

 

§ 17 Fornminnen 

Tillkommande kostnader för bolaget som uppkommer till följd av fornlämningar ersätts av 

kommunen. 

 

§ 18 VA och dagvatten 

Kommunens dagvattenpolicy ska följas. Kommunen tar fram en dagvattenutredning och 

kostnaderna för detta regleras i planavtalet.  

 

I samband med projekteringsarbeten för gator m.m. är bolaget skyldigt att lämna erforderliga 

uppgifter om var servisledningar ska anslutas till allmänna ledningar. Eventuella förseningar 

och ändringar i efterhand av anslutningspunkter bekostas av bolaget.  

 

§ 19 Anläggningsavgifter (och brukningsavgifter) 

Anläggningsavgifterna ska betalas enligt kommunens VA-taxa i dagvattenpolicyn. Övriga 

kostnader såsom bygglovtaxa och kostnader för mätningsarbeten ska betalas av bolaget.  

 

§ 20 El, tele och värme 

Bolaget ansvarar för att teckna särskilda avtal med huvudmännen för el, tele, fjärrvärme och 

fiber.  

 

§ 21 Gatukostnader 

Håbo kommun bygger ut och bekostar allmän infrastruktur. 

 

 



 

 

§ 22 Finansiering 

Bolaget står för de utrednings- och projekteringskostnader som behövs för detaljplanearbetet 

och för att parterna skall kunna träffa en överenskommelse om exploatering. Detta kommer 

att regleras i kommande planavtal där bolaget även skall stå för de kostnader som projektet 

innebär för kommunens tjänstemän. För dessa kostnader ska kommunen innan avtal tecknas 

lämna en kostnadsuppskattning. 

 

§ 23 Upplysningar 

Bolaget ska arbeta efter Håbo kommuns vision och övergripande mål. Övriga styrdokument 

enligt markanvisningspolicyn ska följas, bilaga 2. 

 

§ 24 Förlängning 

Förlängning av avtalet ska medges. En förutsättning för förlängning är att bolaget aktivt drivit 

projektet och förseningen inte beror på bolaget.  

 

Projekt som avbryts ger inte rätt till ny markanvisning. De uppkomna kostnaderna ska 

fördelas på respektive part.  

 

§ 25 Markanvisning etapp 2, Bålsta centrum 

Båda parter avser att teckna ett markanvisningsavtal inom etapp 2, Bålsta centrum i enlighet 

med föreslagna skisser för anbud lämnat av bolaget avseende kvarter 6, etapp 1 diarienr; 

2014/119. Båda parter är överens om att anpassningar måste göras i bolagets skiss och /eller 

kvartersbildningen för etapp 2. Markanvisningen kommer att baseras på marknadsmässigt 

pris för anvisat kvarter inom etapp 2. 

 

§ 25 Överlåtelse av avtal 

Avtalet får inte överlåtas till annan juridisk person utan kommunens skriftliga medgivande. 

Detta gäller även överlåtelse till närstående företag. 

 

§ 26 Tvist 

Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt 

svensk rätt. 

 

 

 



 

 

§ 27 Bilagor 

Bilaga 1: Karta  

Bilaga 2: Markanvisningspolicy 

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav Håbo kommun och Håbohus AB 

tagit var sitt exemplar. 

 

 

Bålsta 2015-    Bålsta 2015- 

 

Håbo kommun   Håbohus AB 

 

 

………………………………  ……………………………… 

Per Kjellander, kommundirektör   Leif Zetterberg, styrelseordförande 

 

 

………………………………  ……………………………… 

Carina Lund, kommunalråd  Mats Norrbrand, VD 

  



 

 

MARKANVISNINGSAVTAL 

Bålsta centrum, etapp 1 

 

Detta avtal om markanvisning av Bålsta centrum, etapp 1 i Håbo kommun har tecknats 

mellan nedanstående parter: 

 

§ 1 Parter 

Håbo kommun, 212000-0241 Magnolia Bostad AB, 556797-7078 

746 80 Bålsta  Box 5853  

(nedan kallad kommunen)   102 40 Stockholm  

   (nedan kallad bolaget) 

 

§ 2 Markanvisning 

Håbo kommun anvisar till bolaget det markområde som är markerat på bilagd karta, bilaga 1. 

Det anvisade markområdet kvarter 2 och 6, ligger inom fastigheten Väppeby 7:7 vid 

resecentrum. Inom kvarter 2 ska upplåtelseformen vara hyresrätter och inom kvarter 6 skall 

minst 50% av total ljus BTA upplåtas med bostadsrätt. Bolaget och kommunen skall 

gemensamt verka för att 100% av kvarter 6 skall upplåtas med bostadsrätt och andelen 

hyresrätter och bostadsrätter skall prövas mot bakgrund av marknadens förutsättningar. 

 

 § 3 Bakgrund och syfte 

 

Håbo kommun har under hösten 2014 genomfört en markanvisningstävling för utbyggnad av 

Bålsta centrum, etapp 1. Bolaget har enligt förfrågningsunderlaget kommit in med anbud för 

kvarter 2 och 6, Bålsta centrum etapp 1. Anbudet uppfyller förfrågningsunderlagets krav. 

 

§ 4 Förutsättningar 

Kommunen och bolaget ska tillsammans verka för att en ny detaljplan för området tas fram, 

antas och vinner laga kraft.  

 

Samordning, dialog och möten mellan kommunen och vinnarna av markanvisningstävlingen 

ska ske löpande under hela projekttiden. Syftet är att generera god samordning i projektet och 

att samtliga parter skall arbeta lösningsorienterat. Projektet förutsätter en god dialog, 

kommunikation och gemensam planering och samordning av alla parter. 



 

 

Hänsyn under genomförandetiden skall tas till pågående verksamheter i området. Buss- och 

tågtrafik kopplat till Bålsta station kommer att fortgå enligt av UL och SL fastställda 

tidtabeller. 

 

§ 5 Villkor 

Detta avtal gäller till dess att ett exploateringsavtal träffas mellan parterna senast 2017-04-01. 

Avtalet är för sin giltighet beroende av att Håbo kommunstyrelse beslutar att godkänna detta 

avtal samt att bolagets styrelse har lämnat sitt godkännande. 

Om någon av ovanstående villkor inte uppfylls är detta avtal till alla delar förfallet utan 

någon ersättningsskyldighet för någon av parterna. 

 

§ 6 Överlåtelse av mark och köpeskilling 

 

Försäljning av kommunens mark kommer att ske till det av bolaget angivna anbudspris vilket 

kommer att ske tidigast i samband med antagande av detaljplanen.  

Pris och ytor för anvisad mark 

Kvarter 2, Resecentrum: 

-handelsändamål 2000 kr/kvm ljus BTA. Ca 2 600 kvm ljus BTA. 

-bostadsändamål: 1500 kr/kvm ljus BTA. Ca 7 300 kvm ljus BTA 

-publika ytor: 2000 kr/kvm ljus BTA. 2 800 kvm ljus BTA 

Kvarter 6: 

-handelsändamål 1250 kr/kvm ljus BTA. Ca 600 kvm ljus BTA. 

-bostadsändamål: 2250 kr/kvm ljus BTA. Ca 7 400 kvm ljus BTA 

 

Köpeskillingen ska erläggas mot faktura från kommunen i samband med att bolaget gör en 

bygglovsansökan. En handpenning om 10 % av köpeskillingen kommer att tas ut när 

köpeavtal undertecknats och detaljplanen vunnit laga kraft och ska avräknas från den totala 

köpeskillingen. Den totala ersättningen baseras på BTA enligt bygglov. Detta regleras i 

köpeavtalet. 

Köpeskillingen ska omräknas med KPI räknat från mars 2015 fram till tillträdesdagen. 

 

§ 7 Tillträde 

Tillträde regleras i kommande exploateringsavtal och köpeavtal. 

 

 

§ 8 Fastighetsbildning 

 



 

 

Kommunen ansöker om erforderlig fastighetsbildning efter det att köpeavtal undertecknats 

och när detaljplanen vunnit laga kraft. Bolaget bekostar lantmäteriförrättningen.  

Äganderätten till fastigheten övergår till bolaget när köpeskilling erlagts och köpebrev 

upprättats. 

 

§ 9 Rättigheter/skyldigheter 

Kommunen ska upplysa bolaget om kända rättigheter och skyldigheter.  

I samband med detaljplanearbetet kan det uppkomma ytterligare rättigheter och skyldigheter 

såsom ledningar.  

 

§ 10 Detaljplaneprövning 

Parterna ska pröva aktuellt område i en planprocess med nedanstående villkor. 

 

Kommunen upprättar detaljplanen. Villkor för detaljplanearbetet regleras i separat planavtal. 

 

Bolaget bekostar detaljplanen samt alla för detaljplanen nödvändiga utredningar m.m. enligt 

bolagets andel av den totala byggrätten inom detaljplanen. Bolaget bekostar även tidiga 

utredningar och detaljplaneprogram för hela planprogramområdet enligt bolagets andel av 

den totala byggrätten inom området. 

 

Bolaget ska aktivt delta i detaljplanearbetet med den kompetens som behövs för projektet. 

Arbetet ska bedrivas i projektform tillsammans med kommunen och övriga exploatörer inom 

detaljplanen enligt kommunens stadsbyggnadsprocess. 

 

§ 11 Exploateringsavtal och köpeavtal 

I samband med detaljplanearbetet ska detta avtal ersättas med ett exploateringsavtal och 

köpeavtal. Bolaget äger rätt att anvisa annat bolag inom Magnolia Bostad AB:s koncern som 

part i exploateringsavtal och köpeavtal efter godkännande av kommunen. 

Detaljplanen antas tillsammans med exploateringsavtal och köpeavtal av 

kommunfullmäktige. Detta förutsätter att båda avtalen är undertecknade av bolaget eller 

annat bolag som anvisats i föregående stycke och att dess styrelse har godkänt avtalen 

 

§ 12 Anläggningar inom allmän platsmark 

 

Kommunen är huvudman för allmänna platser, dvs. gator, park och torg inom området vilket 

bland annat innebär att kommunen svarar för anläggande, drift och underhåll av dessa.  

 



 

 

 

§ 13 Anläggningar inom kvartersmark 

Utbyggnaden av anläggningar inom kvartersmark regleras enligt kommande 

exploateringsavtal och kommunens anvisningar enligt den tekniska handboken.  

 

§ 14 Parkering 

Cykel- och bilparkering planeras i anslutning till viktiga målpunkter i centrum, både i 

väderskyddad miljö samt på hårdgjord mark och i cykelställ. 

Parkering för boende i området kommer att hanteras i en gemensamhetsanläggning. 

Samtliga parter ska samverka för att minska p-normen. I de fall åtgärder görs som minskar p-

normen ska besparingen fördelas på respektive parter. Utgångspunkten för att beräkna 

eventuell besparing är den P-norm som angivits i förfrågningsunderlaget dvs 0,6 

parkeringsplatser per lägenhet. 

§ 15 Mark och vegetation 

Bolaget äger rätt att utföra marktekniska undersökningar samt eventuella naturinventeringar 

på fastigheten. Bolaget ska bekosta dessa undersökningar. Samråd ska ske med kommunen 

innan undersökningarna påbörjas. Undersökningarna ska kunna användas som underlag för 

framtagande av detaljplanen. 

 

§ 16 Markföroreningar 

Tillkommande kostnader för bolaget som uppkommer till följd av markföroreningar ersätts 

av kommunen. 

 

§ 17 Fornminnen 

Tillkommande kostnader för bolaget som uppkommer till följd av fornlämningar ersätts av 

kommunen. 

 

§ 18 VA och dagvatten 

Kommunens dagvattenpolicy ska följas. Kommunen tar fram en dagvattenutredning och 

kostnaderna för detta regleras i planavtalet.  

 

I samband med projekteringsarbeten för gator m.m. är bolaget skyldigt att lämna erforderliga 

uppgifter om var servisledningar ska anslutas till allmänna ledningar. Eventuella förseningar 

och ändringar i efterhand av anslutningspunkter bekostas av bolaget.  



 

 

 

§ 19 Anläggningsavgifter (och brukningsavgifter) 

 

Anläggningsavgifterna ska betalas enligt kommunens VA-taxa i dagvattenpolicyn. Övriga 

kostnader såsom bygglovtaxa och kostnader för mätningsarbeten ska betalas av bolaget.  

 

§ 20 El, tele och värme 

Bolaget ansvarar för att teckna särskilda avtal med huvudmännen för el, tele, fjärrvärme och 

fiber.  

 

§ 21 Gatukostnader 

Håbo kommun bygger ut och bekostar allmän infrastruktur. 

 

§ 22 Finansiering 

Bolaget står för de utrednings- och projekteringskostnader som behövs för detaljplanearbetet 

och för att parterna skall kunna träffa en överenskommelse om exploatering. Detta kommer 

att regleras i kommande planavtal där bolaget även skall stå för de kostnader som projektet 

innebär för kommunens tjänstemän. För dessa kostnader ska kommunen innan avtal tecknas 

lämna en kostnadsuppskattning. 

 

§ 23 Upplysningar 

 

Bolaget ska arbeta efter Håbo kommuns vision och övergripande mål. Övriga styrdokument 

enligt markanvisningspolicyn ska följas, bilaga 2. 

 

§ 24 Förlängning 

Förlängning av avtalet ska medges. En förutsättning för förlängning är att bolaget aktivt drivit 

projektet och förseningen inte beror på bolaget.  

 

Projekt som avbryts ger inte rätt till ny markanvisning. De uppkomna kostnaderna ska 

fördelas på respektive part.  

§ 25 Markanvisning etapp 2, Bålsta centrum 

Båda parter avser att teckna ett markanvisningsavtal inom etapp 2, Bålsta centrum med 

upplåtelseform bostadsrätt och hyresrätt. Markanvisningen skall omfatta ca 10 000 kvm ljus 

BTA och kommer att baseras på marknadsmässigt pris för anvisat kvarter inom etapp 2. 

 



 

 

§ 26 Överlåtelse av avtal 

Avtalet får inte överlåtas till annan juridisk person utan kommunens skriftliga medgivande. 

Detta gäller även överlåtelse till närstående företag. 

 

§ 27 Tvist 

Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt 

svensk rätt. 

 

§ 28 Bilagor 

Bilaga 1: Karta  

Bilaga 2: Markanvisningspolicy 

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav Håbo kommun och Magnolia 

Bostad AB tagit var sitt exemplar. 

 

 

Bålsta 2015-    Stockholm 2015- 

 

Håbo kommun   Magnolia Bostad AB 

 

 

………………………………  ……………………………… 

Per Kjellander, kommundirektör   , styrelseordförande 

 

 

………………………………  ……………………………… 

Carina Lund, kommunalråd   

  

Personuppgifter skyddas i 
enlighet med PuL 



Bilaga 1 

 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2015-02-17  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 37 KS 2015/50 

 

Styrel, planeringsomgång 2014-2015 
Sammanfattning 

Styrel kan sammanfattas som den planeringsprocess under vilken statliga 
myndigheter, länsstyrelsen, kommuner och elnätsföretag samarbetar för att 
ta fram underlag för att kunna prioritera samhällsviktiga elanvändare vid en 
manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK). Syftet med styrelseplaneringen 
är att lindra samhällskonsekvenserna som uppstår om MFK behöver 
tillgripas vid en eleffektbrist. 

Första planeringensomgången genomfördes 2011 och nu har 
Energimyndigheten utlyst nästa planeringsomgång 2014-2015. 

Kommunen kommer att utgå ifrån tidigare underlag och uppdatera med nya 
verksamheter samt ta bort de som inte längre är aktuella. Prioriteringarna 
görs enligt styrelsförordningens prioritetsklasser. Underlaget skickas sedan 
till elnätsföretagen för att efter genomgång hos dem skickas till 
Länsstyrelsen för att där ingå i planeringen för regionen. 

Representanter från verksamheterna kommer att delta i prioriteringen för 
kommunens räkning. 

Senast den 15 april ska kommunens underlag vara klart för att skickas till 
elnätsföretagen. 
 
Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse 2015-01-26. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

1. Styrelsen beslutar att godkänna redovisningen om Styrel, 
planeringsomgång 2014-2015. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Säkerhetssamordnaren 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.913 

           

           

 



 

 FÖRSLAG 1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-01-26 KS2015/50 nr 2015.416 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Louise Lightowler, Säkerhetssamordnare 
0171-525 44 
louise.lightowler@habo.se 

 

 
Styrel, planeringsomgång 2014-2015 
Sammanfattning 

Styrel kan sammanfattas som den planeringsprocess under vilken statliga 
myndigheter, länsstyrelsen, kommuner och elnätsföretag samarbetar för att 
ta fram underlag för att kunna prioritera samhällsviktiga elanvändare vid en 
manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK). Syftet med styrelseplaneringen 
är att lindra samhällskonsekvenserna som uppstår om MFK behöver 
tillgripas vid en eleffektbrist. 

Första planeringensomgången genomfördes 2011 och nu har 
Energimyndigheten utlyst nästa planeringsomgång 2014-2015. 

Kommunen kommer att utgå ifrån tidigare underlag och uppdatera med nya 
verksamheter samt ta bort de som inte längre är aktuella. Prioriteringarna 
görs enligt styrelsförordningens prioritetsklasser. Underlaget skickas sedan 
till elnätsföretagen för att efter genomgång hos dem skickas till 
Länsstyrelsen för att där ingå i planeringen för regionen. 

Representanter från verksamheterna kommer att delta i prioriteringen för 
kommunens räkning. 

Senast den 14 april ska kommunens underlag vara inskickat till 
elnätsföretagen. 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen om Styrel, 
planeringsomgång 2014-2015. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Säkerhetssamordnaren 
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