
 

 

 KALLELSE 

 Datum  

 2023-02-17  

Kommunfullmäktige 
 

 

Ledamöter Ersättare 

Michael Rubbestad (SD), Ordförande 

Ulf Winberg (M), 1:e vice ordförande 

Fredrik Anderstedt (S), 2:e vice ordförande 

Agneta Hägglund (S) 

Pyry Niemi (S) 

Helene Cranser (S) 

Carolina Cranser (S) 

Lars-Göran Bromander (S) 

Inger Wallin (S) 

Christer Persson (S) 

Eva Staake (S) 

Sven Erkert (S) 

Maria Annell (S) 

Owe Fröjd (Båp) 

Sjunne Green (Båp) 

Peter Björkman (Båp) 

Helene Zeland Bodin (C) 

Per Widén (C) 

Susanna Kraftelid (HD) 

Rasmus Kraftelid (HD) 

Frida Herman (HD) 

Fred Rydberg (KD) 

Tony Klaesson (KD) 

Somir Sinharay (L) 

Anna Söder Rytterholm (MP) 

Catherine Öhrqvist (M) 

Stefan Häggmark (M) 

Björn Erling (M) 

Roger von Walden (M) 

Christian Nordberg (M) 

Nils-Åke Mårheden (M) 

Carl-Johan Torstenson (M) 

Anders Thonfors (M) 

Tommy Lövgren (SD) 

Zinaida Belonoshko (SD) 

Petri Piiroinen (SD) 

Paul Ohvanainen (SD) 

Daniel Rumack (SD) 

Alexander Slussnäs (SD) 

Staffan Wetterberg (SD) 

Robin Jande (V) 

Jonny Ekblom (S) 

Anna Larsson (S) 

Harry Lövstav (S) 

Solweig Lundkvist (S) 

Werner Schubert (S) 

Marie Roos (S) 

Farid Chibout (Båp) 

Andrea Moroni (Båp) 

Lisbeth Bolin (C) 

Mats Engelmark (C) 

Rickard Dahlin (HD) 

Marcus Ström (HD) 

Helén Embretsén (KD) 

Mikaela Klaesson (KD) 

Daniel Iseskog (L) 

Ralph Abrahamsson (L) 

Ulrika Lundblad (MP) 

Torgny Ericsson (MP) 

Björn Hedö (M) 

Johan Fogelström (M) 

Tommy Rosenkvist (M) 

Per-Arne Öhman (M) 

Sara Sarnes (M) 

Caroline Lindgren (SD) 

Melvin Eklind (SD) 

Max Örell (SD) 

Peter Ledeborg (SD) 

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) 

Gunilla Nordqvist Paulsson (V) 

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 

Tid måndagen den 27 februari 2023, kl. 19:00 

Allmänhetens frågestund samt stipendieutdelning.  

Förmöten från kl. 18.00 

Plats Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 



 

 KALLELSE 

 Datum  

 2023-02-17  

Kommunfullmäktige 
 

 

 

Ärenden 

1.  
Mötets öppnande; upprop, val av justerare, fastställande av dagordning och 

prövning av att kungörelsen skett i laga ordning. 

Dnr 2023/00202  

 

2.  
Rättelse av protokoll, val av ledamöter och ersättare i bygg- och miljönämnden 

Dnr 2022/01684  

 

3.  
Anmälan av nytt medborgarförslag: vinteraktiviteter vid Kalmarsandsbadet 

Dnr 2022/01681  

 

4.  
Anmälan av nytt medborgarförslag: kall- och vinterbada 

Dnr 2022/01683  

 

5.  
Anmälan av nytt medborgarförslag: byggetablering med byggbodar och contai-

ners 

Dnr 2022/01722  

 

6.  
Anmälan av nytt medborgarförslag: ambulerande finsktalande förskollärare 

Dnr 2023/00171  

 

7.  
Anmälan av nytt medborgarförslag: belysning i kommunens två hundrastgårdar 

Dnr 2022/01648  

 

8.  
Anmälan av nytt medborgarförslag: rita om anvisningsområdet för Vibyskolan 

förskoleklass 

Dnr 2023/00203  

 

9.  
Anmälan av nytt medborgarförslag: tidsbegränsade bostadskontrakt ska övergå 

till permanenta för barnfamiljer.  

Dnr 2023/00173  

 

10.  
Anmälan av nytt medborgarförslag: gångväg från Frösundavik till Getberget och 

Hagviken 

Dnr 2023/00204  

 

11.  
Medborgarförslag: kulturskola för gymnasieungdomar 

Dnr 2022/01145  

 

12.  
Medborgarförslag: öppen verksamhet/ungdomsgård 

Dnr 2022/00630  

 

13.  
Entledigande som revisor tillika ordförande för Kommunfullmäktiges revisorer, 

lekmannarevisor för Håbohus AB, revisor i socialsamfonden samt revisor i 

skolsamfonden samt fyllnadsval.  

Dnr 2022/01723  

 



 

 KALLELSE 

 Datum  

 2023-02-17  

Kommunfullmäktige 
 

 

14.  
Entledigande som ersättare i Kommunfullmäktige, ersättare i barn- och utbild-

ningsnämnden och ledamot i Kommunfullmäktiges valberedning samt fyllnads-

val  

Dnr 2023/00144  

 

15.  
Entledigande som ersättare i vård- och omsorgsnämnden, ersättare i VON an-

mälningsärenden samt fyllnadsval 

Dnr 2023/00097  

 

16.  
Fyllnadsval av huvudmän i Sparbanken i Enköping 

Dnr 2023/00194  

 

17.  
Val av ersättare till styrelsen för Ragnar Sellbergs Stiftelse  

Dnr 2023/00100  

 

18.  
Riktlinjer för exploateringsavtal 

Dnr 2021/00063  

 

19.  
VA-taxa 2023 

Dnr 2022/01533  

 

20.  
Avfallstaxa 2023 - ändringar och tillägg 

Dnr 2022/01459  

 

21.  
Återrapportering av utredningsuppdrag: Levandegör Håbo kommuns historia 

och kulturarv med hjälp av QR-koder  

Dnr 2021/00344  

 

22.  
Taxor och avgifter kultur- och fritidsförvaltningen, simhall 2023 

Dnr 2022/00509  

 

23.  
Ändrad nämndtillhörighet för kommunala funktionsrättsrådet (KFR) 

Dnr 2022/01609  

 

24.  
Ändrad nämndtillhörighet för kommunala pensionärsrådet (KPR) 

Dnr 2022/01610  

 

25.  
Revidering av sammanträdestider 2023 

Dnr 2022/01132  

 

26.  
Utbetalning av kommunalt partistöd 2023 

Dnr 2023/00113  

 

27.  
Riktlinjer för hantering av arkiv i Håbo kommun 

Dnr 2022/01530  

 

28.  
Riktlinjer för säkerhetsskydd i Håbo kommun  

Dnr 2022/01030  

 



 

 KALLELSE 

 Datum  

 2023-02-17  

Kommunfullmäktige 
 

 

29.  
Redovisning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut, februari 2023 

Dnr 2022/01668  

 

30.  
Motion: 15-minuterstrafik på pendeltåget  

Dnr 2022/01002  

 

31.  
Motion: Nya förskolor i Krägga och Viby Äng  

Dnr 2022/01010  

 

32.  
Motion: utebliven ersättning vid grova brott 

Dnr 2022/00306  

 

 

   

Michael Rubbestad 

Ordförande 

 Jessica Thorsell 

Sekreterare 

 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2023-02-13 KS 2023/00202 nr 115696 

Kommunledningsförvaltningen  
Kansliavdelningen 
Jessica Thorsell, Kommunsekreterare 
 
jessica.thorsell@habo.se 

 

Mötets öppnande 

Förslag till beslut  

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

protokoll. 

2. Kommunfullmäktige fastställer dagordningen och konstaterar att 

kungörelse skett i laga ordning.   

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige låter kontrollera närvaro och utser två justerare att 

jämte ordförande justera protokollet. Dagordningen fastställs.   

 

 

 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2022-12-30 KS 2022/01684 nr 114862 

Kommunledningsförvaltningen  
Kansliavdelningen 
Jessica Thorsell, Kommunsekreterare 
 
jessica.thorsell@habo.se 

 

Rättelse av protokoll, val av ledamöter och ersättare i Bygg- och 
miljönämnden 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att rätta protokoll KF 2022-12-12 § 170 

genom att ange att Jonny Ekblom (S) och Sven Svanström (KD) väljs 

till ersättare i bygg- och miljönämnden.   

 

Sammanfattning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-12 valdes ledamöter och 

ersättare i bygg- och miljönämnden. Fel namn har noterats för Jonny 

Ekblom (S) och fel partibeteckning har noterats för Sven Svanström (KD). 

Rättelse ska göras.   

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt.  

Uppföljning 

Beslutet behöver ingen uppföljning.  

Beslutsunderlag 

– Protokollsutdrag beslut KF 2022-12-12 § 170   

__________ 

Beslut skickas till 

Förtroendemannaregister 

Bygg- och miljönämnden 

Valda 

Löneadministration  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
 2022-12-05  

Kommunfullmäktige  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 170 Dnr 2022/01331  

Val av ledamöter och ersättare i Bygg- och miljönämn-
den för mandatperioden 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige utser följande ledamöter i Bygg- och miljönämnden 
för mandatperioden 2023-01-01 – 2026-12-31:  

Sven-Eric Svensson (C) 
Max Örell (SD) 
Robert Kohlström (Båp) 
 
2. Kommunfullmäktige utser följande ersättare i Bygg- och miljönämnden 
för mandatperioden 2023-01-01 – 2026-12-31:  

Nils-Åke Mårheden (M) 
Jonny Eklund (S) 
Sven Svanström (SD) 
 
3. Kommunfullmäktige utser Christian Nordberg (M) till ordförande i Bygg- 
och miljönämnden för mandatperioden 2023-01-01 – 2026-12-31.  

4. Kommunfullmäktige utser Sven Erkert (S) till vice ordförande i Bygg- 
och miljönämnden för mandatperioden 2023-01-01 – 2026-12-31     

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige fattade i § 163 beslut om formerna för val till nämnder 
och styrelse.     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens vice ordförande Pyry Niemi nominerar ledamöter, ersät-
tare, ordförande och vice ordförande.      

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.         

 

 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-12-05  

Kommunfullmäktige    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

_________ 

Beslutet skickas till: 
Valda  
Bygg- och miljönämnden 
Förtroendemannaregister 
Löneavdelningen 
Säkerhetschef 
 
 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2022-12-21 KS 2022/01681 nr 114740 

Kommunledningsförvaltningen 
Kansliavdelningen 
Jessica Thorsell, Kommunsekreterare 
 
jessica.thorsell@habo.se 

 

Medborgarförslag: Vinteraktiviteter vid Kalmarsandsbadet 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning.   

 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 

kommunen ska skapa vinteraktiviteter vid Kalmarsandsbadet.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Beredning kan ske inom ram.  

Barnperspektivet 

Barnperspektivet får beaktas i beredningen.  

Näringslivsperspektivet 

Näringslivsperspektivet får beaktas i beredningen.  

Uppföljning 

Ärendet följs upp genom redovisning av ej färdigberedda motioner och 

medborgarförslag till fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag   

 

__________ 

Beslut skickas till 

Kansliavdelningen 

 



Ärendenummer: #3765 | Inskickat av: BEATRIZE LÖVGREN | Datum: 2022-12-13 21:13 Sida  av 1 2

Postnummer och ort 
746 31 Bålsta

E-postadress 

Adress 

Telefon 

Mobiltelefon 

Notifieringar 
E-post

Lämna ett medborgarförslag till Håbo kommun
Ärendenummer: #3765 | Inskickat av: BEATRIZE LÖVGREN | 2022-12-13 21:13

1. Inlämnat av

Inlämnat av

Personnummer 

För- och efternamn 
BEATRIZE LÖVGREN

2. Förslag



Ärendenummer: #3765 | Inskickat av: BEATRIZE LÖVGREN | Datum: 2022-12-13 21:13 Sida  av 2 2

Ditt förslag

Tänk på att formulera ditt förslag på ett tydligt sätt, så att andra personer kan läsa det och förstå 
vad du menar.

Vi vill ha vinteraktiviteter vid Kalmarsandsbadet. Det går att göra mycket här med ganska små 
medel. En bastu kan byggas vid stranden samt en brygga till vinterbad. Samt att roddbåtar kan 
lägga till där på sommaren.

Det kan vara att man får hyra bastun av kommunen t.ex. samt stå för veden själva. Så någon 
större elkostnad blir det inte heller om man ens behöver dra el dit. Räcker kanske med en lykta 
därinne osv. Vore väldigt roligt för många och skulle vara mycket uppskattat.

Bifogat material

Här kan du bifoga filer, högst tre stycken,  som komplement till ditt förslag. Det kan tillexempel 
vara bilder eller ritningar.

    (448 KB)EE6A8AEA-98CF-4383-9FA2-8AB7DE33D74C.jpeg

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.



  TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2023-01-30 KS 2022/01683 nr 115401 

Kommunledningsförvaltningen 
Kansliavdelningen  
Linda Apelqvist, Kommunsekreterare 
 
linda.apelqvist@habo.se 

 

Medborgarförslag: kall- och vinterbada 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning.   

 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att anlägga 

en plats där man på ett säkert sätt kan kall- och vinterbada, med förslag på 

möjlig placering vid Aronborgsviken.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Beredning kan ske inom ram. 

Barnperspektivet 

Barnperspektivet får beaktas i beredningen.  

Näringslivsperspektivet 

Näringslivsperspektivet får beaktas i beredningen. 

Uppföljning 

Ärendet följs upp genom redovisning av ej färdigberedda motioner och 

medborgarförslag till fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag   

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli  

 



Ärendenummer: #3778 | Inskickat av: KATARINA MÅRTENSSON | Datum: 2022-12-14 19:19 Sida  av 1 2

Postnummer och ort 
746 36 Bålsta

E-postadress

Lämna ett medborgarförslag till Håbo kommun
Ärendenummer: #3778 | Inskickat av: KATARINA MÅRTENSSON | 2022-12-14 19:19

1. Inlämnat av

Inlämnat av

Personnummer 

För- och efternamn 
KATARINA MÅRTENSSON

Adress 

Telefon 

Mobiltelefon 

Notifieringar 
E-post

2. Förslag



Ärendenummer: #3778 | Inskickat av: KATARINA MÅRTENSSON | Datum: 2022-12-14 19:19 Sida  av 2 2

Ditt förslag

Tänk på att formulera ditt förslag på ett tydligt sätt, så att andra personer kan läsa det och förstå 
vad du menar.

Kallbad

Vi har många badplatser i kommunen men vi saknar en plats där vi kan bada året runt. Det är 
många som vill kall-/vinterbada. När isen lägger sig krävs det en plats där man på ett säkert sätt 
kan ta sig ner och upp ur en vak. Det finns flera exempel på hur kommuner iordningställt sådana 
badplatser. Enklast är om det vid en befintlig brygga monteras en stege, ett staket runt vaken 
som hindrar att skridskoåkare eller andra plurrar, och gärna en träram med lock för att minska 
påfrysningen. Alternativt något redskap på platsen. Se exempelvis Sollentuna kommuns 
anordnade vinterbad vid Rösjöbadet:

https://www.facebook.com/sollentunakommun/posts
/pfbid02ULaTDHE26oBF8VyMQeR4zKmL33GnTtDUUfiGEaBFtEHAcqvCVnNK17z54PM9puVil

Finns det dessutom en bänk att lägga sina kläder på och/eller ett plank uppskattas det såklart 
(se tex Alnäs brygga i Uppsala).

https://www.facebook.com/kfumalnas/posts
/pfbid02pgp1BWeQzK1TzMWpqdxVqXbY6ZoMqgH3FdVrP4gJtHYXP2g46S6AM7BYpsk69Ykhl

Ett förslag på möjlig placering är Aronsborgsviken. Det finns en gästbrygga men kanske även 
någon av båtklubbens bryggor kan vara tillgängliga under vintern när det inte ligger några båtar 
i vattnet?!

Bifogat material

Här kan du bifoga filer, högst tre stycken,  som komplement till ditt förslag. Det kan tillexempel 
vara bilder eller ritningar.

    (225 KB)Sollentuna kommun Rösjöbadet.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.



  TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2022-12-30 KS 2022/01722 nr 114859 

Kommunledningsförvaltningen 
Kansliavdelningen 
Jessica Thorsell, Kommunsekreterare 
 
jessica.thorsell@habo.se 

 

Medborgarförslag: Byggetablering med byggbodar och 
containers 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning.   

 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att en 

ändamålsenlig byggetablering ska ingå vid bygglov/marklov och att inga 

nya bygglov för byggbodar eller containers ska behövas efter beviljat 

bygglov/marklov.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Beredning kan ske inom ram.  

Barnperspektivet 

Barnperspektivet får beaktas i beredningen.  

Näringslivsperspektivet 

Näringslivsperspektivet får beaktas i beredningen.  

Uppföljning 

Ärendet följs upp genom redovisning av ej färdigberedda motioner och 

medborgarförslag till fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag   

 

__________ 

Beslut skickas till 

Kansliavdelningen, kommunledningsförvaltningen 

 



Medborgarförslag 

Uakgnmd: Idag fimis regler som de flesta komm.tmcrna i Sverige har g¼Hhmdc s.k. 
byggetablering med byggbodar och containers; 

• Om byggbodarna/containers ställs upp, längre änfjn1 veckor, på en annanfästighet
än den som.fått bygglov krävs ett tidsbegränsat lov. Om de däremot ställs upp på en

fastighet som har.fatt bygglov ingår uppställningen av bygghodarna/containers i det
bevi(iade bygglovet. Byggbodar som är mer än två våningar kräver också lov.

lrnrslag tm förändring: När man fätt bygglov / marklov med sfa.rthcskcd skall en rimlig 
och iindamfdscnlig byf�gctablering ingi\ så att allt ifr klart så arbetet kan starta. Inga nya 
tillfälliga bygglov skall bchiivas efter detta. 

Det är inte längre rimligt att man i Håbo kommun direkt efter beviljat bygglov/startbesked 
måste ansöka om s.k. byggetablering. Håbo kommun bör därför som andra kommuner i Sverige 
införa liknande regler för att slippa onödig administration vid byggande. 

Även när Håbo kommun tar in upphandling på byggen eller entreprenader så bör dessa regler 
finnas med i anbudet/upphandlingen. I och med att detta regelmässigt utelämnats eller inte 
klargjorts av Håbo kommun så har detta betytt rnera administrativt arbete hos Håbo kommuns 
förvaltning samt även mer arbete hos entreprenören. Vilket gör det dyrare för alla parter. 

Byggbodar, containers är idag en nödvändighet pga. av arbetsmiljöregler samt f<)r att slippa 
stölder och fuktskydd av verktyg, maskiner och material. De är även arbetslokaler för bygget. 
Byggbodar / containers flyttas också nmt på arbetsplatsen pga. av platsbrist och därav är det 
svårt och orimligt att begära bygglov för vai:je enskild placering. Som reglerna är idag hos Håbo 
kommun så behöver man söka nya bygglov vid mindre flytt. Allt material som kommer är ju 
inte färdiga komponenter, ibland så behöver man sätt upp verkstad för egen tillverkning [ en 
bod på plats. Det känns underligt att Håbo kommun skall behöva lägga sig i det löpande arbetet 
på arbetsplatsen. Entreprenören skall ju inte behöva förklara hur man arbetar. Förr i tiden var

det vanligt att all tillverkning av lösa delar gjordes i egna tillfälliga lokaler på plats. Så sker 
även idag. 

Målet för Håbo kommun bör ju vara att det skall vara enkelt att bygga och arbeta som företag i 
Håbo kommun. Håbo kommun ligger ju på landsbygden och man skal] väl inte ha krångliga 
och byråkratiska regler som kostar pengar för både Håbo kommun och f6retagen. Kan man ha 
enkla regler i större städer som Göteborg stad och Uppsala stad så borde man även kunna ha 
det i Håbo! 

Skokloster 2022-12-20 
.,_,,,{ ,, ,,.,,. ,.,m,,,, 

.I ,,. ,..,;i,1r 

, _/,� -L r--"'"',(,{T',
-f•

Aan-Erik Gustafäson 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2023-02-03 KS 2023/00171 nr 115516 

Kommunledningsförvaltningen 
Kansliavdelningen 
Jessica Thorsell, Kommunsekreterare 
 
jessica.thorsell@habo.se 

 

Medborgarförslag: Ambulerande finsktalande förskollärare 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning.   

 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Håbo 

kommun ska anställa an ambulerande finsktalande förskolelärare som 

veckovis ska besöka kommunala förskolor i Bålsta och Skokloster.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Beredning kan ske inom ram. 

Barnperspektivet 

Barnperspektivet får beaktas i beredningen.  

Näringslivsperspektivet 

Näringslivsperspektivet får beaktas i beredningen.  

Uppföljning 

Ärendet följs upp genom redovisning av ej färdigberedda motioner och 

medborgarförslag till fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag   

__________ 

Beslut skickas till 

Kansliavdelningen 

 



Ärendenummer: #4213 | Inskickat av: PAULINA SILVERFELL | Datum: 2023-02-02 12:46 Sida  av 1 2

Postnummer och ort 
746 31 Bålsta

E-postadress

Lämna ett medborgarförslag till Håbo kommun
Ärendenummer: #4213 | Inskickat av: PAULINA SILVERFELL | 2023-02-02 12:46

1. Inlämnat av

Inlämnat av

Personnummer 

För- och efternamn 
PAULINA SILVERFELL

Adress 

Telefon 

Mobiltelefon 

Notifieringar 
E-post

2. Förslag



Ärendenummer: #4213 | Inskickat av: PAULINA SILVERFELL | Datum: 2023-02-02 12:46 Sida  av 2 2

Ditt förslag

Tänk på att formulera ditt förslag på ett tydligt sätt, så att andra personer kan läsa det och förstå 
vad du menar.

Hej!

Håbo kommun bör anställa en ambulerande finsktalande förskollärare som ska besöka 
kommunala förskolor i Bålsta och Skokloster veckovis.

Håbo kommun som finskt förvaltningsområde har ett särskilt ansvar för att värna om det finska 
språkets ställning. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna 
minoritetsspråket ska främjas särskilt.

Barnen har rätt till sitt språk och målet med att anställa en ambulerande finsktalande 
förskollärare är att stötta dem i utvecklingen av språket och i deras utveckling av en kulturell 
identitet. Alla barn som, enligt vårdnadshavaren, identifierar sig med någon nationell minoritet 
med minoritetsspråket finska, ska ha rätt att lära och utveckla sitt språk med den ambulerande 
finsktalande förskolläraren.

Från den 1 januari 2010 gäller en lag i Sverige som ska värna om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk. Lagen stärker minoriteternas rättigheter och ska underlätta för dem att behålla 
och utveckla sin kultur och sitt språk. I samband med att lagen trädde i kraft blev Håbo kommun 
förvaltningsområde för finska språket och därför ser jag en ambulerande finsktalande 
förskollärare som ett bra verktyg för att förvalta det.

Bästa hälsningar

Paulina Silverfell



  TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2023-01-30 KS 2022/01648 nr 115405 

Kommunledningsförvaltningen  
Kansliavdelningen  
Linda Apelqvist, Kommunsekreterare 
 
linda.apelqvist@habo.se 

 

Medborgarförslag: belysning i kommunens två hundrastgårdar 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning.   

 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Håbo 

kommun ordnar med någon form av belysning i kommunens två 

hundrastgårdar.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Beredning kan ske inom ram. 

Barnperspektivet 

Barnperspektivet får beaktas i beredningen. 

Näringslivsperspektivet 

Näringslivet får beaktas i beredningen.  

Uppföljning 

Ärendet följs upp genom redovisning av ej färdigberedda motioner och 

medborgarförslag till fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag   

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli  

 



Ärendenummer: #3663 | Inskickat av: HELENA EDIN | Datum: 2022-12-02 12:44 Sida  av 1 2

Postnummer och ort 
746 33 Bålsta

E-postadress 

Lämna ett medborgarförslag till Håbo kommun
Ärendenummer: #3663 | Inskickat av: HELENA EDIN | 2022-12-02 12:44

1. Inlämnat av

Inlämnat av

Personnummer 

För- och efternamn 
HELENA EDIN

Adress 

Telefon 

Mobiltelefon 
-

Notifieringar 
E-post

2. Förslag



Ärendenummer: #3663 | Inskickat av: HELENA EDIN | Datum: 2022-12-02 12:44 Sida  av 2 2

Ditt förslag

Tänk på att formulera ditt förslag på ett tydligt sätt, så att andra personer kan läsa det och förstå 
vad du menar.

Hej!

Det vore önskvärt med någon form av belysning i kommunens två hundrastgårdar.

Med vänlig hälsning,

Helena Edin



  TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2023-02-15 KS 2023/00203 nr 115805 

Kommunledningsförvaltningen 
Kansliavdelningen 
Jessica Thorsell, Kommunsekreterare 
 
jessica.thorsell@habo.se 

 

Medborgarförslag: Rita om anvisningsområdet för Vibyskolan 
förskoleklass 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning.   

 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 

förvaltningen ska rita om anvisningsområdet för Vibyskolan förskoleklass.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Beredning kan ske inom ram.  

Barnperspektivet 

Barnperspektivet får beaktas i beredningen. 

Näringslivsperspektivet 

Näringslivsperspektivet får beaktas i beredningen. 

Uppföljning 

Ärendet följs upp genom redovisning av ej färdigberedda motioner och 

medborgarförslag till fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag   

__________ 

Beslut skickas till 

Kansliavdelningen, kommunledningsförvaltningen 

 



Ärendenummer: #4313 | Inskickat av: Sara Caroline Bjurefors | Datum: 2023-02-12 19:33 Sida  av 1 2

 Notifieringar
E-post

Mobiltelefon 

Postnummer och ort 
746 37 Bålsta

E-postadress 

Lämna ett medborgarförslag till Håbo kommun
Ärendenummer: #4313 | Inskickat av: Sara Caroline Bjurefors | 2023-02-12 19:33

1. Inlämnat av

Inlämnat av

Personnummer 

För- och efternamn 
Sara Caroline Bjurefors

Adress 

Telefon 

2. Förslag



Ärendenummer: #4313 | Inskickat av: Sara Caroline Bjurefors | Datum: 2023-02-12 19:33 Sida  av 2 2

Ditt förslag

Tänk på att formulera ditt förslag på ett tydligt sätt, så att andra personer kan läsa det och förstå 
vad du menar.

Medborgarförslag: Rita om anvisningsområdet för Vibyskolan förskoleklass.

Inför skolvalet till förskoleklass ht23 har anvisningsområden ritats om i håbo kommun.

Boende i vibygård, med barn på förskolan i viby och endast några minuters gångavstånd till 
vibyskolan samt tidigare år har hört till anvisningsområdet Vibyskolan har nu anvisats 
Futurumskolan.

Ansvarig nämnd bör omgående ändra anvisningsområdet så att boende i Vibygård får plats på 
Vibyskolan, förskoleklass start ht 2023.

Dra istället om gränsen i Frösundavik som anvisas mot Gröna dalen och Torresta/talltorp etc 
som anvisas mot Futurum.

Bifogar skärmdump på vilket område som bör anvisas till vibyskolan.

Meddela även ansvarig förvaltning att ni bör uppdatera kartorna på webben i samband med 
utskick av inbjudan till skolval förskoleklass. Den interaktiva karttjänsten visar inte samma 
anvisningsområde som de nyligen upplagda pdf kartor med de Nya anvisningsområdena och det 
ger dubbeltydig information.

Med önskan om snabb hantering då skolvalet inför förskoleklass ht 2023 pågår nu.

Bifogat material

Här kan du bifoga filer, högst tre stycken,  som komplement till ditt förslag. Det kan tillexempel 
vara bilder eller ritningar.

    (188 KB)Skärmbild Vibyskolan.docx

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.



 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2023-02-03 KS 2023/00173 nr 115519 

Kommunledningsförvaltningen 
Kansliavdelningen 
Jessica Thorsell, Kommunsekreterare 
 
jessica.thorsell@habo.se 

 

Medborgarförslag: tidsbegränsade bostadskontrakt ska övergå 
till permanenta för barnfamiljer.  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning.   

 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 

tidsbegränsade bostadskontrakt för barnfamiljer ska övergå till permanenta 

bostadskontrakt om familjerna i övrigt har följt etableringsprogram.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Beredning kan ske inom ram.  

Barnperspektivet 

Barnperspektivet får beaktas i beredningen.  

Näringslivsperspektivet 

Näringslivsperspektivet får beaktas i beredningen.  

Uppföljning 

Ärendet följs upp genom redovisning av ej färdigberedda motioner och 

medborgarförslag till fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag   

__________ 

Beslut skickas till 

Kansliavdelningen 

 



Medborgarförslag 

Vi kvinnor bakom detta medborgarförslag har arbetat med integration i många år genom flera olika 
föreningar. 

Vi vill att de barnfamiljer som anvisats till vår kommun ska kunna överta kontrakten till sina 
lägenheter efter tre år om man i övrigt följt sina etableringsprogram. Vi ser att den 

nuvarande regeln om att ordna ett eget boende inom två år, undantagsvis tre är orealistisk att 
uppfylla inom kommunen för familjerna. 

Enligt Barnkonventionen ska vid alla åtgärder som rör barn, i första hand beaktas vad som bedöms 
bäst för barnen. Vi ser en stor risk i att när barnet/barnen just hunnit landa tryggt i förskola, skola 
och förhoppningsvis även fri tidssysselsättningar, slits upp från detta för att tvingas börja om på en 
ny plats. Vänner och relationer bryts ännu en gång för dessa barn, som redan innan de kommit till 
Håbo fått göra många avsked. Det kan inte på något sätt vara det bästa för dessa barn. 

Även för familjeförsörjarnas etablering måste det i de flesta fall vara kontraproduktivt att tvingas 
byta bostadsort om man har lyckats finna ett arbete. Om man är i en etableringsprocess med studier 
eller har påbörjat praktik eller har löfte om kommande praktikplats, att då få avbryta för att man inte 
kan bo kvar i kommunen kan bara försena integrationen och tära på motivationen. 
Detta kan inte på något sätt främja familjernas väg till egenförsörjning så snabbt som möjligt. 

I boverkets statistik över kommunerna är det ca 100 av landets kommuner som direkt erbjuder 
permanenta kontrakt till anvisade, i 94 kommuner tillämpar man det vi föreslår, att tidsbegränsade 
kontrakt övergår till ett permanent. I 45 kommuner låter man familjerna bo kvar tills de funnit en 
egen bostad utan att sätta en ultimativ tidsgräns. Med nuvarande skrivning placeras vår kommun 
bland de 54 sämsta i landet (18%) inom detta område. 

De senaste åren har antalet individer som anvisats till kommunen rört sig kring ett 25 4al. Då 
familjerna ofta har många barn rör det sig inte om särskilt många familjer=lägenheter varje år. Med 
den aviserade inskränkningen av mottagandet av kvotflyktingar från regeringen bör vi inte heller 
förvänta oss några dramatiska ökningar av antalet utan snarare tvärtom. 

Sabine Hillgren, 
Annica Johansson, 
Christina Olofsson, 
Elisabeth Rydberg, 
Lili-Alm Öhlund Green, 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2023-02-14 KS 2023/00204 nr 115709 

Kommunledningsförvaltningen 
Kansliavdelningen 
Jessica Thorsell, Kommunsekreterare 
 
jessica.thorsell@habo.se 

 

Medborgarförslag: gångväg från Frösundavik till Getberget och 
Hagviken 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning.   

 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att en 

gångväg ska skapas från Frösundavik till Getberget och Hagviken.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Beredning kan ske inom ram.  

Barnperspektivet 

Barnperspektivet får beaktas i beredningen. 

Näringslivsperspektivet 

Näringslivsperspektivet får beaktas i beredningen. 

Uppföljning 

Ärendet följs upp genom redovisning av ej färdigberedda motioner och 

medborgarförslag till fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag   

__________ 

Beslut skickas till 

Kansliavdelningen, kommunledningsförvaltningen 

 



C 
Lämna ett medborgarförslag till Håbo 

kommun (Inskickat) 
Ärendenummer: 4325 

Inskickat: 

Handläggare: 

2023-02-13 21:56 av ANNELIE LIFVERGREN 

� Jessica Thorsell (jesthoOl) 

Verktyg 

Q Visa ärende :: Ärendehistorik Q Meddelanden (0) i Interna noteringar (0) 

1. Inlämnat av

Inlämnat av* 

Personnummer 

För- och efternamn 

ANNELIE LIFVERGREN 

Adress 

 

Telefon 

0736163300 

E-postadress

Mobiltelefon 

Notifieringar 

E-post

2. Förslag

Ditt förslag* 

Postnummer och ort 

746 37 Bålsta 

Tänk på att formulera ditt förslag på ett tydligt sätt, så att andra personer kan läsa det och förstå vad du menar. 

Det finns idag ingen bra gångväg från Frösundavik till Getberget och Hagviken. Det enda sättet att till fots ta sig mellan områdena är på den hårt 

trafikerade Råbyleden. Här skulle en spångad led och naturstig över fältet lösa det och samtidigt skapa ett nytt fantastiskt promenadstråk för 

kommunens invånare. Se bifogat förslag på ny led. 

Bifogat material 

V 





 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2023-02-08  

Kommunstyrelsen  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 34 Dnr 2022/01145  

Medborgarförslag: kulturskola för gymnasieungdomar 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.     

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag att kulturskolan ska erbjuda 

lektioner även till ungdomar på gymnasiet. Kulturskolan i Håbo har i dag en 

åldersgräns vid årskurs 9. Barn- och utbildningsförvaltningen har inkommit 

med yttrande samt med kostnadsberäkningar. Det finns i dag möjlighet för 

gymnasieungdomar att fortsätta med kulturskolans lektioner även på gym-

nasiet. För nyinflyttade ungdomar, eller ungdomar som kommer från fri-

stående verksamheter, kan kulturskolan ordna lektioner mot en avgift. Med 

anledning till att det idag redan finns möjlighet för ungdomar att ta del av 

kulturskolans verksamhet även på gymnasiet föreslår förvaltningen att med-

borgarförslaget ska anses besvarat.   

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag  

– Beslut barn- och utbildningsnämnden 2022-12-07 § 198 

– Kostnader för utökad verksamhet musiklektioner gymnasieungdomar   

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till be-

slut och finner att så är fallet.          

 

 
 

 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2022-12-30 KS 2022/01145 nr 114863 

Kommunledningsförvaltningen 
Kansliavdelningen 
Jessica Thorsell, Kommunsekreterare 
 
jessica.thorsell@habo.se 

 

Medborgarförslag: kulturskola för gymnasieungdomar 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.     

 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag att kulturskolan ska erbjuda 

lektioner även till ungdomar på gymnasiet. Kulturskolan i Håbo har i dag en 

åldersgräns vid årskurs 9. Barn- och utbildningsförvaltningen har inkommit 

med yttrande samt med kostnadsberäkningar. Det finns i dag möjlighet för 

gymnasieungdomar att fortsätta med kulturskolans lektioner även på 

gymnasiet. För nyinflyttade ungdomar, eller ungdomar som kommer från 

fristående verksamheter, kan kulturskolan ordna lektioner mot en avgift. 

Med anledning till att det idag redan finns möjlighet för ungdomar att ta del 

av kulturskolans verksamhet även på gymnasiet föreslår förvaltningen att 

medborgarförslaget ska anses besvarat.   

 
Ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag att kulturskolan ska erbjuda 

lektioner även till ungdomar på gymnasiet då kulturskolan i Håbo i dag har 

en åldersgräns vid årskurs 9.  

Barn- och utbildningsförvaltningen har utrett frågan och kan konstatera att 

det idag finns möjlighet för gymnasieelever i kommunens eget gymnasium, 

och för de som har haft kulturskolelektioner i grundskolan, att få ett 

erbjudande om att fortsätta med lektionerna kostnadsfritt även på gymnasiet. 

Erbjudande om musikundervisning sker då som gymnasiekurser inom 

elevens individuella studieplan. Till både musikundervisningen och 

ämneskurserna bistår kulturskolan med utbildade pedagoger som genomför 

lektionerna. 

För gymnasieelever som är nyinflyttade i kommunen eller som kommer från 

fristående verksamheter kan kulturskolan anordna lektioner i form av 

ämneskurser motsvarande det intresse som eleven har (musik, instrument 

eller dylikt), men då mot en avgift och i mindre grupp på kvällstid. 

Bakgrund till en åldersgräns för kulturskolans aktiviteter är att kulturskolan 

stod inför långa köer, där det kunde ta upp till tre år innan plats kunde 

erbjudas. För att minska kötiden, beslutades det att en gräns vid årskurs 9 

skulle införas.  

Håbo kommun erbjuder möjligheten till kulturskapande verksamhet genom 

fritidsgårdsverksamheten Ung Håbo. Ytterligare en möjlighet skulle kunna 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2022-12-30 KS 2022/01145 nr 114863 

 

vara att Ung Håbo även engagerar studieförbund att ansvara för 

kulturskolelektioner baserat på intresse och efterfrågan. 

Om ett nytt beslut skulle tas om att öppna upp för äldre elever än årskurs 9 

skulle det innebära längre kötid. Då lektioner för elever från fristående 

skolor eller nyligen inflyttade till kommunen skulle ske på kvällstid skulle 

det medföra en ökad kostnad för kulturskolan, barn- och 

utbildningsnämndens budget samt för den enskilde eleven. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Beräkningar har gjorts gällande kostnader för utökad verksamhet i 

kulturskolan. Utgifter för utökningen (lön och personalomkostnader) 

beräknas till 172 000 kronor/år. Intäkter för en grupp på 15 elever beräknas 

till 30 000 kronor/år. En utökad kostnad för verksamheten blir därmed 

142 000 kronor/år. Skulle elevantalet bli mindre än 15 stycken ökar 

kostnaden med motsvarande summa som intäkten minskar.   

Budgetramen för 2023 inrymmer inte kostnadsökning. 

Barnperspektivet 

Barn gynnas av att få tillgång till kultur i olika former. Tillgång till kultur 

finns även stadgat i barnkonventionen, artikel 31 punkt 2, 

”konventionsstaterna ska respektera och främja barnets rätt att till fullo delta 

i det kulturella och konstnärliga livet och ska uppmuntra tillhandahållandet 

av lämpliga och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet 

samt till rekreations och fritidsverksamhet.” Det finns däremot inte stadgat 

på vilket sätt och var det ska erbjudas. 

Kulturskolan erbjuder möjligheten för barn i olika åldrar att ta del av kultur 

på olika sätt dels genom lektioner inom skolans befintliga 

verksamhet/lektioner, men även på kvällstid mot en avgift. Ett beslut om 

kulturskolans gränssättning vid årskurs 9 grundar sig i att minimera kötiden 

så att fler barn, elever och ungdomar ska få tillgång till kulturskolelektioner 

inom rimlig tid. 

Näringslivsperspektivet 

Privata aktörer kan påverkas om kulturskolan utökar sin verksamhet. Om 

kulturskolans verksamhet fortsätter som det gör i dag blir sker ingen ändring 

i påverkan på näringslivet.  

Uppföljning 

Ej aktuellt.  

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag  

– Beslut barn- och utbildningsnämnden 2022-12-07 § 198 

– Kostnader för utökad verksamhet musiklektioner gymnasieungdomar 

   

__________ 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2022-12-30 KS 2022/01145 nr 114863 

 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren 

Barn- och utbildningsnämnden 

Hemsida  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2022-12-07  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

  

BOU § 198 Dnr 2022/00224  

Yttrande medborgarförslag: kulturskola för gymnasieungdomar 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden yttrar sig över medborgarförslaget enligt 

bifogat yttrande. 

1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse 

medborgarförslaget besvarat.   

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren vill att Håbo kom-

mun erbjuder kulturskolelektioner för ungdomar äldre än årskurs 9. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har utrett frågan och kan konstatera att 

det finns möjlighet för gymnasieelever i kommunens eget gymnasium, och 

för de som har haft kulturskolelektioner i grundskolan, att få ett erbjudande 

om att fortsätta med lektionerna kostnadsfritt även på gymnasiet. Erbju-

dande om musikundervisning sker då som gymnasiekurser inom elevens in-

dividuella studieplan.  

För gymnasieelever som är nyinflyttade i kommunen eller som kommer från 

fristående verksamheter skulle kulturskolan kunna anordna lektioner i form 

av ämneskurser i mindre grupper motsvarande mot en avgift. Avgiften 

täcker dock inte hela kostnaden. En utökning av verksamheten skulle inne-

bära en kostnadsökning om cirka 150 000 kronor. 

Håbo kommun erbjuder möjligheten till kulturskapande verksamhet genom 

fritidsgårdsverksamheten Ung Håbo. Ytterligare en möjlighet skulle kunna 

vara att Ung Håbo även engagerar studieförbund att ansvara för kulturskole-

lektioner baserat på intresse och efterfrågan. 

Ställningstagande: 

Utifrån ovan föreslår barn- och utbildningsnämnden kommunfullmäktige att 

anse medborgarförslaget besvarat då musikundervisning redan erbjuds som 

gymnasiekurs för elever som studerar på Fridegårdsgymnasiet samt att 2023 

års ram inte inrymmer kostnadsökningar.   

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, 2022-10-24, BOU 2022/00224 nr 64807 

 Yttrande   

 Kostnader för utökad verksamhet musiklektioner gymnasi-

eungdomar 

 Remiss/KF 2022-09-26 § 98/Medborgarförslag  

    



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2022-12-07  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Rektor Kulturskola 

Förvaltningens ledningsgrupp 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

 



Kostnader för utökad verksamhet kulturskolelektioner gymnasieungdomar 

30% av genomsnittlig musiklärarlön inklusive personalomkostnader (PO) per månad motsvarar 

172 000 kronor 

Beräknat antal intresserade elever i mindre undervisningsgrupp 15 stycken 

Intäkt av kursavgifter 2000 kr per år x 15 elever motsvarar 30 000 kronor 

 

Utökad kostnad för verksamheten per år blir 142 000 kronor vid antalet 15 elever. Skulle elevantalet 

bli mindre än 15 stycken ökar kostnaden med motsvarande summa som intäkten minskar. 



•
Lämna ett medborgarförslag till Håbo 
kommun (Inskickat) 
Ärendenummer: 1895 

* 

Inskickat: 2022-07-11 17:02 av Hena Lundberg 

Verktyg 

Handläggare: Ingen handläggare tilldelad [Ta ärendet] (/manage/flowinstanceadmin/steal/1895) 

Q Visa ärende 

1. Inlämnat av

Inlämnat av* 

Personnummer 

För- och efternamn 
Hena Lundberg 

Adress 

:: Ärendehistorik Q Meddelanden (O) i Interna noteringar (O) 

Postnummer och ort 
 

Telefon 

E-postadress
 

Mobiltelefon 

Notifieringar 
E-post

2. Förslag

Ditt förslag* 

Tänk på att formulera ditt förslag på ett tydligt sätt, så att andra personer kan läsa det och förstå vad du menar. 

Vi flyttade från Stockholm till Bålsta för 2 år sedan. Mina barn har alltid uppskattat olika kulturella aktiviteter och gått på musiklektioner på 

kulturskolan för en rimlig avgift. I samband med flytten från Stockholm till Håbo har dock den möjligheten fallit bort eftersom Håbo kommun 

erbjuder inga Kulturskolelektioner till gymnasieungdomar. Detta trots ökad psykisk ohälsa bland gymnasieelever pga hög stressnivå inom den 

åldersgruppen. 

Min yngsta dotter är väldigt musikintresserad och mår bra av att syssla med musik/ sjunga. Hon har [...] dessutom och allt som främjar hennes 

välmående och avkoppling under fritiden bör gynnas. Just nu har vi tillfälligt löst problemet med hennes sånglektioner genom en privatlärare här 

i Bålsta vilket är väldigt dyrt för mig som ensamstående mamma. Med höjda räntenivåer på bolånen och allt annat som blir dyrare 

V 





 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2023-02-08  

Kommunstyrelsen  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 35 Dnr 2022/00630  

Medborgarförslag: öppen verksamhet/ungdomsgård 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden uppdraget att besk-

riva behov i närområdet och ekonomiska konsekvenser av att starta en ny 

verksamhet i nära anslutning till Futurumskolan. Uppdraget ska återrapport-

eras till kommunfullmäktige senast i maj 2023.  

2. Uppdraget ska ske i samråd med barn- och utbildningsnämnden. 

3. I och med uppdraget i punkt 1 anses medborgarförslaget besvarat.     

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om en öppen verksam-

het/ungdomsgård i skolan. Målgruppen ska vara barn och ungdomar i års-

kurs 4 till 9. Verksamheten ska erbjuda aktiviteter och vara öppen eftermid-

dagar och kvällar. Medborgarförslaget remitterades till barn- och utbild-

ningsnämnden samt till kultur- och fritidsnämnden som nu har inkommit 

med yttrande.   

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag  

– Beslut 2022-10-05 § 148, barn- och utbildningsnämnden 

– Yttrande från barn- och utbildningsförvaltningen 

– Beslut 2022-10-04 § 61 Kultur- och fritidsnämnden    

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till be-

slut och finner att så är fallet.          

 
 
 

 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2022-10-13 KS 2022/00630 nr 112845 

Kommunledningsförvaltningen 
Kansliavdelningen 
Jessica Thorsell, Kommunsekreterare 
 
jessica.thorsell@habo.se 

 

Medborgarförslag: öppen verksamhet/ungdomsgård 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden uppdraget att 

beskriva behov i närområdet och ekonomiska konsekvenser av att starta 

en ny verksamhet i nära anslutning till Futurumskolan. Uppdraget ska 

återrapporteras till kommunfullmäktige senast i maj 2023.  

2. I och med uppdraget i punkt 1 anses medborgarförslaget besvarat.     

 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om en öppen 

verksamhet/ungdomsgård i skolan. Målgruppen ska vara barn och ungdomar 

i årskurs 4 till 9. Verksamheten ska erbjuda aktiviteter och vara öppen 

eftermiddagar och kvällar. Medborgarförslaget remitterades till barn- och 

utbildningsnämnden samt till kultur- och fritidsnämnden som nu har 

inkommit med yttrande.   

 
Ärendet 

Ungdomsverksamheten Ung Håbo 

Kommunens skolor erbjuder fritids för barn från förskoleklass till och med 

vårterminen det år barnet fyller 13 år. Håbo kommuns ungdomsverksamhet 

Ung Håbo har i uppdrag att skapa en meningsfull och trygg fritid för unga 

mellan 13-19 år.  

Det finns två ungdomsgårdar som erbjuder det som medborgarförslaget 

föreslår: Generator som ligger i medborgarhuset, med målgrupp 13-19 år 

och Slottsgården som ligger vid Slottskolan med målgrupp 11-19 år. De 

befintliga ungdomsgårdarna erbjuder de aktiviteter som medborgarförslaget 

föreslår samt har öppet både vardag och helg.  

Ung Håbos verksamhet ser att de som besöker kommunens ungdomsgårdar i 

Bålsta främst är de ungdomar som bor eller går i skolan i närheten av 

gården. Det innebär att verksamheten i Bålsta har färre besökare av 

ungdomar som bor i närheten av övriga skolor. En dialog mellan kultur- och 

fritidsförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen och föreningslivet ser 

ett behov av att öppna upp en tredje ungdomsgård i närheten av 

Futurumskolan.  

Barn- och utbildningsnämnden har även konstaterat att en andel barn i 

åldrarna 9- 12 år inte utnyttjar fritidsverksamheten. För dessa barn skulle det 

vara positivt med en kostnadsfri öppen verksamhet med aktiviteter.  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2022-10-13 KS 2022/00630 nr 112845 

 

Placering av verksamhet på befintlig skola 

Medborgarförslaget föreslår att en skola skulle kunna användas som en plats 

för den öppna verksamheten/ungdomsgården och att personal på skolan 

skulle gå med över till verksamheten efter skolan slutat. 

Barn- och utbildningsnämnden anser att nyttjandet av skolornas lokaler efter 

skoltid inte är ett alternativ. För att annan verksamhet ska kunna befinna sig 

i skolorna efter skoltid så behöver det säkerställas att barn inte ges möjlighet 

att röra sig i andra delar av skolan. Detta för att bland annat minimera 

skadegörelse, nedskräpning och nyttjande av material som skolan köpt in för 

till exempel undervisning. 

Den befintliga personalen som finns i kommunens grundskolor behövs för 

att täcka de öppettider som skolorna har i dag. Om personal ska arbeta 

längre än ordinarie öppettid behöver nyanställningar inom skolan göras. 

Kostnaden kan inte tas ut som en avgift, då den en ungdomsgård/öppen 

verksamhet ska vara avgiftsfri för alla som vill nyttja den. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

I nuläget finns inga medel för utökad verksamhet. Förutsättningar för 

kostnader både av lokal och personal behöver utredas. 

Om en ungdomsgård/öppen verksamhet innefattar barn i åldrarna 9- 12 år, 

där fritidsverksamhet också erbjuds, kan ungdomsgården konkurrera med 

fritidsverksamheten.  

Barnperspektivet 

Hela ärendet berör barn och deras möjligheter till aktiviteter efter skoltid 

Ytterligare en öppen verksamhet ger trygghet och aktiviteter till de barn- 

och ungdomar som idag har längre avstånd till de befintliga verksamheterna.  

Barn- och utbildningsnämnden konstaterar även att det idag är en andel barn 

i åldrarna 9-12 år som inte utnyttjar fritidsverksamheten. För dessa barn 

finns det idag begränsade möjligheter till aktiviteter efter skolans slut, och 

det skulle därför vara positivt att utöka de öppna verksamheterna till att 

gälla för årskurs 4-6. 

Näringslivsperspektivet 

Ej aktuellt. 

Uppföljning 

Beslutet följs upp genom att utredning med förslag till beslut presenteras på 

nytt för kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag  

– Beslut 2022-10-05 § 148, barn- och utbildningsnämnden 

– Yttrande från barn- och utbildningsförvaltningen 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2022-10-13 KS 2022/00630 nr 112845 

 

– Beslut 2022-10-04 § 61 Kultur- och fritidsnämnden    

__________ 

Beslut skickas till 

Kultur- och fritidsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden, för kännedom 

Förslagsställare 

Hemsida  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2022-10-05  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

  

BOU § 148 Dnr 2022/00182  

Yttrande medborgarförslag: Öppen verksamhet/ungdomsgård 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden yttrar sig över medborgarförslaget Öp-

pen verksamhet/ungdomsgård i enlighet med bifogat yttrande.   

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit kring att starta en öppen verksam-

het/ungdomsgård, vilket remitterats till barn- och utbildningsnämnden och 

kultur- och fritidsnämnden för yttrande. 

Förslaget är att en öppen verksamhet startas på en skola i Bålsta dit barn kan 

gå efter det att de har slutat skolan. Personal för den öppna verksam-

heten/ungdomsgården ska vara personer som redan arbetar på skolan där 

den öppna verksamheten/ungdomsgården är. Om försöket med den öppna 

verksamheten/ungdomsgården blir ett lyckat koncept är förslaget att detta 

skulle utökas till att vara öppet även fredag- och lördagskvällar. 

Förslaget är att den öppna verksamheten/ungdomsgården skulle vara öppen 

någon kväll i veckan för de barn som går i årskurs 4-6.  

För de barn som går i årskurs 6-9 skulle det vara öppet kvällstid samt fre-

dag- och lördagskvällar och då olika tider beroende på ålder.  

Ställningstagande: 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla delen 

av medborgarförslaget om att starta en ungdomsgård/öppen verksamhet. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår delen 

av medborgarförslaget rörande att placeringen skulle vara på en skola, uti-

från de utmaningar nämnden har kring verksamheternas lokaler samt att de 

personella och ekonomiska resurserna inte finns att tillgå för att genomföra 

verksamheten på en skola i kommunen.  

Barn- och utbildningsnämnden förslår kommunfullmäktige att utreda var 

behovet av en öppen verksamhet/ungdomsgård är som störst i kommunen, 

för en eventuell placering där. På så sätt kan kommunen undvika placering 

av en verksamhet som inte nyttjas. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ge kultur- 

och fritidsnämnden i uppdrag att se om det finns möjlighet att erbjuda verk-

samhet även för barn i ålder 11-12 år. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2022-10-05  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-08-31, BOU 2022/00182 nr 64462 

Yttrande 

Delegationsbeslut med tillhörande motion        
 

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningens ledningsgrupp 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2022-10-04  

Kultur- och fritidsnämnden  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 61 Dnr 2022/00096  

Yttrande Medborgarförslag: Öppen verksamhet/ung-
domsgård 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till förslaget att flera öppna 

verksamheter för ungdomar inrättas där olika åldrar kan erbjudas verksam-

het för att fånga upp barn och ungdomar i tid och erbjuda dem en trygg och 

meningsfull fritid. Detta bör ske i samverkan mellan Kultur- och fritidsför-

valtningen och Barn- och utbildningsförvaltningen.   

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att inrätta 

en öppen verksamhet/ungdomsgård i skolan där målgruppen ska vara barn 

och ungdomar i årskurs 4 till 9. Verksamheten ska erbjuda aktiviteter och 

vara öppen eftermiddagar och kvällar.  

Håbo kommuns ungdomsverksamhet Ung Håbo har i uppdrag att skapa en 

meningsfull och trygg fritid för unga mellan 13-19 år eftersom kommunens 

skolor erbjuder fritids för barn från förskoleklass till och med vårterminen 

det år barnet fyller 13 år. 

Det finns två ungdomsgårdar som erbjuder det som medborgarförslaget fö-

reslår. Generator som ligger i medborgarhuset och Slottsgården som ligger 

vid Slottskolan. Målgruppen på ungdomsgården i Bålsta är främst ungdomar 

i åldrarna 13-19 år och i Skokloster barn och ungdomar 11-19 år. Ung Håbo 

bemannar även nya aktivitetsparken i Bålsta centrum vissa eftermiddagar 

och kvällar där det är öppet för alla åldrar.  

Ung Håbos verksamhet ser att de som besöker kommunens ungdomsgårdar i 

Bålsta främst är de ungdomar som bor eller går i skolan i närheten. Det be-

tyder att Generator i Bålsta har färre besökare från unga boende runt Futu-

rum och Gröna Dalen.  

I dialog med Barn- och utbildningsförvaltningen och föreningslivet ser man 

behov av att öppna upp en tredje ungdomsgård vid Futurumskolan. Det är 

en plats där det samlas många ungdomar och där det behövs stärkas upp 

med vuxennärvaro och trygghet.  

Ung Håbo samverkar även med de andra skolorna i kommunen genom olika 

aktiviteter där tjänstepersonen för Tidigt samordnade insatser (TSI) finns 

med i arbetet med att bjuda in fritids och skola till kommunens ungdomsgår-

dar.  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2022-10-04  

Kultur- och fritidsnämn-
den 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsgång 

Ordföranden Per Widén (C) frågar om kultur- och fritidsnämnden kan ställa 

sig positiva till förslaget att flera öppna verksamheter för ungdomar inrättas 

där olika åldrar kan erbjudas verksamhet för att fånga upp barn och ungdo-

mar i tid och erbjuda dem en trygg och meningsfull fritid. Detta bör ske i 

samverkan mellan Kultur- och fritidsförvaltningen och Barn- och utbild-

ningsförvaltningen och finner att så sker.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

 

 



*

Lämna ett medborgarförslag till Håbo
kommun (Inskickat)
Ärendenummer: 1504

Inskickat:  2022-05-10 09:13 av Madelene Elisabeth Ottnargård

Handläggare:  Jessica Thorsell ( jestho01)

  

Verktyg _

p

S Visa ärende o Ärendehistorik m Meddelanden (0) i Interna noteringar (0)

1. Inlämnat av

2. Förslag

Personnummer

För- och e�ernamn
Madelene Elisabeth Ottnargård

Adress Postnummer och ort 

Inlämnat av*

Telefon

E-postadress

Mobiltelefon

Ditt förslag*

Tänk på att formulera ditt förslag på ett tydligt sätt, så att andra personer kan läsa det och förstå vad du menar.

Hej

Jag heter Madelene och jobbar på en skola här i Bålsta. Jag har en tanke på hur man skulle kunna fånga upp ungdomar som driver omkring i
centrum. Detta skulle vara en satsning som kommunen och ungdomarna skulle vinna på långsiktigt.

Det jag skulle vilja göra tillsammans med kommunen och skolorna runt om i Bålsta är att starta en öppen verksamhet/ungdomsgård.

Min tanke är att man skulle hålla till på en skola, förslagsvis den skola jag jobbar på.

mailto:madelene.ottnargard@hotmail.com


Copyright © Håbo kommun     Organisationsnummer: 212000-0241

När man lämnar lågstadiet skulle man då gå över till en öppen verksamheten där man skulle kunna tillsammans med personalen ha tex. någon form
utav hemkunskap, besöka simhallen, skateparken, göra utflykter, baka sitt mellis, göra läxor, filmkvällar, pyssel mm.

Personalen där skulle vara deras förebilder (hänga tillsammans) för de finns ganska många barn och ungdomar som saknar föräldrar som engagerar
sig, som har råd eller tid för sina barn.

Detta skulle vara för att fånga upp dom och att kommunen är beredda på att satsa på detta i stället för att man ska betala för tex. trasiga
fönsterrutor.

Skulle detta fungera så är också tanken att man utökar till att de ska vara öppet på fredag och lördagskvällar. Man skulle du kunna ha filmkvällar,
taco kvällar, baka, spela spel, hitta på roliga saker tillsammans. Allt för att fånga upp dom.

Så den öppna verksamheten kanske är från 4an-6an. (öppen någon kväll i veckan för dom)

Sen skulle de vara öppet kvällstid från 6an-9an. samt fredagar och lörsdagskvällar. Olika tider beroende på ålder.

Folk som skulle jobba där är folk som redan jobbar på skolan.

Jag skulle gärna vilja trä�as för att prata om idén.

Hoppas på återkoppling / Madde



  TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2022-12-30 KS 2022/01723 nr 114855 

Kommunledningsförvaltningen 
Kansliavdelningen 
Jessica Thorsell, Kommunsekreterare 
 
jessica.thorsell@habo.se 

 

Entledigande som revisor tillika ordförande för 
Kommunfullmäktiges revisorer, lekmannarevisor för Håbohus 
AB, revisor i socialsamfonden samt revisor i skolsamfonden 
samt fyllnadsval.  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige entledigar Ann-Sofi Borg (HD) från uppdrag som 

revisor tillika ordförande för Kommunfullmäktiges revisorer, som 

lekmannarevisor för Håbohus AB, som revisor i socialsamfonden samt 

revisor i skolsamfonden. 

2. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny revisor tillika ordförande för 

Kommunfullmäktiges revisorer i Ann-Sofi Borg (HD) ställe.   

3. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny lekmannarevisor för Håbohus AB 

i Ann-Sofi Borgs (HD) ställe.  

4. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny revisor i socialsamfonden i Ann-

Sofi Borgs (HD) ställe.  

5.  Kommunfullmäktige utser N.N. till ny revisor i skolsamfonden i Ann-

Sofi Borgs (HD) ställe.     

 

Sammanfattning 

Ann-Sofi Borg (HD) har begärt entledigande från uppdraget som revisor 

tillika ordförande för Kommunfullmäktiges revisorer, som lekmannarevisor 

för Håbohus AB, som revisor i socialsamfonden samt revisor i 

skolsamfonden.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Avsägelse.   

__________ 

Beslut skickas till 

Ann-Sofi Borg (HD) 

Vald 

Revisionen 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Säkerhetssamordnare 



1

Jessica Thorsell

Från: Ann-Sofi Borg
Skickat: den 28 december 2022 13:33
Till: Jessica Thorsell; Susanna Kraftelid; Fred G Rydberg
Kopia: Carin Homann; Robert Jägare; Susanne Ketterman
Ämne: Avsägelse

Härmed avsäger jag mig ALLA uppdrag inom revisionen för Håbo kommun, gällande mandatperioden 
2023-01-01 - - 2026-12-31. 
 
Vilket avser; 
Revisor tillika ordförande för kommunfullmäktiges revisioner, för hela mandatperioden 2023-2026. 
Lekmannarevisor för Håbohus AB, för hela mandatperioden 2023-2026 
Revisor i socialsamfonden, för hela mandatperioden 2023-2026 
Revisor i skolsamfonden, för hela mandatperioden 2023-2026 
 
Vänligaste hälsningar 
Ann-Sofi Borg, Håbodemokraterna (HD) 
Skickat från Outlook för iOS 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2023-01-26 KS 2023/00144 nr 115351 

Kommunledningsförvaltningen 
Kansliavdelningen 
Jessica Thorsell, Kommunsekreterare 
 
jessica.thorsell@habo.se 

 

Entledigande som ersättare i Kommunfullmäktige, ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden och ledamot i 
Kommunfullmäktiges valberedning samt fyllnadsval  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige entledigar Daniel Iseskog (L) från uppdrag som 

ersättare i Kommunfullmäktige, ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden och som ledamot i Kommunfullmäktiges 

valberedning.  

2. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden i Daniel Iseskogs (L) ställe.  

3. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny ledamot i Kommunfullmäktiges 

valberedning i Daniel Iseskogs (L) ställe.   

4. Kommunfullmäktige hemställer hos Länsstyrelsen om ny 

sammanräkning utifrån 2022 års allmänna val för att utse en ny ersättare 

i kommunfullmäktige   

 

Sammanfattning 

Daniel Iseskog (L) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 

Kommunfullmäktige, ersättare i barn- och utbildningsnämnden och som 

ledamot i Kommunfullmäktiges valberedning. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Avsägelse   

__________ 

Beslut skickas till 

Daniel Iseskog 

Vald 

Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges valberedning 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Säkerhetssamordnare 

  

 



1

Jessica Thorsell

Från: Daniel Iseskog
Skickat: den 26 januari 2023 12:48
Till: Kommunsekreterare
Ämne: Avsägelse 

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Hej 
Härmed avsäger jag mig Daniel Iseskog från samtliga uppdrag (ersättare i barn och utbildningsnämnden, 
ersättare i kommunfullmäktige samt ordinarie ledamot i kommunfullmäktiges valberedning) i Håbo 
kommun på grund av flytt till annan kommun.  
 
Bästa Hälsningar  
 
Daniel Iseskog 
 
Skickat från Outlook för iOS 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2023-01-16 KS 2023/00097 nr 115137 

Kommunledningsförvaltningen 
Kansliavdelningen 
Jessica Thorsell, Kommunsekreterare 
 
jessica.thorsell@habo.se 

 

Entledigande som ersättare i vård- och omsorgsnämnden, 
ersättare i VON anmälningsärenden samt fyllnadsval 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige entledigar Siv Johnsson (C) från uppdrag som 

ersättare i vård- och omsorgsnämnden.  

2. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny ersättare i vård- och 

omsorgsnämnden i Siv Johnssons (C) ställe.   

3. Kommunfullmäktige uppmanar vård- och omsorgsnämnden att snarast 

förrätta fyllnadsval till uppdraget i vård- och omsorgsnämnden 

anmälningsärenden.    

 

Sammanfattning 

Siv Johnsson (C) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 

vård- och omsorgsnämnden. I och med avsägelse bör vård- och 

omsorgsnämnden även förrätta fyllnadsval för i vård- och omsorgsnämnden 

anmälningsärenden.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

–    

__________ 

Beslut skickas till 

Siv Johnsson (C) 

Vald 

Vård- och omsorgsnämnden 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Säkerhetssamordnare 
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Jessica Thorsell

Från: Helene Zeland Bodin
Skickat: den 15 januari 2023 08:50
Till: Kommunsekreterare
Ämne: VB: Entledigande.

 
Från: siv johnsson   
Date: ons 11 jan. 2023 18:07 
Subject: Entledigande. 

 

Undertecknad vill härmed bli entledigad från uppdraget som suppleant i Vård och omsorgsnämnden på 
grund av hälsoskäl.  
 
Skokloster den 11 januari 2023 
Siv Johnsson  



  TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2023-02-10 KS 2023/00194 nr 115654 

Kommunledningsförvaltningen  
Kansliavdelningen  
Linda Apelqvist, Kommunsekreterare 
 
linda.apelqvist@habo.se 

 

Fyllnadsval av huvudmän i Sparbanken i Enköping  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige utser Catherine Öhrqvist (M) till ny huvudman i 

Sparbanken Enköping i Bert Stenlund (C) ställe, för en period till och 

med sparbankens årsstämma 2024. 

2. Kommunfullmäktige utser Helene Cranser (S) till ny huvudman i 

Sparbanken Enköping i Agneta Hägglund (S) ställe, för en period till 

och med sparbankens årsstämma 2024. 

3. Kommunfullmäktige utser Sjunne Green (Båp) till ny huvudman i 

Sparbanken Enköping i Fredrik Anderstedt (S) ställe, för en period till 

och med sparbankens årsstämma 2024. 

4. Kommunfullmäktige justerar mandatperioden för Wello Roo (M), 

Helene Zeland Bodin (C), Werner Schubert (S) och Zinaida Belonoshko 

(SD) till att gälla fram till årsstämman 2024.     

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige utsåg 2022-12-05 § 195, 7 nya huvudmän i 

Sparbanken Enköping till och med sparbankens årsstämma år 2026. 

Sparbanken i Enköping har meddelat att man har en annan mandatperiod där 

kommande årsstämma äger rum 2024. Sparbanken ser de genomförda valen 

som fyllnadsval till styrelsen för de personer som kommer in. Sparbanken 

förväntar sig att nyval av samtliga styrelseledamöter sker till årsstämman 

2024.     

 
Ärendet 

Kommunfullmäktige utsåg 2022-12-05 § 195, 7 nya huvudmän i 

Sparbanken i Enköping till och med sparbankens årsstämma år 2026. 

Sparbanken i Enköping har nu påpekat att banken enligt sitt reglemente har 

mandatperioder som löper till årsstämman 2024 och föreslår därför att de 

tillkommande namnen från Håbo väljs som fyllnadsval och att samtliga 

huvudmän sedan väljs för mandatperioden som inleds vid årsstämman 2024. 

Detta innebär att ett fyllnadsval för tre huvudmän behöver ske i 

kommunfullmäktige för att ersätta de avgående 3 huvudmän fram till och 

med årsstämman 2024. För övriga fyra fortsätter mandatperioden till och 

med årsstämman 2024.  

Nyval för 7 huvudmän kommer sedan att ske 2024 enligt Sparbankens 

reglemente.  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2023-02-10 KS 2023/00194 nr 115654 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Beslutet påverkar inte ekonomiska konsekvenser och finansiering.   

Barnperspektivet 

Beslutet påverkar inte barnperspektivet.  

Näringslivsperspektivet 

Beslutet påverkar inte näringslivsperspektivet. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning. 

Beslutsunderlag 

– Skrivelse från Sparbanken i Enköping, Val av huvudmän Sparbanken i 

Enköping   

__________ 

Beslut skickas till 

Valda huvudmän 

Sparbanken i Enköping  
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Jessica Thorsell

Från: Kommunstyrelsen
Skickat: den 3 februari 2023 13:18
Till: Kommunsekreterare
Kopia: Robert Jägare
Ämne: VB: Val av huvudmän Sparbanken i Enköping
Bifogade filer: Beslut-202201547-KS-§ 195.pdf; 50701 190604 Reglemente Sparbanken i Enköping 

stadfäst 4 juni 2019.pdf

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Maud Thorsell 
Registrator/Administratör 
 
Håbo kommun  
Kommunledningsförvaltningen, kansli 
Centrumleden 1  
746 80 Bålsta  
 
Telefon 0171-525 21 
Fax 0171-563 33 
www.habo.se  
 
Hantering av personuppgifter   Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 
https://www.habo.se/kommun-och-politik/e-tjanster-och-blanketter/hantering-av-personuppgifter.html 
 
  
Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande 
 

Från: marika.lennartsson@sparbankenenkoping.se <marika.lennartsson@sparbankenenkoping.se>  
Skickat: den 3 februari 2023 13:10 
Till: Kommunstyrelsen <kommunstyrelsen@habo.se> 
Ämne: VB: Val av huvudmän Sparbanken i Enköping 
 
Hej! 
 
Jag har inte fått någon återkoppling på detta mail och undrar hur det går i frågan. 
 
Hälsningar 
Marika Lennartsson 
 

Från: Marika Lennartsson  
Skickat: den 19 december 2022 12:35 
Till: 'kommunstyrelsen@habo.se' <kommunstyrelsen@habo.se> 
Ämne: Val av huvudmän Sparbanken i Enköping 
 
Hej! 



2

 
Med anledning av att ni mailat beslut om val av huvudmän måste jag göra vissa förtydliganden.  
 
Vi har våra mandatperioder att förhålla oss till, §6 i vårt reglemente (bifogas). 
Det innebär således att de huvudmän utsedda av Håbo Kommun sitter till och med bankens årsstämma 2024. 
Vad som framgår av namnen på de valda konstaterar jag att det är fyra som ”sitter kvar” och tre är nya. 
Således blir det ett fyllnadsval för att ersätta de tre som avgår, t o m årsstämman 2024.  
För övriga fyra fortsätter mandatperioden till och med årsstämman 2024. 
 
Eftersom ert beslut sträcker sig till 2026 behöver ni ett nytt beslut i kommunfullmäktige där det framgår att ni gör 
tre fyllnadsval för att ersätta Fredrik Anderstedt, Agneta Hägglund och Bert Stenlund, fram till och med årsstämman 
2024. 
 
Vid val av nya huvudmän behöver ni kontrollera följande: 
”För valbarhet som huvudman gäller jämlikt 5 § i Sparbankens reglemente att en huvudman inte får vara anställd 
eller styrelseledamot, ersättare,  
revisor eller revisorsersättare i  annan sparbank eller annat bankaktiebolag än Swedbank AB eller inom 
landshypoteks- eller stadshypoteksinstitutionerna. 
Ej heller anställd i Sparbanken får vara huvudman. 

Därtill följer det av 4 kap 2-3 § sparbankslagen, bl.a. att en huvudman inte får vara underårig, i konkurs, ha 
förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken eller  
vara bosatt utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte Finansinspektionen på grund av 
särskilda förhållanden medger det”. 

Bekräfta att ovanstående uppfylls för de tre som väljs genom fyllnadsval. 

När det är dags för er att göra nyval hör vi alltid av oss med information, d.v.s. ni kommer att bli kontaktade 
i början av 2024 för att i god tid hinna utse huvudmän till årsstämman. 

Med vänlig hälsning  
 
Marika Lennartsson 
Ledningsstöd 

 
 
Sparbanken i Enköping 
Box 912,  745 25 Enköping 
Telefon: 0171-85 (55) 323 
Mobil: +46 70-605 88 99 

 
www.sparbankenenkoping.se 

 
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2023-02-08  

Kommunstyrelsen  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 29 Dnr 2023/00100  

Val av ersättare till styrelsen för Ragnar Sellbergs Stif-
telse  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lämnar vidare ärendet till Kommunfullmäktige utan eget 

förslag till beslut.  

Sammanfattning  

Håbo kommun är en av stiftarna i Ragnar Sellbergs Stiftelse och har en plats 

i styrelsen. En ny ersättare för mandatperioden ska utses.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Catherine Öhrqvist (M) yrkar att ärendet lämnas till Kommunfullmäktige 

utan eget förslag till beslut då det är Kommunfullmäktige som ska utse er-

sättare i styrelsen.      

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan lämna ärendet vidare utan 

eget förslag till beslut och finner att så är fallet.       

 

 
 
 

 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2023-01-17 KS 2023/00100 nr 115150 

Kommunledningsförvaltningen  
Kansliavdelningen 
Jessica Thorsell, Kommunsekreterare 
 
jessica.thorsell@habo.se 

 

Val av ledamot till styrelsen för Ragnar Sellbergs Stiftelse  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige utser N.N. till ledamot i styrelsen för Ragnar 

Sellbergs Stiftelse till och med 31 december 2026   

 

Ärendet 

Håbo kommun är en av stiftarna i Ragnar Sellbergs Stiftelse och har en plats 

i styrelsen. En ny ledamot för mandatperioden ska utses 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt.  

Uppföljning 

Inte aktuellt.  

Beslutsunderlag 

–    

__________ 

Beslut skickas till 

Vald  

Lön  

Förtroendemannaregister  

Ragnar Sellbergs Stiftelse  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2022-12-12  

Kommunstyrelsen  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 366 Dnr 2021/00063  

Riktlinjer för exploateringsavtal 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner Riktlinjer för exploateringsavtal, daterad 

2022-11-03 

2. Riktlinjer för exploateringsavtal börja gälla efter att Kommunfullmäktiges 

beslut vinner laga kraft och gäller fram till att nya riktlinjer för exploate-

ringsavtal beslutas av Kommunfullmäktige.   

Sammanfattning  

Enligt Plan och bygglagen 6 kap § 39 ska en kommun som avser att ingå ex-

ploateringsavtal anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för såd-

ana. Riktlinjerna ska ange grundläggande principer för fördelning av kostna-

der och intäkter för genomförandet av detaljplaner, medfinansieringsersätt-

ning om detta avser tillämpas samt andra förhållanden som är av betydelse 

för att exploatören ska kunna bedöma konsekvenserna av att ingå ett exploa-

teringsavtal.  

Håbo kommun har i dagsläget ingen riktlinje för exploateringsavtal och då 

kommunen avser att även i fortsättningen teckna exploateringsavtal behöver 

kommunen anta riktlinjer för exploateringsavtal.       

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för exploateringsavtal, daterad 2022-11-03   

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till be-

slut och finner att så är fallet.          

 

 
 
 

 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2022-11-03 KS 2021/00063 nr 113432 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Projekt och fastighetsavdelningen 
Lill Gusén Hammar, Exploatering- och projektchef 
0171-52500 
lill.gusen@habo.se 

 

Riktlinjer för exploateringsavtal 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige godkänner Riktlinjer för exploateringsavtal, 

daterad 2022-11-03 

2. Riktlinjer för exploateringsavtal börja gälla efter att 

Kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft och gäller fram till att nya 

riktlinjer för exploateringsavtal beslutas av Kommunfullmäktige.   

 
Ärendet 

Enligt Plan och bygglagen 6 kap § 39 ska en kommun som avser att ingå 

exploateringsavtal anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för 

sådana. Riktlinjerna ska ange grundläggande principer för fördelning av 

kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner, 

medfinansieringsersättning om detta avser tillämpas samt andra 

förhållanden som är av betydelse för att exploatören ska kunna bedöma 

konsekvenserna av att ingå ett exploateringsavtal.  

Håbo kommun har i dagsläget ingen riktlinje för exploateringsavtal och då 

kommunen avser att även i fortsättningen teckna exploateringsavtal behöver 

kommunen anta riktlinjer för exploateringsavtal.  

I de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal beskrivs 

exploateringsprocessen övergripande, grundvillkor för att få teckna avtal 

anges, exploateringsavtalets innehåll, kostnadsfördelning avseende 

utbyggnad av allmän plats, hantering av kostnader för utbyggnad av 

kvartersmark, principer för marköverlåtelse, kommunens krav på 

exploatören avseende säkerhet, vad som gäller vid överlåtelse av 

exploateringsavtal samt eventuell medfinansieringsersättning. 

Riktlinjerna syftar till att skapa en tydlighet för byggaktörer och 

fastighetsägare (exploatörer) gällande under vilka förutsättningar och med 

vilka krav som kommunen generellt ingår exploateringsavtal med. 

Riktlinjerna är vägledande för exploateringsavtal som upprättas inom Håbo 

kommun. Kommunen ska i varje geografiskt område av kommunen 

säkerställa genomförandet av detaljplaner (på annan mark än kommunens) 

genom att ingå exploateringsavtal. Om det föreligger särskilda skäl får 

kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen frångå riktlinjerna om det krävs 

för att på ett ändamålsenligt sätt kunna genomföra detaljplanen. Skälen ska 

tydligt framgå av beslutsunderlaget. 



  TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2022-11-03 KS 2021/00063 nr 113432 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Vid exploatering på privat mark ska exploatören finansiera utvecklingen. 

Detta beskrivs i riktlinjerna. För kommunen kan exploateringen innebära att 

kommunen bygger ut allmän platsmark. Kostnaderna för utbyggnaden ska 

då bekostas av exploatören i rimligt förhållande till exploatörens nytta av 

planen. När exploateringen är färdigställd kan kommunen påverkas 

finansiellt genom ökade driftkostnader. 

Barnperspektivet 

Barn påverkas generellt av exploatering. Barnperspektivet ska därför ses 

över inom respektive exploateringsprojekt.  

Näringslivsperspektivet 

Riktlinjerna för exploateringsavtal bidrar positivt till näringslivet eftersom 

det är ett förtydligande av processen vid exploatering av privat mark. 

Riktlinjerna bidrar till att i ett tidigt skede beskriva arbetsgång vid en 

exploatering samt möjliggör för exploatörer att ta fram tidiga kalkyler. 

Riktlinjerna är vidare ett värdefullt dokument för fastighetsägare och 

byggherrar som är intresserade av utveckling av den egna fastigheten. 

Uppföljning 

När kommunen ingår ett exploateringsavtal ska avtalet följa riktlinjerna för 

exploateringsavtal. Uppföljning och revidering av riktlinjer för 

exploateringsavtal sker vid behov genom nytt beslut i Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

– Riktlinjer för exploateringsavtal, daterad 2022-11-03   

__________ 

Beslut skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Projektenheten   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotograf: Alexander Hellberg 

Rutinen och processen ska årligen aktualitets prövas av ansvarig 

Rutinen gäller från: Beslut i Kommunfullmäktige 

Koppling till process: Exploateringsprocessen  

Verksamhet: Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Rutin- och processansvarig: Projektenheten 

RUTIN FÖR 

Riktlinjer för 

exploaterings-

avtal 



 
Samhällsbyggnads-
förvaltningen 

 RUTIN  1(7) 

 Datum  

 2022-11-03  

    

 

Riktlinje för exploateringsavtal i Håbo kommun 

Inledning 

Kommuner som avser att ingå exploateringsavtal ska ”anta riktlinjer som anger 

utgångspunkter och mål för sådana avtal. Riktlinjerna ska ange grundläggande principer 

för fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner, 

medfinansiering om kommunen avser avtala om sådan ersättning och andra 

förhållanden som har betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att ingå 

exploateringsavtal” (6 kap. 39§ plan- och bygglagen, PBL).  

Håbo kommun har beslutat att anta riktlinjer för exploateringsavtal. Riktlinjerna syftar 

till att skapa en tydlighet för byggaktörer och fastighetsägare, nedan kallade exploatör, 

gällande under vilka förutsättningar och med vilka krav som kommunen generellt ingår 

exploateringsavtal med. Riktlinjerna är vägledande för exploateringsavtal som upprättas 

inom Håbo kommun. Kommunen ska i varje geografiskt område av kommunen 

säkerställa genomförandet av detaljplaner (på annan mark än kommunens) genom att 

ingå exploateringsavtal. Om det föreligger särskilda skäl får kommunfullmäktige eller 

kommunstyrelsen frångå riktlinjerna om det krävs för att på ett ändamålsenligt sätt 

kunna genomföra detaljplanen. Skälen ska tydligt framgå av beslutsunderlaget.  

 

Process 

En exploatör som vill utveckla sin egen mark ansöker till kommunen om 

planbesked och detaljplaneläggning av området. Planprocessen startar efter ett 

beslut om planuppdrag i kommunstyrelsen. Planprocessen i sig är en prövning av 

framtida markanvändning. Under processen vägs allmänna och enskilda intressen 

samman. Planarbetet kan avbrytas under processen om föreslagen 

markanvändningen visar sig vara olämplig. Detaljplaner tas fram av 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och antas av Kommunfullmäktige. Innan 

planläggning påbörjas ska ett planavtal tecknas mellan exploatören och 

kommunen. Inför samrådet ska det av planbeskrivningen framgå om kommunen 

avser att ingå ett exploateringsavtal. Föravtal kan också tecknas med exploatören 

för att i tidigt skede komma överens om bl.a. genomförandefrågor. 
 

Schematisk bild över planprocessen 
 

Parallellt med att detaljplaneförslag tas fram ansvarar samhällsbyggnadsförvaltningen 

för att upprätta och genomföra avtalsförhandling med exploatören avseende 

exploateringsavtal. Inför planens antagande ska förhandlingarna vara slutförda och 

exploatören ska ha undertecknat avtalet. Kommunfullmäktige godkänner 

exploateringsavtalen och eventuellt tilläggsavtal. 



 
Samhällsbyggnads-
förvaltningen 

 RUTIN  2(7) 

 Datum  

 2022-11-03  

    

 

Innehållsförteckning 

 

1. Grundvillkor för att få teckna avtal 

2. Exploateringsavtal 

3. Exploateringsavtalets innehåll 

4. Kostnadsfördelning utbyggnad allmän plats m.m. 

5. Kostnader för utbyggnad av kvartersmark 

6. Marköverlåtelser 

7. Säkerhet 

8. Överlåtelse av exploateringsavtal och ägarbyte 

9. Medfinansieringsersättning 

 
  

  



 
Samhällsbyggnads-
förvaltningen 

 RUTIN  3(7) 

 Datum  

 2022-11-03  

    

 

1. Grundvillkor för att få teckna avtal 
En förutsättning för att kommunen ska ingå exploateringsavtal samt övriga avtal för 

detaljplanens genomförande är att den exploatör som ska genomföra exploateringen, 

utifrån detaljplanens intentioner, har den erfarenhet och de resurser som krävs för att 

kunna genomföra tänkt exploateringsprojekt. Exploatören ska klara sina ekonomiska 

åtaganden, till exempel i form av erläggande av exploateringsersättning, gatukostnader, 

anläggningsavgifter för VA eller andra avgifter. Nedan beskrivs vilka grundvillkor som 

ska uppfyllas för att få teckna exploateringsavtal samt övriga avtal för detaljplanens 

genomförande. Syftet med villkoren är att uppnå en smidig och fungerande process med 

lägre risk och med förutsägbara villkor som gäller för alla. 

För att få teckna avtal får inte exploatören ha några belastningar i form av ekonomisk 

brottslighet, upprepade betalningsanmärkningar, skatteskulder eller liknande. Om 

exploatören är ett företag ska företaget ha minst kreditbetyg A enligt Soliditets 

kreditvärderingssystem. En skälighetsbedömning ska dock alltid göras utifrån projektets 

innehåll och omfattning. Företaget ska sammantaget ha sådan ekonomisk stabilitet att 

det bedöms kunna genomföra projektet och sina eventuella åtaganden. Kommunen tar 

vid behov en sedvanlig kreditupplysning och genom samarbete med 

Skatteverket/kreditupplysningsbolag tillämpas så kallad prevision (förebyggande 

information). 

Kommunen ska inte teckna exploateringsavtal eller tilläggsavtal som är i strid med 

detaljplan.  

 

2. Exploateringsavtal 
Exploateringsavtal definieras enligt 1 kap. 4§ PBL som ”avtal om genomförande av en 

detaljplan och om medfinansieringsersättning mellan en kommun och en byggherre eller 

en fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen, dock inte avtal mellan en 

kommun och staten om utbyggnad av statlig transportinfrastruktur.” Detta innebär att 

riktlinjer för exploateringsavtal är tillämpliga i de fall då kommunen i huvudsak inte är 

markägare. I de fall då kommunen äger marken tillämpar kommunen gällande policy för 

markanvisning som antogs av kommunfullmäktige 2021-09-27 §105. 

Syftet med exploateringsavtalet är att så långt som möjligt säkerställa att en antagen 

detaljplan kan genomföras enligt detaljplanens intentioner. Riktlinjerna tydliggör de 

grundläggande principer som kommunen använder sig av vid tecknade av 

exploateringsavtal. Arbetet med att upprätta exploateringsavtalet sker parallellt med 

detaljplanearbetet.  

I exploateringsavtalet ska kommunen och exploatörens gemensamma mål och 

ansvarsfördelning för kostnader inklusive genomförandet av detaljplanen regleras. Ett 

exploateringsavtal får enligt PBL bland annat innehålla åtaganden för en exploatör att 

vidta eller finansiera åtgärder för anläggande av gator, vägar, andra allmänna platser och 

av anläggningar för vattenförsörjning och avlopp mm. Åtgärderna ska vara nödvändiga 

för att detaljplanen ska kunna genomföras. Kommunens vision Vårt framtida Håbo och 

andra styrande dokument som är relevanta inom kommunen, ska även vara vägledande 

vid tecknande av exploateringsavtal. Visionen pekar på att kommunen ska vara hållbar 
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där medborgarna lever och arbetar i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen 

nära. 

 

Föravtal 

Om kommunen bedömer det nödvändigt kan ett föravtal till exploateringsavtalet 

tecknas. Föravtalets syfte är att i ett tidigt skede tydliggöra kommunens och 

exploatörens rättigheter och skyldigheter och därmed säkerställa genomförandet av 

detaljplanen inom den privata marken. Föravtalet anger utgångspunkter och principer 

inför tecknandet av exploateringsavtal. 

 

3. Exploateringsavtalets innehåll 
Av avtalet skall det framgå:  

- Avtalsområdets avgränsning  

- Parternas åtaganden inom och i anslutning till avtalsområdet 

- Kostnads- och ansvarsfördelning för exploateringens genomförande 

- Exploateringens utbyggnadstakt och tidpunkt för färdigställande  

- Frågor av administrativ karaktär och reglering av kostnader för kommunens eget 

arbete 

- Ekonomisk garanti för avtalets fullföljande. Det är kommunen som bedömer vilken 

typ och omfattning av säkerhet som krävs. 

- Villkor för överlåtelse av avtalet 

- Villkor för avtalets giltighet 

 

Vid behov kan avtalet även bl.a. reglera:  

- Marköverlåtelse och upplåtelse av rättigheter mellan parterna 

- Etappindelning 

- Gestaltningsprinciper för plangenomförandet 

- Kommunens krav på funktion och standard på allmän plats 

- Åtagande rörande parkeringslösningar, ev. mobilitetsåtgärder etc.  

- Vite 

- Medfinansieringsersättning 

- Ekologiska kompensationsåtgärder 

- Grönytefaktor 

 

4. Kostnadsfördelning utbyggnad allmän plats m.m. 
Som huvudregel är kommunen huvudman för allmän plats inom en detaljplan. 

Kommunen såsom huvudman är då ansvarig för utbyggnad av allmän plats. För 

kommunens kostnader gällande utbyggnad/förändring av allmän plats som behöver 

utföras med anledning av detaljplanen ska det utgå exploateringsersättning i enlighet 

med exploateringsavtalet. Ersättningens storlek ska stå i rimligt förhållande till 

exploatörens nytta av planen. Självkostnadsprincipen ska gälla, det vill säga att 

ersättningen ska motsvara de faktiska kostnaderna för de åtgärder som kommunen 

genomför. I de fall kommunen anlitar konsult ersätts faktisk konsultkostnad. 
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Exploatören ska ersätta kommunen för framtagande av eventuellt föravtal och 

exploateringsavtal. Ersättningen ska ske enligt gällande taxa via plankostnadsavtalet.  

I kommunens kostnader för att bygga ut gator och annan allmän plats ingår även 

förvärvskostnad för den mark som avsätts för allmän plats i detaljplanen och som ska 

överlåtas till kommunen. Detta gäller även för förvärvskostnad för sådan mark som 

överlåts av annan fastighetsägare än exploatören till kommunen avseende allmän 

platsmark i detaljplanen. Denna kostnad ska ingå som en del av 

exploateringsersättningen.  

I de undantagsfall då kommunen inte bygger ut allmänna platser (enskilt 

huvudmannaskap) eller då kommunen och exploatören har kommit överens om att 

exploatören bygger ut, bekostar och utför exploatören åtgärderna på den allmänna 

platsmarken. Om anläggningar inom allmän plats ska utföras av exploatör regleras 

utformning och standard på utbyggnaden av allmän platsmark i exploateringsavtal. Vid 

utbyggnad ska kommunens tekniska handbok följas och kommunen ska ha full insyn 

samt vara remissinsats för projekteringen och bli inbjuden till samtliga möten avseende 

utbyggnaden av allmän plats som tex. byggmöten.  

Om exploatören har byggt ut när kommunen är huvudman för allmän plats ska den 

allmänna platsen besiktigas av kommunen på exploatörens bekostnad och eventuella 

anmärkningar ska åtgärdas av exploatören innan den överlämnas till kommunen. 

Uppgifter om nedlagda utgifter ska redovisas enligt kommunens anvisningar, för 

värdering av gåvan. Genomförda åtgärder i allmän platsmark överlåts till kommunen 

utan ersättning. 

Om planen berör flera exploatörer ska kostnaderna för utbyggnaden av den allmänna 

platsmarken i regel fördelas mellan exploatörerna. Kommunen förutsätter att 

exploatörerna upprättar ett gemensamt utbyggnadsförslag och förslag till 

kostnadsfördelning mellan exploatörerna.  

Ersättning för kommunens kostnader för anläggande av allmän plats ska normalt 

erläggas i takt med att anläggningen byggs. Dock kan parterna överenskomma om annat 

upplägg i exploateringsavtalet. Om exploatören till alla delar fullgjort sina förpliktelser 

enligt exploateringsavtalet, ska ägare till fastighet inom exploateringsområdet anses ha 

erlagt på fastigheten belöpande ersättning för gatukostnad. Detta gäller inte kostnader 

för framtida förbättringar av gator eller andra allmänna platser med därtill hörande 

anordningar. 

Vid etappvis utbyggnad av ett område där flera detaljplaner upprättas inom ett 

sammanhängande område ska kostnader för den övergripande infrastrukturen inom 

området fördelas mellan de exploatörer som har nytta av infrastrukturen. Fördelningen 

ska baseras på antalet byggrätter eller tomtareal för verksamhet och i förhållande till 

nyttan. Ersättning av kommunens kostnad för utbyggnad erläggas i takt med att 

anläggningen byggs. 
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5. Kostnader för utbyggnad av kvartersmark 
Exploatören ansvarar för och bekostar utbyggnad, projektering, utredningar och 

åtgärder som krävs för utbyggnad på kvartersmark inklusive bygg och 

anläggningskostnader samt att ansöka om nödvändiga tillstånd. Exploatören ansvarar 

även för att skydds- och säkerhetsåtgärder vidtas för att kvartersmarken ska vara 

lämplig för bebyggelse samt att krav på bullerdämpande åtgärder uppfylls. Exploatören 

svarar vidare för alla övriga kostnader som är direkt föranledda av exploateringen t.ex. 

kostnader för omläggning av ledningar, kapacitetshöjande åtgärder samt anslutning av 

vatten och avlopp, el, fiber och fjärrvärme med mera. El, fiber och fjärrvärme med mera 

beställs av exploatören. I exploateringsavtalet kan även villkor om viten ställas. Då 

marken behöver saneras ska det framgå i exploateringsavtalet vilken klassning 

saneringen ska genomföras till samt vilken part som utför och bekostar saneringsarbetet. 

Anläggningsavgifter för vattenförsörjning, spillvattenavlopp samt dag- och 

dränvattenavlopp debiteras enligt gällande VA-taxa (Kommunfullmäktige beslutar om 

taxan och dess giltighetstid). Anläggningsavgifter debiteras fastighetsägaren när 

förbindelsepunkten är upprättad och huvudmannen informerat fastighetsägaren om 

förbindelsepunktens läge. 

För mark utanför verksamhetsområde regleras ersättning via separat VA-avtal med VA-

huvudmannen. 

 

6. Marköverlåtelser 
Mark som planläggs för allmän plats ska överlåtas till kommunen. Kommunen 

finansierar utgifterna för markförvärvet genom exploateringsersättning eller tillämpning 

av gatukostnadsbestämmelserna.  

 

I de fall kommunen ska överlåta mark som enligt detaljplanen ska bli kvartersmark till 

exploatören ska försäljning av marken ske till marknadsmässigt pris. En oberoende 

värderare ska normalt upprätta en värdering av marken. Marken överlåts när 

detaljplanen vunnit laga kraft och lantmäteriförrättningen har genomförts. 

Upprättande av avtal om fastighetsbildning etc., tecknas i samband med att 

exploateringsavtal tecknas. Exploatören ska bekosta de fastighetsrättsliga åtgärder som 

krävs för att kunna genomföra detaljplanen. Ansökan om fastighetsbildning för 

kvartersmark respektive allmän plats ska om möjligt samordnas.  
 

7. Säkerhet 
För att kunna teckna avtal måste exploatören vara beredd att inom skälig tid utfärda 

godtagbar säkerhet för sina ekonomiska åtaganden gentemot kommunen. Säkerheten 

ska motsvara den beräknade kostnaden för de åtgärder som krävs för att genomföra 

detaljplanen med ett påslag om 25%. Säkerhet ska ställas inom två veckor före 

kommunstyrelsens sammanträde. Säkerheterna ska godkännas av kommunen och kan 

utgöras av On Demand bank- eller försäkringsgaranti, moderbolagsborgen, pantbrev i 

fastighet inom Håbo kommun eller annan av kommunen godtagbar säkerhet. Säkerheten 

kan minskas i takt med att exploatören fullgör sina åtaganden enligt överenskommelse i 
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exploateringsavtalet. 

 

 

8. Överlåtelse av exploateringsavtal och ägarbyte 
Exploatören får inte överlåta exploateringsavtalet (inklusive eventuella tilläggsavtal) till 

annan part utan kommunens skriftliga medgivande. Vid överlåtelse av avtalet tar 

kommunen ut en administrationsavgift för sin hantering. Kommunen prövar vid 

överlåtelse av exploateringsavtalet att exploatören som ska överta avtalet har sådan 

genomförandeförmåga som krävs för att uppfylla villkoren i avtalet. Krav kan ställas på 

nya säkerheter. Grundvillkoren enligt nedan ska uppfyllas. Eventuellt kan viten 

aktualiseras om inte överlåtelse skett enligt skriftligt godkännande av kommunen. 

Begäran om överlåtelse ska ske genom kommunens e-tjänst. 
 

Om exploatören överlåter fastighet eller del av fastighet inom planområdet till annan 

ska exploatören tillse att den nye exploatören övertar samtliga förpliktelser enligt 

exploateringsavtalet. Detta ska ske genom att i överlåtelsehandlingen upplysa om 

exploateringsavtalet och att kommande ägare förbinder sig att följa exploateringsavtalet. 

Exploateringsavtalet ska biläggas i överlåtelsehandlingen. 

Exploatören är skyldig att utan dröjsmål informera kommunen skriftligen om ägarbyte 

under exploateringsprocessen.  

 

9. Medfinansieringsersättning  
Medfinansieringsersättning definieras enligt PBL som ”ersättning som en byggherre 

eller en fastighetsägare i samband med genomförande av en detaljplan åtar sig att betala 

för en del av en kommuns kostnad för bidrag till byggande av en viss väg eller järnväg 

som staten eller en region ansvarar för”.  

 

Medfinansieringsersättning kan bli aktuell i samband med infrastruktursatsningar. Det 

kan exempelvis bli aktuellt i ett område där den väg eller järnväg som Staden bidrar till 

medför att den fastighet eller de fastigheter som exploatören har och som omfattas av en 

detaljplan kan antas öka i värde.  

Om kommunens medfinansiering av statlig eller regional infrastruktur eller finansiering 

av egen transportinfrastruktur medför att fastigheter ökar i värde får exploateringsavtalet 

avse åtagande för en fastighetsägare att ersätta hela eller del av värdeökningen till 

kommunen (värdestegringsersättning). Värdestegringsersättningen ska användas för att 

finansiera den infrastruktur som ger värdeökningen.  
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Förslag till ny VA-taxa 2023 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta ny VA-taxa enligt förslag, att gälla 

från 2023-01-01 

2. Kommunfullmäktige beslutar att VA-taxa, antagen 2016-06-13 § 73 

upphör att gälla 2023-01-01. 

 

Sammanfattning 

VA-verksamheten skall finansieras av VA-taxan. Ökade kostnader inom 

flera områden påverkar drift- och kapitalkostnader i verksamheten. VA-

taxan behöver revideras för att undvika ett ekonomiskt underskott 2023. I 

revideringen föreslås att anläggningsavgifterna höjs med 30 procent, 

brukningsavgifterna höjs med 20 procent. Vidare föreslås justeringar för att 

följa Svenskt Vattens normalförslag för kommunal VA-taxa, P120. 

Ärendet återremitterades på Kommunfullmäktige 2022-12-12 § 223 för att 

kontrollera om en höjning av Va-taxan är nödvändig. Workshop har hållits 

med förtroendevalda. Presentation från workshopen bifogas ärendet. 

Förvaltningens förslag är att ny VA-taxa antas.    

 
Ärendet 
Bakgrund 

Kommunalt VA finansieras huvudsakligen av avgifter (taxor). Det är 

kommunfullmäktige i varje kommun som beslutar om taxans utformning 

och avgifternas nivåer. Enligt Lagen om allmänna vattentjänster (LAV 

2006:412) ska avgifterna vara rättvisa, skäliga och utgå från 

självkostnadsprincipen. Nuvarande VA-taxa fastställdes 2019, då beslut 

fattades om reviderade brukningsavgifter. Anläggningsavgifterna har varit 

oförändrade sedan 2013.  

Intäkterna som Håbo kommun får in via VA-taxan ska täcka kostnaderna för 

att förse VA-tjänster till alla med kommunalt vatten i Håbo kommun. Dit 

hör samtliga Va-anläggningar som behövs för att producera dricksvatten i 

vattenverken, att och distribuera dricksvatten och ta emot avloppsvatten i 

ledningsnätet samt ta hand om och rena avloppsvatten i 

avloppsreningsverken och ta hand om dagvatten. 

Likt all annan verksamhet har också VA-verksamheten påverkats kraftigt av 

stigande kostnader inom flera områden vilket påverkar verksamhetens 

ekonomiska resultat. Driftkostnader påverkas av framförallt ökade energi 

och drivmedelskostnader men även kapitalkostnader i form av räntor och 

avskrivningar för investeringar kommer att öka under 2023. En översyn av 
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kostnaderna för att driva de kommunala VA-anläggningarna har gjorts och 

en revidering av nuvarande VA-taxa är nödvändig för att undvika ett 

ekonomiskt underskott 2023.  

Ärendet återremitterades på Kommunfullmäktige 2022-12-12 § 223 för att 

kontrollera om en höjning av Va-taxan är nödvändig. Workshop har hållits 

med förtroendevalda. Presentation från workshopen bifogas ärendet. 

Förvaltningens förslag är att ny VA-taxa antas. 

Föreslagna ändringar 

VA-taxan delas upp i löpande brukningsavgifter och en anläggningsavgift 

som betalas vid inträde i VA-kollektivet (oftast vid anslutningen). Båda 

dessa kan innehålla olika delavgifter för dricksvatten, avlopp respektive 

dagvattenhantering. Dessa olika avgifter kan också innehålla både fasta och 

rörliga delar. Förslag på revidering av ny VA-taxa för Håbo kommun har 

gjorts utifrån Svenskt Vattens normalförslag för kommunal VA-taxa, P120.  

Följande ändringar föreslås: 

 Brukningsavgifterna höjs med 20 procent. 

Brukningsavgiften för vatten och avlopp består av tre avgifter: 

Fast avgift. Den fasta avgiften är en årsavgift som alla anslutna 

fastigheter betalar. Avgiften ska täcka kostnader för drift och de 

administrativa kostnader som är kopplade till att ha en ansluten 

fastighet, till exempel för planering, abonnentregister, fakturering 

mm. Har en fastighet begärt att få flera VA-anslutningar tillkommer 

en fast avgift för varje tillkommande anslutning. Den fasta avgiften 

betalas årligen och delas upp under året enligt ordinarie 

faktureringsperiod. 

Lägenhetsavgift. Lägenhetsavgiften är en avgift som baseras på hur 

många bostadsenheter det finns i fastigheten som har egen ingång 

och möjlighet till matlagning. Innehåller fastigheten ytor som inte 

används för boende, till exempel samlingslokal, kontor, butik eller 

restaurang, räknas dessa ytor om till lägenheter. En lägenhetsavgift 

tas ut per påbörjat 150-tal kvadratmeter BTA (bruttototalarea) för 

ytor som inte är avsedda att bo på. Lägenhetsavgiften betalas årligen 

och delas upp under året enligt ordinarie faktureringsperiod. 

Förbrukningsavgift. En avgift baserad på hushållets 

vattenförbrukning. Det här är en rörlig avgift som påverkas av hur 

mycket vatten du förbrukar.  

 Anläggningsavgifterna höjs med 30 procent.  

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som syftar till att täcka 

kostnaden för att ordna en allmän VA-anläggning. Avgiften tas ut 

vid anslutning av fastigheter och andra avgiftsskyldiga. 

Anläggningsavgiften består av fem olika delavgifter: servisavgift, 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 3(4) 

 Datum Vår beteckning 

 2022-10-26 KS 2022/01533 nr 113160 

 

förbindelsepunktsavgift, lägenhetsavgift, tomtyteavgift och 

grundavgift för dagvatten utan förbindelsepunkt. 

 En revidering av § 8.3 har gjorts för att följa P120. En fast nivå 

för etableringsavgift om 34 000 kr föreslås om servisledning utförs 

senare än övriga servisledningar på fastighetsägarens begäran. 

Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till 

följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga 

servisledningar. 

 Revidering av kostnader inom § 17, avgift för särskilda åtgärder. 

Även här har en höjning om 20 procent föreslagits för fasta 

kostnader. Vissa kostnader har justerats från fast kostnad till timpris 

eller att man specificerar att kostnaden är densamma som 

huvudmannens självkostnad.  

 

 Priser för de tjänster som erbjuds utöver VA-huvudmannens 

åtaganden enligt vattentjänstlagen, såsom uttag från vattenkiosk och 

sprinkleranslutningar, lyfts ut från VA-taxan och läggs till i en 

separat prislista.  

En redovisning med jämförelse av prisnivåer och formuleringar där det är 

tillämpligt i förslaget till ny VA-taxa 2023 mot nuvarande VA-taxa 

redovisas i bilaga 2.  

Taxe-nivåerna för anläggningsavgift respektive brukningsavgift kommer vid 

revidering av VA-taxan att förändras enligt följande:  

År Anläggningsavgift* Brukningsavgift** 

2022 175 195 kr 808 kr/ mån 

2023 228 500 kr 926 kr/ mån 
*Beräkning utifrån typhus A: avser fastighet med friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 

rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 m2 inkl garage 15 

m2, tomtyta 800 m2. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten.  

** Beräkning utifrån en normalvilla "Typhus A" omfattar ett friliggande källarlöst enbostadshus 

omfattande 5 rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 m2 

inkl garage 15 m2, tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 150 m3/år Fastigheten är ansluten till vatten, 

spill- och dagvatten. Avgifterna redovisas inklusive moms.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

De kommunala verksamheterna som är anslutna till de allmänna 

vattentjänsterna påverkas av förändrad taxa.  

Barnperspektivet 

Alla barn och ungdomar som bor och besöker Håbo kommun berörs av de 

allmänna vattentjänsterna. En VA-anläggning med goda funktioner att rena 

dricksvatten och ta emot avloppsvatten är en viktig del i ett hållbart 

samhälle vilket gynnar barn och ungdomars framtid.  
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 2022-10-26 KS 2022/01533 nr 113160 

 

Näringslivsperspektivet 

Verksamheter som är anslutna till de allmänna vattentjänsterna påverkas av 

en förändrad taxa. En VA-anläggning med goda funktioner att rena 

dricksvatten och ta emot avloppsvatten är en viktig del i ett hållbart 

samhälle vilket gynnar näringslivet i kommunen. 

Uppföljning 

- 

Beslutsunderlag 

– Bilaga 1. Förslag till ny VA-taxa 2023 

– Bilaga 2. Redovisning av förändringar i ny VA-taxa.  

– Prislista för tilläggstjänster för Vatten och avlopp 

– Svenskt vattens taxerapport 2022. 

– VA-taxa 2019  

– Presentation VA-taxa 2023  

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunfullmäktige 

VA-avdelningen 

Samhällsbyggnadschef 

Ekonomiavdelningen 

  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2023-02-08  

Kommunstyrelsen  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 15 Dnr 2022/01533  

VA-taxa 2023 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta ny VA-taxa enligt förslag, att gälla 

från 2023-04-01 

2. Kommunfullmäktige beslutar att VA-taxa, antagen 2016-06-13 § 73 upp-

hör att gälla 2023-04-01.  

Sammanfattning  

VA-verksamheten skall finansieras av VA-taxan. Ökade kostnader inom 

flera områden påverkar drift- och kapitalkostnader i verksamheten. VA-

taxan behöver revideras för att undvika ett ekonomiskt underskott 2023. I 

revideringen föreslås att anläggningsavgifterna höjs med 30 procent, bruk-

ningsavgifterna höjs med 20 procent. Vidare föreslås justeringar för att följa 

Svenskt Vattens normalförslag för kommunal VA-taxa, P120. 

Ärendet återremitterades på Kommunfullmäktige 2022-12-12 § 223 för att 

kontrollera om en höjning av Va-taxan är nödvändig. Workshop har hållits 

med förtroendevalda. Presentation från workshopen bifogas ärendet. För-

valtningens förslag är att ny VA-taxa antas.    

Beslutsunderlag 

– Bilaga 1. Förslag till ny VA-taxa 2023 

– Bilaga 2. Redovisning av förändringar i ny VA-taxa.  

– Prislista för tilläggstjänster för Vatten och avlopp 

– Svenskt vattens taxerapport 2022. 

– VA-taxa 2019  

– Presentation VA-taxa 2023 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall med redaktionell ändring av datumet i be-

slutet.  

Lars-Göran Bromander (S), Stefan Häggmark (M), Fred Rydberg (KD), 

Mats Engelmark (C) yrkar samtliga bifall till förslag till beslut.       

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till be-

slut med redaktionell ändring av datum och finner att så är fallet.          
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Taxa för Håbo kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning 
 
För år 2023 fastställdes anläggningsavgifterna och bruksavgifterna av kommunfullmäktige 2022-xx-xx. Huvudman för 

den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Håbo kommun, nedan kallad kommunen. Förvaltningen sköts av 

Samhällsbyggnadsförvaltningen VA-avdelningen. Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Håbo kommun. 

 

I denna taxa hänvisas till ”vattentjänstlagen” vilket avser Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412). 

§ 1 Avgiftsskyldighet 
För att täcka nödvändiga kostnader för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller 

annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jämställs med 

fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet dagvatten gata (Dg) är även den som ansvarar för att allmän platsmark 

ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

 

§2 Uppdelning av avgifter 
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3 Fastighetskategorier och begreppsförklaringar 
I dessa taxeföreskrifter avses med 

 

Fastighetskategorier 

 
Bostadsfastighet: Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att 

bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, 

eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från 

användarsynpunkt. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs inomhus. 

 

Exempel på sådana byggnader är: 

Kontor – Förvaltning – Stormarknader – Butiker – Utställningslokaler – Sporthallar – Hotell – Restauranger – Hantverk 

– Industri – Utbildning – Sjukvård – Lagerlokaler – Serverhallar 

 
Annan fastighet: Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att 

bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. Den 

huvudsakliga verksamheten bedrivs utomhus. 

 

Exempel på sådan fastighet är: 

Hamn – Virkesupplag – Fordonsuppställningsplats – Obemannad bensinstation – Biltvätt med skärmtak – Kyrkogård 

utan byggnader Återvinningsstationer – Järnvägsfastighet utan byggnader  - Idrottsplats utomhus  

 
Obebyggd fastighet: Fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggts. 
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Lägenhet/Bostadsenhet: Ett eller flera utrymmen i byggnad, som anges 2:a stycket § 3 enligt ovan, som i 

upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, 

där begreppet lägenhet inte är tillämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt 

svensk standard SS 21054:2020 som en lägenhet. Friggebodar och attefallshus räknas som en enhet i fall kök och toalett 

finns installerat. 

 

 

Allmän platsmark: Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän plats, eller om 

marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark. 

 

Begreppsförklaringar 
 

Anläggningsavgift: En engångsavgift för täckande av en kostnad för att ordna en allmän va-anläggning. 

 

Brukningsavgift: En periodisk avgift för täckande av drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar 

eller andra kostnader för en allmän va-anläggning som inte täcks av en anläggningsavgift. 

 

Huvudman: Den som äger en allmän va-anläggning (Håbo kommun). 

 

Verksamhetsområde: Det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller ska ordnas 

genom en allmän va-anläggning. De geografiska områdena som är verksamhetsområden i kommunen, är beslutade av 

kommunfullmäktige. Verksamhetsområdet är uppdelat i tre delar 1) vatten 2) spillvatten och 3) dagvatten. 

 

Vattentjänster: Huvudmannen, d.v.s. kommunen, tillhandahåller tre vattentjänster 1) tillhandahållande av dricksvatten 

2) bortledning och rening av spillvatten samt 3) bortledning och rening av dagvatten. 

 

Vattenförsörjning: Tillhandahållande av vatten som är lämplig för normal hushållsanvändning. 

 

Spillvatten: Spillvatten indelas oftast i svartvatten, som är det som spolas ut från toaletter, och gråvatten (eller BDT-

vatten), som är smutsigt vatten från bad, duschar, diskning och tvätt. 

 

Spillvattenavlopp, S: Bortledande av spillvatten. 

 

Dagvatten fastighet, Df: Tjänsten bortledning av dag- och dränvatten från fastighet 

 

Dagvatten gata, Dg: Tjänsten bortledning av dag- och dränvattenavlopp från allmän platsmark. 

 

Tomtyta: En fastighets uppmätta tomtyta enligt fastighetsregistret. 

 

Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avlopp, ABVA: Kommunala föreskrifter för användning av den allmänna va-

anläggningen. 

 

Bruttoarea (BTA): Den sammanlagda ytan av samtliga våningar, inräknat källarvåning, som i varje våningsplan 

begränsas av omgivande ytterväggars utsidor. 

 

Servisledning: Den ledning som förbinder en fastighet med en allmän va-anläggnings ledningsnät. Fastighetsägaren är 

ansvarig för ledningen. 

 

Förbindelsepunkt, FP: Ansvarsgräns på servisledningen mellan den allmänna va-anläggningen och fastighetsägarens 

enskilda va-anläggning. 

 

Lätt tryckavlopp (LTA): Trycksatt avloppssystem där normalt en pumpenhet för avloppsvatten installeras vid respektive 

fastighet. 

 

Mark- och miljödomstolen: Prövar mål kring frågor enligt denna va-taxa. 

 

 

  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Toalett
https://sv.wikipedia.org/wiki/BDT-vatten
https://sv.wikipedia.org/wiki/BDT-vatten
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bad
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dusch
https://sv.wikipedia.org/wiki/Diskning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tv%C3%A4tt
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§ 4 När inträder avgiftsskyldighet? 
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål 

 

Ändamål 

 

Anläggningsavgift 

 

Brukningsavgift 

 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp 

från fastighet 

Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från 

allmän platsmark 

Ja Ja 

 

 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för 

ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. 

 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder 

för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

 

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna förutsättningar för 

avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och 

fastighetsägaren informerats om detta. 

 

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och 

underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

 

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder. 
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ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5–12) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt, moms som för närvarande är 25%. 

 

§ 5 Avgifter bostadsfastighet 
5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 

 

Avgift utgår per fastighet med: 

 

 Anläggningsavgifter (kr) Utan moms Med moms 

 

a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till 

förbindelsepunkter för V, S och Df 54 000  kr 67 500 kr 

b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, 

S och Df 35 000 kr 43 750 kr 

c) en avgift per m2 tomtyta 70,00 kr 87,50 kr 

d) en avgift per lägenhet/bostadsenhet 22 800 kr 28 500 kr 

e)* en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan 

att förbindelsepunkt för Df upprättats. 15 000 kr 18 750 kr 

 

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift 

enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive 

upprättats. 

 

För lägenhet/bostadsenhet räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020 som 

en lägenhet/bostadsenhet. 

 

 

 

  

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, 

fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna. 

 

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt 

förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som 

huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter 

fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i 

proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). 

 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar 

summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall 

förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna 

enligt 5.1 a), b), d) och e). 

 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut 

ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån ovan angiven 

begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som 

föreskrivs i 8.2. 

 

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka 

bygglov beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som 

huvudmannen godkänner. 

 

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas 

ytterligare förbindelsepunkter, skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) 

och b). 

 

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för 

tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken 

tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.  

 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas 

begränsningsregeln i 5.3. 

 

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller 

ersätts riven bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 

5.1 d) för varje tillkommande lägenhet. 

 

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen 

utan att förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift 

enligt 5.1 e). 

 

 

 



 
6 

 

§ 6 Avgifter annan fastighet 
6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 

 

Avgift utgår per fastighet med: 

 

 Anläggningsavgifter, annan fastighet (kr) Utan moms Med moms 

 

a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till 

förbindelsepunkter för V, S och Df 54 000 kr 67 500 kr 

b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter 

för V, S och Df 35 000 kr 43 750 kr 

c) en avgift per m2 tomtyta 80,00 kr 100,00 kr 

d)* en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten 

sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats. 15 000 kr 18 750 kr 

 

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 d) tas ut reduceras 

avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive 

upprättats. 

 

 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna. 

 

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som 

huvudmannen godkänner. 

 

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för andel av 

fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. 

 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd frångår 

fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomyteavgift förfaller till betalning. 

 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades tills anståndet 

upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 

 

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) 

och b). 

 

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för 

vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 

 

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättas, skall 

erläggas avgift enligt 6.1 d). 

 

§ 7 Avgift obebyggd fastighet 
7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift. 

 

Avgift utgår per fastighet med: 

 

  
Bostadsfastighet 

 
 

Annan fastighet 

 

Servisavgift 5.1 a) 100% 6.1 a) 100% 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 100% 6.1 b) 100% 

Tomtyteavgift 5.1 c) 100% 6.1 c) 70% 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 0% -  

Grundavgift för Df om FP för Df inte upprättas 5.1 e) 100% 6.1 d) 100% 

 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) och b), eller i det fall 

dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna 

enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra stycket. 
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7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande: 

 

  Bostadsfastighet 

 

 Annan fastighet 

 

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30% 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 100% -  

 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

* Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra stycket så medger. 

 

§ 8 Reduktion av avgift 
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas reducerade avgifter 

enligt följande: 

 

 

Avgifter för framdragen servisledning 

 

En ledning 70% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 85% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

 

Avgifter i övrigt: 

 

  V S Df Dg 

 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30% 50% 20% - 

Tomtyteavgift 5.1 c) 30% 50% - 20% 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 30% 50% - 20% 

Grundavgift Df utan FP 5.1 e) - - 100% - 

Avgift per uppsättning FP 6.1 b) 30% 50% 20% - 

Tomtyteavgift  6.1 c) 30% 50% - 20% 

Grundavgift Df utan FP 6.1 d) - - 100% - 

 

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1 b) respektive 6.1 d). 

 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, skall erläggas avgifter 

enligt 8.1. 

 

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för tillkommande servisledningar 

inte till högre belopp än 100% av avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika 

tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 

 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten skall, 

utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 34 000 kronor inkl moms. Etableringsavgiften avses täcka 

huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 

 

§ 9 Avgift för allmän platsmarkshållare 
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga anläggningsavgift. Avgiftens storlek 

fastställs vid varje enskilt tillfälle genom avtal. 

 

 

§ 10 Avtal och särtaxa 
Om huvudmannens kostnad för att förse viss eller vissa fastigheter med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning 

avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå 

enligt särskilt antagen särtaxa. 

 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen i stället komma överens med 

fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

 

§ 11 Debitering och dröjsmålsränta 
11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning. 

 

11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen 

från den dag betalningen skulle ha skett. 

 

11.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en 

viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska 

bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas 

enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första 

inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande del 

av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 11.2. 

 

11.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller 

ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger 

fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar 

fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 11.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan 

avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

 

§ 12 Reglering av avgifter för särskilda anordningar 
12.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar utförts på annat sätt 

eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets 

utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför. 

 

12.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och finner huvudmannen 

skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del 

med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av 

den tidigare servisledningens allmänna del. 

 

12.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, är 

huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess 

inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 
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BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 13–21) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt, moms, som för närvarande 

uppgår till 25%. 

 

§ 13 Avgifter för bebyggd fastighet 
13.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 

 

Avgift utgår per fastighet med:  

 

  Utan moms Med moms 

 

a) en fast grundavgift per år 2 724 kr 3406 kr 

b) en avgift per m3 levererat vatten 32,00 kr 40,00 kr 

c) en avgift per år och lägenhet/bostadsenhet för bostadsfastighet och därmed 

jämställd fastighet 1 228 kr 1 535 kr 

d) en avgift per år och varje påbörjat 100-tal m2 tomtyta för annan fastighet 74,00 kr 92,50 kr 

 

För lägenhet/bostadsenhet räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020 som 

en lägenhet/bostadsenhet. 

 

13.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål (V, S, Df och Dg) reduceras avgifterna. 

 

Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:  

 

  V S Df 
Dg 

 

Fast grundavgift 13.1 a) 40%  45%  10% 5% 

Avgift per m3 13.1 b) 40% 60% - - 

Lägenhetsavgift 13.1 c) 40% 25% 30% 5% 

Tomtyteavgift 13.1 d) 40% 25% 30% 5% 

Avgiften är uttyckt som procent av full avgift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren, om huvudmannen 

finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. 

 

 

13.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt 

vatten som levereras till fastigheten. Har 

huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet 

vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas 

genom mätning, tas avgift enligt 13.1 b) ut efter en 

antagen förbrukning om 200 m3/lägenhet & 

bostadsenhet och år i permanentbostad och med 100 

m3/lägenhet & bostadsenhet och år för fritidsbostad. 

 

Om fastigheten enbart är ansluten till spillvatten 

och mätning ej är möjligt tas avgift ut efter en 

antagen förbrukning om 200 m3/lägenhet & 

bostadsenhet och år i permanentbostad och med 100 

m3/lägenhet & bostadsenhet och år för fritidsbostad. 

13.4 För s k byggvatten (som alltid ska mätas) 

erläggs brukningsavgift enligt 13.1 b).  

 

13.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per 

fastighet) skall erläggas en årlig avgift med ett 

belopp motsvarande 20% av den fasta grundavgiften 

enligt 13.1 a). Beloppet avrundas till närmaste hela 

krontal 

 

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett 

mätställe. 
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Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDACs 

föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. 

 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta 

förbrukningen. 

 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens uppskattning 

av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark- och miljödomstolen. 

 

13.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, skall fastighetsägaren 

ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 18. 

 

13.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning (kylvatten o d), skall 

erläggas avgift med 50% av avgiften enligt 14.1 b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

§ 14 Avgift allmän platsmarkshållare 
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls 

skall erlägga brukningsavgift. 

 

Avgift utgår med: 

 

 Utan 

moms 

Med moms 

 

En avgift per m2 allmän platsmark för bortledning av dagvatten om 2,80 kr/m2 3,50 kr/m2 

 

 

§ 15 Skillnad i vatten-, respektive spillvattenmängd 
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds inte hela den 

levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som 

avleds till avloppsnätet. 

 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- eller 

spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren. 

 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter levererad mängd vatten är 

att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd. 

 

§ 16 Avgift obebyggd fastighet 
För obebyggd fastighet erläggs inte brukningsavgift. 
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§ 17 Avgift särskilda åtgärder 
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har åtgärd vidtagits på grund av att 

fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet, t.ex. åtgärden att vattentillförseln avstängts eller reducerats, eller 

annan åtgärd vidtagits av huvudmannen, debiteras följande avgifter: 

 

 Utan moms Med moms 

 

Nedtagning av vattenmätare 500 kr 625 kr 

Uppsättning av vattenmätare 500 kr 625 kr 

Avstängning och/eller påsläpp av vattentillförsel på fastighetsägarens begäran, 

per timme 500 kr 625 kr 

Avstängning eller påsläpp av vattentillförsel p.g.a. bristande betalning 500 kr 625 kr 

Undersökning av vattenmätare 1 000 kr 1 250 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn 1 000 kr 1 250 kr 

Förgäves besök 500 kr 625 kr 

För att ha orsakat skada, t.ex. grumligt vatten, genom olovligt uttag ur brandpost 

eller olovligt öppnande av servisventil 

Huvudmannens självkostnad för 

att åtgärda skadan 

Frusen/skadad mätare inkl. arbetskostnad Huvudmannens självkostnad 

Konstaterat felaktig användning/handhavande som medfört skada eller fel på 

LTA-pumpenheten som kräver reparation. 

Huvudmannens självkostnad för 

att åtgärda skadan 

 

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg om 100% av ovan 

angivna belopp. 

 

§ 18 Avtal och särtaxa 
Om  huvudmannens kostnad för att förse viss eller vissa fastigheter med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning 

avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå 

enligt särskilt antagen särtaxa. 

 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 13–16 får huvudmannen i stället komma överens med 

fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

 

§ 19 Debitering av avgift 
Avgift enligt 13.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, varannan månad, per kvartal, tertial eller halvår enligt 

beslut av huvudmannen. Avgift enligt 13.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad 

vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 13 och 15. 

 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § 

räntelagen från den dag betalningen skulle skett. 

 

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter 

uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per 

år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 

 

§ 20 Avgift enligt särskild överenskommelse 
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans brukande av 

anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-

förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 

storlek. 

 

TAXANS INFÖRANDE 

§ 21 Taxans ikraft sättande samt tvist 
Denna taxa träder i kraft 2023-01-01. De brukningsavgifter enligt 13.1, 13.3 och 13.7 samt § 15, som är baserade på 

uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den 

spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande. 

 

Vid tvist 
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av 

Mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster. 

 



Bilaga 2. Redovisning av förändringar i förslag till ny VA-taxa 2023 
jämfört med nuvarande VA-taxa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Förtydligande om fastighetskategorier och begreppsförklaringar 

har gjorts för att följa P120. Tillägg redovisas i rött nedan.  

 

§ 3 Fastighetskategorier och begreppsförklaringar 
I dessa taxeföreskrifter avses med 

 

Fastighetskategorier 

 
Bostadsfastighet: Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 

beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs 

fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov 

avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från 

användarsynpunkt. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs inomhus. 

 

Exempel på sådana byggnader är: 

Kontor – Förvaltning – Stormarknader – Butiker – Utställningslokaler – Sporthallar – 

Hotell – Restauranger – Hantverk – Industri – Utbildning – Sjukvård – Lagerlokaler – 

Serverhallar 

 
Annan fastighet: Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 

beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte 

enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs 

utomhus. 

 

Exempel på sådan fastighet är: 

Hamn – Virkesupplag – Fordonsuppställningsplats – Obemannad bensinstation – 

Biltvätt med skärmtak – Kyrkogård utan byggnader Återvinningsstationer – 

Järnvägsfastighet utan byggnader  - Idrottsplats utomhus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obebyggd fastighet: Fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men 

inte ännu bebyggts. 

 

Lägenhet/Bostadsenhet: Ett eller flera utrymmen i byggnad, som anges 2:a stycket § 3 

enligt ovan, som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i 

bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, där begreppet lägenhet inte är 

tillämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) 

enligt svensk standard SS 21054:2020 som en lägenhet. Friggebodar och attefallshus 

räknas som en enhet i fall kök och toalett finns installerat. 

 

 

Allmän platsmark: Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) 

redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark 

som i övrigt motsvarar sådan mark. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Anläggningsavgifter för bostadsfastighet föreslås höjas med 30 

procent till följande nivåer (nuvarande taxenivåer redovisas till 

höger): 

 

§ 5 Avgifter bostadsfastighet 
5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 

 

Avgift utgår per fastighet med: 

 

 Anläggningsavgifter (kr) Utan 

moms 

Med 

moms 

 

a) en avgift avseende framdragning av varje 

uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter 

för V, S och Df 54 000  kr 67 500 kr 

b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning 

förbindelsepunkter för V, S och Df 35 000 kr 43 750 kr 

c) en avgift per m2 tomtyta 70,00 kr 87,50 kr 

d) en avgift per lägenhet/bostadsenhet 22 800 kr 28 500 kr 

e)* en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande 

av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df 

upprättats. 15 000 kr 18 750 kr 

 

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift 

enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning 

och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive 

upprättats. 

 

För lägenhet/bostadsenhet räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt 

svensk standard SS 21054:2020 som en lägenhet/bostadsenhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Anläggningsavgifter för annan fastighet föreslås höjas med 30 

procent till följande nivåer (nuvarande taxenivåer redovisas till 

höger): 

§ 6 Avgifter annan fastighet 
6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 

 

Avgift utgår per fastighet med: 

 

 Anläggningsavgifter, annan fastighet (kr) Utan 

moms 

Med 

moms 

 

a) en avgift avseende framdragning av varje 

uppsättning servisledningar till 

förbindelsepunkter för V, S och Df 54 000 kr 67 500 kr 

b) en avgift avseende upprättande av varje 

uppsättning förbindelsepunkter 

för V, S och Df 35 000 kr 43 750 kr 

c) en avgift per m2 tomtyta 80,00 kr 100,00 kr 

d)* en grundavgift för bortledande av Df, om 

bortledande av dagvatten 

sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats. 15 000 kr 18 750 kr 

 

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift 

enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning 

och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive 

upprättats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Förändrad formulering och förtydligande av § 8.3 där en fast 

prissättning har satts istället för en procentuell fördelning. 

(tidigare formulering till höger).  

 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än 
övriga servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, 
erläggas en etableringsavgift om 34 000 kronor inkl moms. 
Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av 
att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga 
servisledningar. 

 

 

 § 10 Index i tidigare taxan utgår.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än 

övriga servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, 

erläggas en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1 a). 

Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av 

att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga 

servisledningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Brukningsavgifter för bebyggd fastighet föreslås höjas med 20 

procent till följande nivåer (nuvarande taxenivåer redovisas till 

höger). Fast avgift per år och mätare beroende på mätarstorlek 

tas bort. Förtydligande av 13.2 hur reduktion av avgift ska 

beräknas(tidigare 14:2).  

§ 13 Avgifter för bebyggd fastighet 
13.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 

 

Avgift utgår per fastighet med:  

 

  Utan 

moms 

Med 

moms 

 

a) en fast grundavgift per år 2 724 kr 2 838 kr 

b) en avgift per m3 levererat vatten 32,00 kr 40,00 kr 

c) en avgift per år och lägenhet/bostadsenhet för 

bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet 1 228 kr 1 535 kr 

d) en avgift per år och varje påbörjat 100-tal m2 

tomtyta för annan fastighet 74,00 kr 92,50 kr 

 

För lägenhet/bostadsenhet räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt 

svensk standard SS 21054:2020 som en lägenhet/bostadsenhet. 

 

13.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål (V, S, Df och 

Dg) reduceras avgifterna. 

 

Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:  

 

  V S Df 
Dg 

 

Fast grundavgift 13.1 

a) 40%  45%  10% 5% 

Avgift per m3 13.1 

b) 40% 60% - - 

Lägenhetsavgift 13.1 

c) 40% 25% 30% 5% 

Tomtyteavgift 13.1 

d) 40% 25% 30% 5% 

Avgiften är uttyckt som procent av full avgift 

 

 

 



 
 

 Justering av § 13.5 (tidigare § 14.5) med sänkning av grundavgift 

för extramätare från 50 procent till 20 procent.  

 

 
 

13.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas 

en årlig avgift med ett belopp motsvarande 20% av den fasta 

grundavgiften enligt 13.1 a). Beloppet avrundas till närmaste hela krontal.  

 

 

 Avgifter för allmän platsmarkshållare föreslås höjas med 30 

procent till följande nivåer (nuvarande taxenivåer redovisas till 

höger): 

 

§ 14 Avgift allmän platsmarkshållare 
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls 

skall erlägga brukningsavgift. 

 

Avgift utgår med: 

 

 Utan 

moms 

Med 

moms 

 

En avgift per m2 allmän platsmark för bortledning av 

dagvatten om 

2,80 

kr/m2 

3,50 

kr/m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas 

en årlig avgift med ett belopp motsvarande 50% av den fasta avgiften 

enligt 14.1 a). Beloppet avrundas till närmaste hela krontal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Förändringar i form av förtydliganden av avgifter för särskilda 

åtgärder. Avgifterna som kvarstår föreslås höjas med 20 procent. 

Tjänster som inte ingår i de allmänna vattentjästerna lyfts ur VA-

taxan till separat prislista.  

 

§ 17 Avgift särskilda åtgärder 
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har 

åtgärd vidtagits på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet, t.ex. 

åtgärden att vattentillförseln avstängts eller reducerats, eller annan åtgärd 

vidtagits av huvudmannen, debiteras följande avgifter: 

 

 Utan 

moms 

Med moms 

 

Nedtagning av vattenmätare 500 kr 625 kr 

Uppsättning av vattenmätare 500 kr 625 kr 

Avstängning och/eller påsläpp av vattentillförsel på 

fastighetsägarens begäran, per timme 500 kr 625 kr 

Avstängning eller påsläpp av vattentillförsel p.g.a. 

bristande betalning 500 kr 625 kr 

Undersökning av vattenmätare 1 000 kr 1 250 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn 1 000 kr 1 250 kr 

Förgäves besök 500 kr 625 kr 

För att ha orsakat skada, t.ex. grumligt vatten, genom 

olovligt uttag ur brandpost eller olovligt öppnande av 

servisventil 

Huvudmannens 

självkostnad för att 

åtgärda skadan 

Frusen/skadad mätare inkl. arbetskostnad Huvudmannens 

självkostnad 

Konstaterat felaktig användning/handhavande som 

medfört skada eller fel på LTA-pumpenheten som kräver 

reparation. 

Huvudmannens 

självkostnad för att 

åtgärda skadan 

 

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid 

debiteras ett tillägg om 100% av ovan angivna belopp. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prislistan ska årligen aktualitetsprövas av ansvarig 

Prislista gäller från: 2023-01-01 

Verksamhet: VA-avdelningen 

Dokumentnummer: "[Ange dokumentnummer, finns inget, ta bort raden]"   

TILLÄGGSTJÄNSTER FÖR VATTEN OCH 
AVLOPP 

Prislista 



 
Samhällsbyggnads-
förvaltningen 

 Prislista 1(2) 

 Datum  

 2022-10-25  

    

 

Prislista för tilläggstjänster för vatten och avlopp 

Håbo kommuns VA-avdelning erbjuder vissa tjänster inom vatten och avlopp som inte är en 

del av det kommunala ansvaret och som inte regleras i VA- taxan. Detta är tilläggstjänster 

som prissätts enligt separat prislista.  

 

Tekniskt vatten via vattenkiosk 

Avgifter för användning av tankstation/ vattenkiosk 

 Utan moms med moms 

Depositionsavgift per nyckel 

Uttagsavgift per m3 

480 kr 

32 kr 

600 kr 

40 kr 

Om nyckel återlämnas återbetalas depositionsavgiften. Vid skadad eller borttappad nyckel 

behålls depositionsavgiften.  
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Sammanfattning

Förändringarna av VA-taxorna i Sverige under det senaste året 
ligger under den nivå som Svenskt Vatten bedömer som nöd-
vändig för att på nationell nivå klara investeringsbehoven de 
närmaste 20 åren. Den nivån är 4% per plus inflation. Med den 
senaste tidens kostnadsutveckling kan vi konstatera att taxorna 
framgent behöver höjas ytterligare. Taxornas nivå och utform-
ning är en rejäl framtidsutmaning.
Årets genomsnittliga höjning av brukningsavgifterna är 3,9% för ett s.k. typhus A, unge-
fär en normalvilla med två vuxna och två barn. För ett typhus B, ett flerbostadshus 
med 15 lägenheter, är höjningen något mindre, 3,7%. Höjningarna är alltså under det 
uppskattade behovet. Nordmaling och Båstad är de två kommuner som höjt sina bruk-
ningsavgifter mest av alla med drygt 20%. Samtidigt finns det en handfull kommuner 
som sänkt, oftast efter att man ändrat sina taxekonstruktioner.

En total årskostnad för ett typhus A varierar mellan 3 200 kr och 16 000 kr, en 
skillnad på nästan 500% för en i princip identisk tjänst. Skillnaden i anläggningsavgift, 
engångskostnaden vid anslutning till kommunalt VA, är ännu större med 351 000 kr i den 
dyraste och 44 000 kr i den billigaste kommunen. Det motsvarar över 700% i skillnad. 
Skillnaderna förefaller öka med tiden.

Det finns vissa samband mellan taxenivåer som till exempel kommunstorlek, led-
ningslängd per ansluten och befolkningstillväxt, men ingen parameter förklarar alla 
skillnader. Svenskt Vattens uppfattning är att de stora, och ökande, regionala skillna-
derna är en fråga som behöver lyftas upp och diskuteras politiskt. De kommer inte att 
jämnas ut av sig själva.

Den senaste tidens utveckling med oro i omvärlden, leveransproblem och dramatiska 
kostnadsökningar aktualiserar ytterligare behovet av att stärka VA-organisationernas 
kapacitet och förmåga att klara av sina uppdrag. Förutom på grund av säkerhets- och 
beredskapsläget behöver även grundkompetens stärkas inom exempelvis förmåga att 
identifiera, prioritera och genomföra investeringar.

Det osäkra läget aktualiserar också statens och dess myndigheters roll för att ge 
styrning och ledning i en tid av till exempel brist på kemikalier eller reservdelar. Svenskt 
Vattens uppfattning är att staten måste förtydliga sitt eget ansvar och sitt eget ledarskap.
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Inledning

Svenskt Vatten har sedan lång tid undersökt taxorna för kommunalt vatten och avlopp 
(VA) och årligen sammanställt en rapport med kommentarer till statistiken. När den 
här rapporten skrivs i juni 2022 kan vi börja överblicka effekterna av pandemin. Men 
vi står med ett pågående krig i Ukraina som förutom allt mänskligt lidande, påverkar 
VA högst konkret. 

I takt med att medvetenheten om investeringsbehoven tilltagit har intresset för 
finansieringen av förnyelse och utbyggnad av VA-anläggningar ökat och därmed har 
VA-taxorna hamnat i blickfånget. Svenskt Vatten har i tidigare rapporter pekat på att 
dessa kommer att behöva höjas på grund av uttjänt infrastruktur, höjda miljökrav och 
klimatförändringarna. Finansieringen av de framtida investeringarna och ökande 
driftskostnader innebär ett behov av att i fast penningvärde fördubbla taxorna under en 
20-årsperiod, sett över hela landet. Det skulle motsvara en årlig ökningstakt på ungefär 
4% utöver inflationen. De senaste åren har kostnadsökningar och räntor legat på en låg, 
stabil nivå, men den situationen ändras nu snabbt.

Huvudsyftena med den här rapporten är:
 ● Att kartlägga och kommentera den faktiska utvecklingen av VA-taxorna, förändringar 

av brukningsavgifter och anläggningsavgifter i enskilda kommuner och sammantaget 
för hela landet. Att på ett enkelt sätt redovisa den totala kostnaden för kommunalt 
VA för en vanlig villaägare i ett antal kommuner.

 ● Att illustrera och kommentera förklaringar till varför det är så stora skillnader som 
400-500% i kostnad för en vanlig villaägare för en i princip identisk tjänst, dricks-
vattenförsörjning och avloppsrening, levererat utifrån ett och samma regelverk i 
hela landet.

 ● Slutligen också att ge några ögonblicksbilder i form av intervjuer med VA-chefer av 
hur kostnadsutvecklingen, från att ha varit tämligen stabil under lång tid, nu pekar 
oväntat brant uppåt.

Metodbeskrivning och bakgrundsfakta om undersökningen finns sist i rapporten. Allt 
statistiskt underlag för landets samtliga kommuner går att ta del av på Svenskt Vattens 
webb.
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VA-taxor – så funkar det  
i allmänhet

Kommunalt VA finansieras av avgifter (taxor), inte av kommunalskatt. Det är kom-
munfullmäktige i varje kommun som beslutar om taxans utformning och nivåerna. 
Svenskt Vatten har tagit fram ett normalförslag som en kommun kan välja att använda 
och som baserar sig på lagstiftning (Lagen om allmänna vattentjänster, LAV) och rätts-
praxis. Lagstiftningen säger att avgifterna ska vara rättvisa och skäliga, utgå från själv-
kostnadsprincipen och att de får ta hänsyn till den nytta som brukaren/kunden har av 
anslutningen till kommunalt VA.

De delas upp i löpande brukningsavgifter och en anläggningsavgift som betalas vid 
inträde i VA-kollektivet (oftast vid anslutningen). Båda dessa kan innehålla olika del-
avgifter för dricksvatten, avlopp respektive dagvattenhantering. Dessa olika avgifter 
kan också innehålla både fasta och rörliga delar. Det är heller inget som hindrar en 
kommun från att skjuta till skattemedel eller att låta intäkter från brukningsavgifter 
finansiera utbyggnad eller vice versa. I teorin skulle en kommun kunna ha en enda fast 
avgift, oavsett förbrukning, en ”flat rate”. Eller enbart en rörlig avgift per kubikmeter 
förbrukat vatten. 

Taxorna är komplicerade att förklara och en stor kommunikativ utmaning för många 
VA-huvudmän.

Sammantaget gör detta exakta jämförelser svåra och därför används två typhus, A och 
B, för att ändå få en uppfattning om skillnader. Typhus A motsvarar ungefär en normal 
villa med förbrukning för två vuxna och två barn. Typhus B är ett flerbostadshus med 
15 lägenheter och en antagen vattenförbrukning.

Svenskt Vatten har under året tagit fram ett nytt normalförslag till kommunal 
VA-taxa, som utgår från dagens lagstiftning. Förslaget, P(ublikation) 120, finns att köpa 
via Svenskt Vattens Vattenbokhandel och tar hänsyn till senaste rättspraxis, förtydligar 
och förenklar jämfört med det gamla förslaget (P96). Svenskt Vatten driver också mer 
långsiktiga utvecklingsprojekt för hur taxan ska utformas i framtiden liksom alternativa 
modeller för finansieringen.
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Östersund – inte bara nytt vattenverk

Hur har VA-taxan utvecklats över tid?
Under senaste fem åren har vi jobbat med att höja VA-taxan, till 2022 med 10%. Kommunen 
har under många år varit en av de kommuner med den lägsta taxan i landet och vi är fortfarande 
bland de ungefär 20 med lägst. 

Räcker pengarna för att komma ikapp och att jobba aktivt med underhåll och utveckling?
Utmaningen är en kombination av att ha pengar, personal med rätt grundkompetens men 
också rutiner och instruktioner för hur arbetet skall gå till, samtidigt som utbyggnadstakten och 
expansionen är enorm i kommunen. Vi gör saker idag som ingen i organisationen har gjort förut. 

Behöver ni se över taxan ytterligare?
VA-taxans uppbyggnad i Östersund följer gamla mönster, vilket gör att det nu pågår ett projekt 
tillsammans med konsulter för att ta taxan in i framtiden, för att ha täckning för alla utbygg-
nationer och renoveringar. Planen är att den nya taxan skall presenteras för politiken under 
2023, för att börja gälla 2024. 

Ser ni över fördelningen mellan de olika vattentjänsterna?
Ja, parallellt pågår också arbete med att få kontroll på vad de olika nyttigheterna egentligen 
kostar och fördelningen mellan dem. Detta görs tillsammans med personalen som får rapportera 
sin tid på olika konton beroende på vad de jobbar med. Detta gör att all personal också blir mer 
medveten och engagerad i sitt arbete.

Vilka är utmaningarna?
Vi har en långsiktig plan för höjd taxa de kommande åren, men pandemin kom med hemarbete 
som har påverkat tidplanerna i en del projekt, höjda priser på en del varor, förlängda transport-
tider samt brist på en del varor och detta sågs som stora utmaningar men fortfarande hanterbart.

Men sen kom Ukraina….?
Pandemin var inget mot det som sker nu. Kriget i Ukraina har förändrat säkerhetsläget och 
till viss del hur vi jobbar. Men framförallt har alla priser gått i höjden, förseningar och brist på 
viktiga saker. Detta kommer att slå hårt och just nu är det svårt att överblicka hur situationen 
skall hanteras. Om pandemin slog mot investeringar och projekt så slår effekterna av kriget på 
hela verksamheten.

Hur är det att vara en kommunal förvaltning och inte ett aktiebolag till exempel?
Det är en utmaning med att hantera investeringsbudgeten och att ligga i den kommunala för-
valtningen och vara del av kommunens budgetprocess som har fokus på 1 år plus 2 år i taget. De 
stora projekten inom VA löper under flera år och vid ett par av dem jobbar vi med partnering. 
Trots en total projektbudget, så skall det ändå klämmas in och styras på årsbasis, och nu hotas 
det med att inga ombudgeteringar får göras från ett år till ett annat….

Kristina Kenning 
Sektorchef
Teknisk förvaltning, Avfall VA
Östersunds kommun / Staaren tjïelte
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Resultat – det kostar kommunalt 
VA i Sverige 2021

Brukningsavgifter

  Årskostnad 
Medel 2022
(2021)

Förändring jämfört med  
föregående års taxa  
(2021)

Månadskostnad per  
hushåll 2022 
(2021)

Typhus A (villa)  8 538 kr (8 220 kr) 3,9 % (5,1 %) 712 kr (685 kr)

Typhus B (flerfamilj) 79 540 kr (76 701 kr) 3,7 % (4,6 %) 440 kr (426 kr)

Den genomsnittliga höjningen i Sveriges kommuner för typhus A på 3,9% ligger till och 
med under den årliga takt som Svenskt Vatten bedömer som nödvändig för att klara 
de framtida behoven – en nivå som inte omfattar kostnadsökningar med hänsyn till 
inflation. Den genomsnittliga årskostnaden på 8 538 kr är ett genomsnitt för de 290 
kommunerna. Tar man hänsyn till att stora kommuner med många invånare ofta har 
relativt sett lägre brukningsavgifter så betalar den genomsnittliga VA-abonnenten i 
en villa mindre än så, ca 7 500 kr/per år, exakt beloppet beroende på hur man räknar.

Om brukningsavgifterna för Sveriges samtliga kommuner presenteras som i  
figur 1 så framgår hur stora skillnaderna är över landet. Mellan den högsta och den lägsta 
skiljer nästan 500%. Bland de tio med högst avgifter enligt tabellen finns både små med 
sviktande befolkningsunderlag och storstadsnära, expanderande kommuner.

Tabell 1
Årskostnad kommunalt 
VA för ett enbostadshus år 
2022 (Brukningsavgift typ
hus A). Spridning samtliga 
Sveriges kommuner enligt 
VASS Taxa 2022. (Medel
kommun 8  538 kr)
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Total årskostnad för typhus A (enbostadshus, t.ex. villa) kr/år
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000

Total årskostnad för typhus A 
(enbostadshus, t.ex. villa)
1 Tjörn
2 Norrtälje
3 Lilla Edet
4 Nordanstig
5 Ljusdal
6 Bollebygd
7 Östhammar
8 Högsby
9 Örnsköldsvik
10 Lekeberg

Total årskostnad för typhus A 
(enbostadshus, t.ex. villa)
280 Norberg
281 Helsingborg
282 Lycksele
283 Täby
284 Botkyrka
285 Halmstad
286 Stockholm inkl. 

Huddinge
287 Tibro
288 Fagersta
289 Solna

Figur 1
Årskostnad kommunalt 
VA för ett enbostadshus år 
2022 (Brukningsavgift typ
hus A). Spridning samtliga 
Sveriges kommuner enligt 
VASS Taxa 2022. (Medel
kommun 8 538 kr)
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Anläggningsavgifter

  Medel 2022 
(2021)

Förändring jämfört med  
föregående års taxa 
(2021)

Typhus A (enbostadshus) 161 889 kr (156 000 kr) 3,8 % (3,3 %)

Typhus B (flerfamilj, 15 lgh) 515 842 kr (500 000 kr) 3,2 % (4,2 %)

Anläggningsavgiften är den engångsavgift som en fastighetsägare betalar när hen for-
mellt inträder i VA- kollektivet, i praktiken vid anslutningen. Beräkningen av den här 
avgiften brukar vara ganska komplicerad eftersom den tar hänsyn till en rad faktorer och 
besvärlig att förklara eftersom den ska värdera (och ta betalt för) den nytta som fastig-
hetsägaren har av sin anslutning. Den ska också vara baserad på en ”allmän” självkostnad 
för att bygga ut anläggningen och ansluta en fastighet i kommunen.

Tabell 2
Kostnad för att ansluta 
ett enbostadshus och ett 
flerbostadshus med 15 
lägenheter till kommunalt 
VA år 2022 (Anläggnings
avgift typhus A och typhus 
B).  Medel värden  baserat 
på Taxeunder sökning 2022. 
Motsvarande värden för år 
2021 inom parentes.
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Anläggningsavgi� för typhus A (enbostadshus, t.ex. villa) kr

Som figuren ovan visar är skillnaderna i anläggningsavgift ännu mycket större mellan 
den dyraste och den billigaste kommunen, över 700%. De med höga anläggningsavgifter 
förefaller vara attraktiva kommuner med lågt utbud av tomter, höga fastighetspriser och/
eller skärgård. För den som ska bygga en ny villa här är anläggningsavgiften relativt sett 
en mindre del av affären och dessa kommuner har möjlighet att ta ut anläggningsavgifter 
som kanske mer än väl täcker kostnaderna för utbyggnad.

I den andra änden återfinns kommuner med svagare efterfrågan på tomter och lägre 
fastighetspriser och där önskemål om att stimulera inflyttning får vägas mot full kost-
nadstäckning genom anläggningsavgifterna. En särskild utmaning är för de kommuner 
som både har avfolkning av vissa delar och samtidigt har stora exploateringsprojekt i 
andra delar kopplat exempelvis till besöksnäringen.

Figur 2
Kostnad för att ansluta  
ett enbostadshus till 
kommunalt VA år 2022 
(Anläggningsavgift typhus A). 
Spridning samtliga  Sveriges 
kommuner enligt VASS 
Taxa 2022. (Medelkommun 
161 889 kr)

Högst anläggningsavgift för 
typhus A (enbostadshus,  
t.ex. villa)
1 Vaxholm
2 Orust
3 Rättvik
4 Sotenäs
5 Tjörn
6 Värmdö
7 Göteborg
8 Leksand
9 Norrtälje
10 Uddevalla

Lägst anläggningsavgift 
för typhus A (enbostads-
hus, t.ex. villa)
280 Skara
281 Munkfors
282 Valdemarsvik
283 Sorsele
284 Malå
285 Norsjö
286 Ånge
287 Uppvidinge
288 Åmål
289 Överkalix
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VA SYD – lageruppbyggnad av 
både rör, diesel och datorer

Hur förändrades er taxa för 2022?
I de kommuner som ingår i VA Syd, det vill säga Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö, 
ligger höjningarna mellan 0% och drygt 7%.

Hur påverkas ni av världsläget?
Negativt inom flera delar. Dels på en övergripande nivå, men även inom vissa specifika 
områden, som till exempel kostnad för kemikalier där vi sett ökningar på cirka 25%. 
Stundtals har även leverantörerna valt att dela upp beställningar så att mindre volymer 
levereras. 

Fler områden som påverkas?
El prognostiseras att överskrida budget.  Vi har en stor del bundet till ett betydligt lägre 
pris än nuvarande rörliga. Eventuellt ser vi en kostnadsökning på ca 40% men det beror 
också på i vilket läge priserna kan bindas. Kostnaden för drivmedel kommer också att 
överskrida budgeten. 

Vad innebär stigande räntor för er?
Då VA SYD är en investeringsintensiv verksamhet, med stora anläggningstillgångar och 
tillhörande lån, blir påverkan av räntehöjningar stor. Räntenivån för nya lån i budget 
2022 är på 0,5%, det senaste lånet hade dock en ränta på 2,9%. Detta innebär stora 
överskridanden av budget.

Och för projekten?
Inom projektverksamheten har det funnits indikationer på ökade priser. I ett enskilt 
projekt har man till exempel sett ökade kostnader på 40%. Det är i det högre spannet, 
men generellt ser vi ökade kostnader för material och drivmedel på 20-30% i entrepre-
naderna. Var detta landar och om det är stigande eller har stabiliserat sig är för tidigt 
att säga. 

Hur har ni märkt av problemen i de globala leveranskedjorna?
Vissa produkter har varit svåra att få tag på och leveranstiderna har i många fall ökat 
betydligt.

Vad gör ni åt detta?
Vi höjer våra lager och i vissa fall inom områden där det tidigare inte har funnits behov. 
Rörmaterial har utökats för att säkerställa att visst material finns på plats vid läcka eller 
miljöincident. Det har varit svårt med leveranser av IT-utrustning. För att förekomma 
de problemen har vi valt att köpa in en större mängd datorer för egen lagerhållning. Vi 
har också valt att köpa in mera diesel till reservaggregat.

Lisa Dahlberg
Controllerchef
Ekonomiavdelningen VA Syd
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Resultat - så mycket har man höjt 
VA-avgifterna

Höjning Typhus A (enbostadshus) Brukningsavgi� 2021 till 2022

-60,0% -40,0% -20,0% 0% 20,0% 40,0% -60,0%

-60,0% -40,0% -20,0% 0% 20,0% 40,0% -60,0%

Kommuner med största 
 höjning av VA-avgifterna i %
1 Nordmaling
2 Båstad
3 Upplands-Väsby
4 Älmhult
5 Emmaboda
6 Örkelljunga
7 Forshaga
8 Nora
9 Sundbyberg
10 Laxå

Figur 3
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I figur 3 med alla kommunernas förändringar framgår att ungefär hälften av kommu-
nerna höjer sina taxor med minst 4%. Men om inflationen långsiktigt biter sig fast på 
3-4% så är det bara ett knappt 40-tal kommuner som har höjningar som långsiktigt är i 
nivå med de behov som Svenskt Vatten konstaterat, 4% årligen plus inflation.

Ett konstaterande är också att så många som ett 70-tal kommuner lämnar taxan 
oförändrad, vilket med nödvändighet innebär glesa men större höjningar. Vi noterar 
också att extremvärdena, med en höjning på över 50% eller en minskning med lika 
mycket, nästan alltid beror på ändringar i taxekonstruktionen. Det kan ge upphov till 
kraftiga marginaleffekter för en del fastighetstyper och brukar vara föremål för stor 
uppmärksamhet i lokala media.

Respektive kommun har olika processer för beredning av taxeärende inför kommun-
fullmäktiges beslut. Ärendeberedningen kan vara utdragen och underlagen hunnit bli 
ganska gamla när beslutet väl fattas. Det är ett mindre problem i en stabil omvärld men 
när räntor och inflation snabbt skjuter i höjden riskerar man att ha en taxa som inte är 
anpassad efter en ny verklighet eller möter behoven.

Sammantaget är det en stark rekommendation att kontinuerligt se över sin VA-taxa 
och att inte lämna den åt sitt öde utan arbeta aktivt och långsiktigt med den. 

Kommentarer till 2022 års taxestatistik 13



Gotland – tufft läge på utsatt ö

Hur mycket har taxan förändrats till 2022?
Vi har höjt med 10%. Gotland har trots sitt utsatta läge brukningsavgifter som ligger 
långt ifrån de allra högsta.

Vad ser ni framför er när det gäller taxans utveckling?
Inför beslutet för 2023 simulerade vi taxan med kostnadsökningar på 2% men vi kom-
mer revidera den simuleringen innan tjänsteskrivelsen går till politiken för beslut i 
Regionfullmäktige. Vi har identifierat stora ökningar på el, bränsle, kemikalier och rör.

Vad kan det handla om i procent?
För el räknar vi med 30% upp, lite beroende på mixen av avtal. Spotpriset har ökat 
med 50% sedan januari 2022. Bränsle upp med 40%, för två år sedan kostade dieseln 
14,79, idag 24 kr per liter. Kemikalier har ökat med i snitt 35%, vissa ända upp till 80%. 
Polyetenrör upp 40% på grund av oljepriset, rör av pvc med 30%.

Och för projekten?
Fördyringar på ungefär 40-46%, allt sammantaget med virke, cellplast, betong och annat 
byggmaterial. Problemet med uteblivna anbud har vi inte upplevt ännu, men det är en 
risk som vi ser blir större och större.

Vad innebär då allt detta?
Flera projekt i vår strategiska plan blir dyrare än beräknat och omprioriteringar måste 
ske för att hålla den i ekonomisk balans. Prioriteras ett eller flera projekt bort så för-
längs VA-planens genomförande och utbyggnad av Gotland kan inte ske i takt med den 
regionala utvecklingsplanen.

Hur är det med ränteläget? 
Stigande räntor förvärrar problemen. Därtill kan komma att Region Gotland blir 
försiktigare med att låna pengar och det i sig blir ytterligare en faktor som minskar 
investeringstakten.
 
Andra problem som fördyrar?
Ja, leveransproblem. Redan idag ser vi hur halvledarbristen påverkar vår utbyggnads/
investeringstakt. Vi pratar om att bygga lager och därmed kommer beställningsrutinerna 
att ändras och kostnaderna öka.

Någon uppmaning till branschen!
Ja! Vår största utmaning efter att ”hitta grundvattentäkt på Gotland” är rekrytering. Det 
är en faktor som har funnits i flera år och eskalerat de senaste. Jag törs nästan inte tänka 
på hur det kommer att se ut i framtiden. Denna fråga måste vi i branschen jobba aktivt 
med, att få unga att börja plugga inom vår sektor. Förutom våra lokala förutsättningar 
använder vi många konsulter och därmed blir våra projekt dyrare än på andra ställen 
i landet. Svårigheter att rekrytera driver upp löneläget och ger ytterligare fördyringar. 
VA behöver jobba mycket mer aktivt mot universitet, högskolor och teknikgymnasium. 

Susanne Bjergegaard Pettersson 
VA.chef
Tekniska förvaltningen
Region Gotland
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Analys – varför kostar det olika i 
olika kommuner?

I matrisen nedan beskrivs en enkel förklaringsmodell till varför taxorna varierar så 
mycket över landet.

Påverkansfaktor Hur det varierar Effekt för VA-kostnad Parameter för jämförelse

Antal anslutna, 
kommunstorlek.

Stor eller liten ’kundbas’ bero-
ende på kommunstorlek eller 
VA-organisation i samverkan fler 
kommuner.

Fler kunder ger ett större 
intäktsunderlag och fler som 
delar på nödvändiga kostnader. 
En tillräcklig ’kritisk massa’ 
(kundbas/intäktsunderlag) för 
att ha beredskap/personal, 
nödvändig kompetens, agera 
beställare i projekt och ha pro-
cesskunskap ’in-house’ ger lägre 
kostnader.

Antal anslutna till VA alt 
befolkning.

Tillväxt. Befolkningsförändring. Övrig 
samhällsutveckling positiv ger 
investering i annan infrastruktur 
och stärkta kommunala organi-
sationer som gynnar VA (ex gata, 
samhällsplanering).

Betalningsvilja och fastighetsä-
gares möjlighet att betala höga 
anslutningskostnader hög/låg.

Tillväxt och exploateringar 
mm täcker en större del av 
dagens investeringsbehov. 
Dvs framtidssatsningar och 
kapacitetsutbyggnad belastar ej 
i samma utsträckning befintligt 
VA-kollektiv.

Demografisk utveckling. 
Fastighetspriser. 

Bebyggelsetäthet. Olika andel gles bebyggelse med 
många små tätorter respektive 
tät stadsbebyggelse.

Mer anläggningar och lednings-
nät per ansluten person ger 
totalt sett högre kostnader.

Ledningslängd per ansluten.

Klimat, geografi, vatten, 
miljö, elpris.

Tjäldjup, topografi, nederbörd, 
vattentillgång, behov av miljö-
skydd etc.

Mer utmanande naturgivna 
förutsättningar kräver mer 
avancerade och kostsamma 
VA-system. 

Region (norr, söder, kust, inland).

Historik VA-ekonomi. Stora lån och höga kapitalkost-
nader eller avskrivna investe-
ringar finansierade av statsbi-
drag på 1900-talet.

Kapitalkostnader ökande pga 
renoveringsbehov befintliga 
anläggningar och ökande miljö-
krav men intäktsbasen samma 
eller minskande.

Andel kapitalkostnad alt total 
kapitalkostnad per ansluten.

Samverkan. En enskild liten kommun med 
några få tusen invånare och 
många verk eller stora, samägda 
bolag eller kommunalförbund 
med upp till en miljon anslutna 
till ett verk.

Dricksvattenproduktion och 
avloppsrening har uppenbara 
skalfördelar. 

Befolkningsunderlaget för 
samverkansorganisationen.

Fördjupar man analysen genom att titta på olika samband mellan taxor och några andra 
faktorer blir bilden mer nyanserad och samtidigt mer komplicerad. I förra årets rap-
port redovisades ett antal sambandsdiagram mellan taxa och befolkningstillväxt, kom-
munstorlek och ledningsnätets längd men några enskilt riktigt starka samband kunde 
inte redovisas. Det visar möjligen att den här typen av politiskt fattade beslut har sin 
egen komplexa logik.

Tabell 3
Exempel möjliga påverkans
faktorer  kostnader för 
vattentjänster och nivå för 
VAtaxa.
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Kungsbacka – kompetens-
försörjningen största utmaningen

Hur förändrades er taxa för 2022?
Vi höjde med 5 procent utifrån en långsiktig analys som bygger på våra förestående 
investeringar, generella kostnadsökningar och en låg ränta.

Men vad har hänt sedan analysen gjordes?
Den långsiktiga analysen idag är mycket mera osäker. Kostnaden för el, material och 
entreprenader ökar i högre grad än vi trodde. Men vi håller budget med nuvarande 
taxeökning, trots höjda priser.

Hur går det ihop?
Vi lyckas inte riktigt investera allt som vi vill på kort sikt, vilket ger lägre kapitalkostnader. 
Vi har inte heller lyckats rekrytera i den takt vi vill, vilket ger lägre personalkostnader. 
Men vi önskar ju att vi istället hållit investeringsbudget och fått genomföra alla viktiga 
projekt för VA-verksamheten i den takt vi planerat.

Är det en unik situation i Kungsbacka?
Vi tror att vår sits är ungefär som många andras och bedömer att vi jämfört med andra 
kommuner ändå har ett hyfsat läge hos oss. 

Vilka åtgärder står på tur?
Nu kavlar vi upp armarna. Vi ökar den tidiga uppföljningen och är mer krassa i våra 
prognoser för vad vi klarar av, och inte minst tidsaspekten i att få alla tillstånd som krävs. 

Ändrad organisation eller arbetssätt?
Vi jobbar strukturerat med projektgrupp och styrgrupp för att skala upp organisationen 
och hitta arbetssätt utan flaskhalsar i förnyelseprojekt. Vi har skapat en funktionell 
organisation med en proffsig projektverksamhet som förbättrat checklistor och styrning 
i projekten, så att vi jobbar strukturerat och har kapacitet att handla upp på ett sätt som 
blir en bra affär både för oss och entreprenören.

Någon särskild utmaning ni vill lyfta fram?
Kompetent personal är en stor utmaning för hela VA-Sverige.  Rörläggare i driften, 
projekteringsingenjörer och erfarna VA-ingenjörer är alla svåra att finna. Vi ska med 
vårt storstadsnära läge kanske ändå inte klaga och vi har lyckligtvis väldigt många kom-
petenta medarbetare hos oss med drivkraft, kunskap och klokskap vilken vi måste värna 
och vårda.

Annika Malm
Verksamhetschef Vatten & Avfall
Ola Hamberg
Verksamhetschef Projekt & Bygg
Kungsbacka kommun
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Diskussion och förslag

I årets taxerapport ligger höjningarna sammantaget för både bruknings- och anlägg-
ningsavgifter under den nivå som Svenskt Vatten bedömt som nödvändig för att klara 
det framtida investeringsbehovet, 4% årligen utöver prisökningar. Till skillnad från de 
senaste åren har nu också tillkommit en stor osäkerhet i omvärlden med tillhörande 
leveransproblem, kostnadsökningar och räntehöjningar.

Till detta kommer fortsatt stora utmaningar med ojämn utveckling över landet och 
de enormt stora skillnaderna i taxor, ca 500% när det gäller brukningsavgifter. Även 
om kranvatten fortfarande för de allra flesta är försumbart billigt, så närmar vi oss en 
punkt där en kostnad på en dryg tusenlapp för ett hushåll inte längre är försumbar. Ska 
framtidens konsumenter acceptera den nödvändiga fördubblingen är det nödvändigt 
att taxorna upplevs som skäliga och rättvisa även i ett nationellt perspektiv. Att de ska 
vara begripliga för gemene man för att bli accepterade är ett faktum som ibland förbises.

Svenskt Vattens uppfattning att en utvecklad samverkan i olika former med skalför-
delar och god planering och hushållning kan dämpa behovet av taxehöjningar står fast. 
Förbättrad kompetensförsörjning och därmed effektivare drift och projektgenomför-
ande är kanske ett av de viktigaste argumenten för ökad samverkan mellan kommuner 
i VA-frågor. Till detta kommer med stor kraft behovet av att hantera säkerhetsfrågor, 
leverans- och försörjningsproblem i en osäker värld. 

Vår uppfattning är att statens insatser måste öka, inte bara genom resurstilldelning, 
utan även ett tydligt ledarskap. Så har inte alltid varit fallet hittills. 

Metodbeskrivning 

Svenskt Vatten genomför årligen en taxeundersökning tillsammans med sina   
medlemmar VA-organisationerna. Samtliga kommuners aktuella VA-taxor ingår i 
underlaget.

VA-organisationerna rapporterar in taxorna i statistiksystemet VASS. Svenskt Vatten 
sammanställer, granskar och korrigerar uppenbara felaktigheter och följer upp större 
avvikelser. Svenskt Vatten ansvarar ej för att samtliga uppgifter är korrekta. Statistiken 
i VASS ger dock den mest aktuella och kompletta bilden av tillståndet i VA-Sverige. 

Medlemmar i Svenskt Vatten kan logga in i statistiksystemet VASS och ta del av 
det kompletta underlaget. Övriga kan vända sig till Erik Karlsson, erik.karlsson@ 
svensktvatten.se, för frågor och synpunkter eller gå in på Svenskt Vattens webb och 
hämta hem de viktigaste siffrorna för alla kommuner. Anne Adrup, Sweco, har projektlett 
arbetet och Dan Löfgren, Svenskt Vatten, har skrivit det mesta av texten.
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På Svenskt Vattens hemsida kan du hitta en fil med samtliga kommuners bruknings- 
och anläggningsavgifter för typhus A och typhus B.  

Gå till: www.svensktvatten.se och sök på ”Taxeundersökning”. 

På hemsidan finns även fördjupande texter om taxor och ekonomi samt forsknings-
rapporter om taxor och VA-ekonomi.
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Taxa för Håbo kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggning
För år 2019 fastställdes anläggningsavgifterna och bruks-
avgifterna av kommunfullmäktige 2019-02-25. Huvud-
man för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen 
är Håbo kommun, nedan kallad kommunen. Förvalt-
ningen sköts av Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen. 
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Håbo kom-
mun.

I denna taxa hänvisas till ”vattentjänstlagen” vilket avser 
Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412).

§ 1 Avgiftsskyldighet
För att täcka nödvändiga kostnader för kommunens all-
männa vatten- och avloppsanläggning skall ägare av fast-
ighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verk-
samhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ 
lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jämställs 
med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet dag-
vatten gata (Dg) är även den som ansvarar för att allmän 
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsätt-
ningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är 
uppfyllda.

§2 Uppdelning av avgifter
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och bruknings-
avgifter.

§ 3 Fastighetskategorier och 
begreppsförklaringar
I dessa taxeföreskrifter avses med

Fastighetskategorier

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvud-
sakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att 
bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jäm-
ställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är 
bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, 
för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste 
sett från användarsynpunkt.

Exempel på sådana byggnader är:
Kontor – Förvaltning – Stormarknader – Butiker – 
Utställningslokaler – Sporthallar – Hotell – Restauranger 
– Hantverk – Småindustri – Utbildning – Sjukvård 

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvud-
sakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att 
bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som 
inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är 
avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggts.

Lägenhet/Bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i bygg-
nad, som anges 2:a stycket §3 enligt ovan, som i upplåtel-
sehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrym-
men i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, 
där begreppet lägenhet inte är tillämplig för viss typ av 
byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea 
(BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägen-
het. Friggebodar och Attefallshus räknas som en enhet i 
fall kök och toalett finns installerat.

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- 
och bygglagen (1987:10) redovisas som allmän plats, eller 
om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark 
som i övrigt motsvarar sådan mark.
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Begreppsförklaringar

Anläggningsavgift: en engångsavgift för täckande av en 
kostnad för att ordna en allmän VA-anläggning.

Brukningsavgift: en periodisk avgift för täckande av 
drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för 
investeringar eller andra kostnader för en allmän VA-
anläggning som inte täcks av en anläggningsavgift.

Huvudman: Den som äger en allmän VA-anläggning 
(Håbo kommun).

Verksamhetsområde: det geografiska område inom vil-
ket en eller flera vattentjänster har ordnats eller ska ordnas 
genom en allmän VA-anläggning. De geografiska områ-
dena som är verksamhetsområden i kommunen, är beslu-
tade av kommunfullmäktige. Verksamhetsområdet är 
uppdelat i tre delar 1) vatten 2) spillvatten och 3) dag-
vatten.

Vattentjänster: Huvudmannen dvs kommunen tillhan-
dahåller tre vattentjänster 1) tillhandahållande av vatten 
2) bortledning och rening av spillvatten samt 3) bortled-
ning och rening av dagvatten.

Vattenförsörjning: tillhandahållande av vatten som är 
lämplig för normal hushållsanvändning.

Spillvatten: Spillvatten indelas oftast i svartvatten, som 
är det som spolas ut från toaletter, och gråvatten (eller 
BDT-vatten), som är smutsigt vatten från bad, duschar, 
diskning och tvätt.

Spillvattenavlopp, S: bortledande av spillvatten.

Dagvatten fastighet, Df: dag- och dränvatten från fast-
ighet

Dagvatten gata, Dg: dag- och dränvattenavlopp från all-
män platsmark.

Tomtyta: En fastighets uppmätta tomtyta enligt fastig-
hetsregistret.

Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avlopp, 
ABVA: Kommunala föreskrifter för användning av den 
allmänna VA-anläggningen.

Bruttoarea (BTA): den sammanlagda ytan av samtliga 
våningar, inräknat källarvåning, som i varje våningsplan 
begränsas av omgivande ytterväggars utsidor.

Servisledning: Den ledning som förbinder en fastighet 
med en allmän VA-anläggnings ledningsnät. Fastighetsä-
garen är ansvarig för ledningen.

Förbindelsepunkt, FP: ansvarsgräns på servisledningen 
mellan den allmänna VA-anläggningen och fastighetsä-
garens enskilda VA-anläggning.

Lätt tryckavlopp (LTA): Trycksatt avloppssystem där 
normalt en pumpenhet för avloppsvatten installeras vid 
respektive fastighet.

Mark- och miljödomstolen: prövar mål kring frågor 
enligt denna va-taxa.
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§ 4 När inträder avgiftsskyldighet?
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål 
 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift

V, vattenförsörjning Ja Ja

S, spillvattenförsörjning Ja Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S 
och Df inträder när huvudmannen upprättat förbindelse-
punkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om 
förbindelsepunktens läge.

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbin-
delsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet när 
åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och 
fastighetsägaren informerats om detta.

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i 
lagen om allmänna vattentjänster angivna förutsättningar 
för avgiftsskyldighet är uppfyllda.

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när 
åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och 
fastighetsägaren informerats om detta.

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den 
som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och 
underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om all-
männa vattentjänster är uppfyllda.

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäl-
ler vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.
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§ 5 Avgifter bostadsfastighet
5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd  
fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

Anläggningsavgifter (kr) Utan 
moms

Med moms

a ) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbin-
delsepunkter för V, S och Df

41 067 kr 51 334 kr

b ) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S 
och Df

26 884 kr 33 605 kr

c ) en avgift per m2 tomtyta 53,84 kr 67,30 kr

d ) en avgift per lägenhet/bostadsenhet 17 564 kr 21 955 kr

e )* en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats.

11 537 kr 14 421 kr

För lägenhet/bostadsenhet räknas varje påbörjat 150-tal 
m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 
som en lägenhet/bostadsenhet.

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fast-
igheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastighe-
terna.

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrätt-
ningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som 
huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastighe-
ter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastighe-
terna i
proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som mot-
svarar summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller i 
det fall förbindelsepunkt för Df inte 
upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och 
e). 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut 
ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån ovan angiven 
begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som 
föreskrivs i 8.2.

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt 
vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning eller upp-
mätning som huvudmannen godkänner.

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas 
ytterligare förbindelsepunkter, skall erläggas avgifter 
enligt 5.1 a) och b).

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 
c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för 
vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas 
begränsningsregeln i 5.3.

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5–13)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt, moms som för närva-
rande är 25%.

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 
5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.



7

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare bygg-
nad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet skall erläg-
gas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet.

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna 
anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprät-
tats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e).
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§ 6 Avgifter annan fastighet
6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

Anläggningsavgifter, annan fastighet (kr) Utan moms Med moms

a ) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar 
till förbindelsepunkter för V, S och Df

41 067 kr 51 334 kr

b ) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter 
för V, S och Df

26 884 kr 33 605 kr

c ) en avgift per m2 tomtyta 60,48 kr 75,60 kr

d ) * en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten 
sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.

11 573 kr 14 421 kr

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fast-
igheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastighe-
terna.

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrätt-
ningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som 
huvudmannen godkänner.

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhetställs, 
medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för andel 
av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte 
utnyttjas för verksamheten på fastigheten.

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under 
anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd frångår fast-
igheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande 
tomyteavgift förfaller till betalning.

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen 
(SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades tills 
anståndet upphör. För tid därefter utgår 

dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas 
ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas avgifter 
enligt 6.1 a) och b).

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 
6.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet 
för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna 
anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättas, 
skall erläggas avgift enligt 6.1 d).

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 
6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.
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§ 7 Avgift obebyggd fastighet
7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift.
 
Avgift utgår per fastighet med:

Bostadsfastighet Annan fastighet

Servisavgift 5,1 a ) 100 % 6,1 a 100 %

Avgift per uppsättning FP 5,1 b ) 100 % 6,1 b 100 %

Tomtyteavgift 5,1 c ) 100 % 6,1 c 70 %

Lägenhetsavgift 5,1 d ) 0 % -

Grundavgift för Df om FP för Df inte upprättas 5,1 e ) 100 % 6,1 d 100 %

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande:

Bostadsfastighet Annan fastighet

Tomtyteavgift 5,1 c ) * 6,1 c 30 %

Lägenhetsavgift 5,1 d ) 100 % -
 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

* Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra stycket så medger.

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) och b), eller i det fall dagvatten 
bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) 
och e), jfr 5.3 andra stycket.
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§ 8 Reduktion av avgift
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 
angivna ändamål, skall erläggas reducerade avgifter enligt 
följande:

Avgifter för framdragen servisledning

En ledning 70% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Två ledningar 85% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Tre  ledningar 100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Avgifter i övrigt: 

V S Df Dg

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30 % 50 % 20 % -

Tomtyteavgift 5.1 c) 30 % 50 % - 20 %

Lägenhetsavgift 5.1 d) 30 % 50 % - 20 %

Grundavgift Df utan FP 5.1 e) - - 100 % -

Avgift per uppsättning FP 6.1 b) 30 % 50 % 20 % -

Tomtyteavgift 6.1 c) 30 % 50 % - 20 %

Grundavgift Df utan FP 6.1 d) - - 100 % -

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket 
avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, skall erläggas 
avgifter enligt 8.1.

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas 
de sammanlagda avgifterna för tillkommande servisled-
ningar inte till högre belopp än servisledningarna lagts vid 
olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre.

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran 
utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten 

skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift 
om 50 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften 
avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att 
arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga 
servisledningar.

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1 b) respektive 6.1 d).
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
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§ 9 Avgift för allmän 
platsmarkshållare
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning 
och underhålls skall erlägga anläggningsavgift. Avgiftens 
storlek fastställs vid varje enskilt tillfälle genom avtal.

§ 10 Index
Avgifter enligt §§ 5–6 är baserade på indextalet 399,9 
(2010-05) i entreprenadindex E 84 serie 325 läggning av 
högtrycksrör. När detta index ändras, har huvudmannen 
rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare 
än en gång årligen.

§ 11 Avtal och särtaxa
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse 
fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd 
omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhets-
området i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vatten-
tjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift 
enligt §§ 5–8 får huvudmannen i stället komma överens 
med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgif-
tens storlek.

§ 12 Debitering och dröjsmålsränta
12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas 
inom tid som anges i räkning.

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i 
räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § ränte-
lagen från den dag betalningen skulle ha skett.

12.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall 
en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar 
under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till 
belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens 
ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fast-
ighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta 
skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften 
som förfaller till betalning i framtiden från den dag då 
den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande 
del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess 
ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläg-
gas enligt 12.2.

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 förelig-

ger, då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats 
eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt 
utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger 
fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen 
när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastig-
hetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta 
enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit 
sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess till-
läggsavgiften betalas.

§ 13 Reglering av avgifter för särskilda 
anordningar
13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt 
medgivande av huvudmannen ledningar utförts på annat 
sätt eller försetts med andra anordningar än huvudman-
nen bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som 
begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överens-
komna kostnader härför.

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning 
skall utföras i stället för redan befintlig och finner huvud-
mannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren 
skyldig att bekosta dels den nya servisledningens all-
männa del
med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den 
tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagan-
det av den tidigare servisledningens allmänna del.

13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servis-
ledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, 
är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans 
kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen 
och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt 
med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och 
skick.
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§ 14 Avgifter för bebyggd fastighet
14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med: 

Utan moms Med moms

a) en fast avgift per år och mätare
Mätarstorlek:
QN 2,5
QN 6,0
QN 10,0
QN 15,0
QN >15,0

2 270 kr
6 600 kr
13 700 kr
27 400 kr
54 800 kr

2 838 kr
8 250 kr
17 125 kr
34 250 kr
68 500 kr

b) en avgift per m3 levererat vatten 26,38 kr 32,97 kr

c) en avgift per år och lägenhet/bostadsenhet för bostadsfastighet och därmed 
jämställd fastighet

1 023 kr 1 279 kr

d) en avgift per år och varje påbörjat 100-tal m2 tomtyta för annan fastighet 61,30 kr 79,63 kr

För lägenhet/bostadsenhet räknas varje påbörjat 150-tal 
m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 
som en lägenhet/bostadsenhet.

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 
angivna ändamål (V, S, Df och Dg) reduceras avgifterna.

Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive 
ändamål:

V S Df Dg

Fast avgift 14.1 a) 40% reduktion 40% reduktion - -

Avgift per m3 14.1 b) 40% reduktion 40% reduktion - -

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt, moms, som för 
närvarande uppgår till 25%.

BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 14–22)
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14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten 
som levereras till fastigheten. Har 
huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet 
vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas 
genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en anta-
gen förbrukning om 200 m3/lägenhet & bostadsenhet 
och år i permanentbostad och med 100 m3/lägenhet & 
bostadsenhet och år för fritidsbostad.

Om fastigheten enbart är ansluten till spillvatten och 
mätning ej är möjligt tas avgift ut efter en antagen för-
brukning om 200 m3/lägenhet & bostadsenhet och år i 
permanentbostad och med 100 m3/lägenhet & bostads-
enhet och år för fritidsbostad.

14.4 För s k byggvatten (som alltid ska mätas) erläggs 
brukningsavgift enligt 14.1 b). 

14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) 
skall erläggas en årlig avgift med ett belopp motsvarande 

50% av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Beloppet avrun-
das till närmaste hela krontal

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.

14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verk-
liga, låter huvudmannen undersöka mätaren, 
om huvudmannen finner det nödvändigt eller om  fastig-
hetsägaren begär det.

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms 
mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt 
SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, 
STAFS 2007:2.

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren 
inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta för-
brukningen.

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut 
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efter genomförd undersökning eller huvudmannens upp-
skattning av förbrukningen, kan begära prövning av frå-
gan hos Mark- och miljödomstolen.

14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vatten-
mätare och mätaren härvid godkänns, skall fastighetsäga-
ren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna 
i enlighet med vad som framgår av § 18.

14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens 
medgivande avleds till dagvattenledning (kylvatten o d), 
skall erläggas avgift med 50% av avgiften enligt 14.1 b). 

Avgift utgår per sprinkleravgift med: Utan moms Med moms

a) Innerdiameter servis < 100 mm 6 280 kr/år 7 850 kr/år

b) Innerdiameter servis > 100 mm 12 560 kr/år 15 700 kr/år

14.9  Anslutning av sprinkleranläggning till kommunens 
VA-anläggning kräver speciellt tillstånd från huvudman-
nen. För beviljad anslutning av sprinkleranläggning debi-
teras för samtliga tillkommande kostnader, vid upprät-
tande eller kompletterande av förbindelsepunkt, som 
huvudmannen åsamkas utöver normal anslutning. Detta 
gäller även kostnader vid första driftprovningen i sam-
band med installationen.

För upprättande och brukande av förbindelsepunkt till 
renvatten för sprinkleranläggning skall avtal tecknas mel-
lan huvudman och fastighetsägare. Som ersättning för 
huvudmannens medverkan vid erforderliga prov av 
sprinkleranläggningen samt för ökade drift och under-
hållskostnader för den allmänna VA-anläggningen debi-
teras en årlig fast brukningsavgift som är beroende av 
anläggningens storlek.
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§ 15 Avgift allmän platsmarkshållare
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ord-
ning och underhålls skall erlägga brukningsavgift.

Avgift utgår med:

Utan moms Med moms

En avgift per m2 allmän platsmark för bortledning av dagvatten om 2,33 kr/m2 2,91 kr/m2

§ 16 Skillnad i vatten-, respektive 
spillvattenmängd
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som sva-
rar mot levererad vattenmängd eller avleds inte hela den 
levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för 
spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten 
som avleds till avloppsnätet.

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighets-
ägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- eller spillvat-
tenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan 
huvudmannen och fastighetsägaren.

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall 
debiteras efter annan grund än efter levererad mängd vat-
ten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spill-
vatten är avsevärd.

§ 17 Avgift obebyggd fastighet
För obebyggd fastighet erläggs inte brukningsavgift.
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§ 18 Avgift särskilda åtgärder
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit 
åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt 
sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats 
eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras 
följande avgifter: 

Utan moms Med moms

Nedtagning av vattenmätare 417 kr 521 kr

Uppsättning av vattenmätare 417 kr 521 kr

Avstängning av vattentillförsel 834 kr 1 042 kr

Påsläpp av vattentillförsel 834 kr 1 042 kr

Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare 834 kr 1 042 kr

Undersökning av vattenmätare 834 kr 1 042 kr

Länsning av vattenmätarbrunn 834 kr 1 042 kr

Förgäves besök 417 kr 521 kr

Frusen/skadad mätare inkl. arbetskostnad 834 kr 1 042 kr

Konstaterat felaktig användning/handhavande som medfört skada eller fel på LTA-
pumpenheten som kräver reparation.

4 000 kr 5 000 kr

Avgifter för användning av tankstation/vattenkiosk 
Per m3
Avgift per nyckel
Avgift för borttappad nyckel

26,38 kr
400 kr
400 kr

32,97 kr
500 kr
500 kr

Olovligt öppnande av servisventil 1 500 kr  1 875 kr

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför 
ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg om 100% av ovan 
angivna belopp.
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§ 19 Avtal och särtaxa
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse 
fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd 
omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhets-
området i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vatten-
tjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift 
enligt §§ 14–17 får huvudmannen i stället komma över-
ens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om 
avgiftens storlek.

§ 20 Debitering av avgift
Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per 
månad, kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av huvud-
mannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på 
grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, upp-
skattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 
och 16.

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räk-
ningen, skall erläggas dröjsmålsränta på obetalt belopp 
enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle 
skett.

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för 
varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter 
uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering 
efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en 
gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på 
fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsö-
verlåtelse.

§ 21 Avgift enligt särskild 
överenskommelse
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa 
åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans brukande 
av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt 
särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-för-
hållanden, får huvudmannen i stället komma överens 
med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgif-
tens storlek.

§ 22 Index
Avgifter enligt § 14, 15 och 18 är baserade på entreprena-
dindex serie 331. När detta index ändras får huvudman-
nen reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än 
en gång årligen.
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§ 23 Taxans ikraft sättande samt tvist
Denna taxa träder i kraft 2019-02-25. De brukningsav-
gifter som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, 
skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som 
levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter 
den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.

Vid tvist
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudman-
nen beträffande till- lämpning och tolkning av denna taxa 
prövas av Mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen 
om allmänna vattentjänster.

TAXANS INFÖRANDE
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2022-12-12  

Kommunfullmäktige  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 223 Dnr 2022/01533  

VA-taxa 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att kontrollera 

om en höjning av Va-taxan är nödvändig.   

Sammanfattning  

VA-verksamheten skall finansieras av VA-taxan. Ökade kostnader inom 

flera områden påverkar drift- och kapitalkostnader i verksamheten. VA-

taxan behöver revideras för att undvika ett ekonomiskt underskott 2023. I 

revideringen föreslås att anläggningsavgifterna höjs med 30 procent, bruk-

ningsavgifterna höjs med 20 procent. Vidare föreslås justeringar för att följa 

Svenskt Vattens normalförslag för kommunal VA-taxa, P120.   

Beslutsunderlag 

– Bilaga 1. Förslag till ny VA-taxa 2023 

– Bilaga 2. Redovisning av förändringar i ny VA-taxa.  

– Prislista för tilläggstjänster för Vatten och avlopp 

– Svenskt vattens taxerapport 2022. 

VA-taxa 2019   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Somir Sinha Ray (L) yrkar på återremiss för att se om en höjning av taxan är 

nödvändig.   

 

Lars-Göran Bromander (S), Rasmus Kraftelid (HD), Owe Fröjd (Båp), 

Anna Söder Rytterholm (MP), Robin Jande (V) yrkar på bifall till Somir 

Sinha Ray (L) återremissyrkande. 

 

Helene Zeland Bodin (C) och Björn Erling (M) yrkar bifall till förslag till 

beslut.  

 

Tommy Lövgren (SD) begär ajournering. 

 

Ajournering: 21:02-21:10.   

Beslutsgång 

 Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras i dag och 

finner att ärendet ska avgöras idag.  
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Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 

beslut och finner att så är fallet.   

Votering begärd. 

Med 21 ja-röster och 20 nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäk-

tige beslutar att återremittera ärendet enligt lagen om minoritetsåterremiss.  

Protokollsanteckning från Håboalliansen.     

Omröstningsresultat 

 Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Nej-röst för åter-

remiss. 

Ja-röst lämnas av: Stefan Häggmark (M), Björn Erling (M), Nils-Åke Mår-

heden (M), Carl-Johan Torstensson (M), Björn Hedö (M), Anders Thonfors 

(M), Johan Fogelström (M), Per Widen (C), Zinaida Belonoshko (SD), Petri 

Piiroinen (SD), Paul Ohvanainen (SD), Daniel Rumack (SD), Alexander 

Slussnäs (SD), Max Örell (SD), Mikaela Klaesson (KD), Helene Embretsen 

(KD), Lisbeth Bolin (C), Michael Rubbestad (SD), Tommy Lövgren (SD), 

Helene Zeland Bodin (C), Roger von Walden (M). 

Nej-röst lämnas av: Somir Sinha Ray (L), Agneta, Hägglund (S), Helene 

Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Lars-Göran Bromander (S), Inger Wal-

lin (S), Christer Persson (S), Sven Erkert (S), Maria Annell (S), Robin Jande 

(V), Anna Söder Rytterholm (S), Susanna Kraftelid (HD), Frida Herman 

(HD), Richard Dahlin (HD), (L), Solweig Lundkvist (S), Harry Lövstav (S), 

Jonny Ekblom (S), Peter Björkman (Båp), Sjunne Green (Båp), Owe Fröjd 

(Båp).    

Protokollsanteckning 

Protokollsanteckning från Håboalliansen: 

Protokollsanteckning Ärende 22 VA-taxan 2023 

Svenskt vatten har gjort en taxerapport, den ligger med i handlingarna i 

ärendet. Där konstaterar man bland annat att taxornas nivå och utformning 

är en rejäl framtidsutmaning. 

Kriget i Ukraina har förändrat säkerhetsläget och påverkar till viss del ar-

betssättet men framförallt har alla priser gått i höjden, förseningar och brist 

på viktiga komponenter. 

Kommunalt VA finansieras av avgifter, som vi benämner taxor, inte av 

kommunalskatt. De delas upp i löpande brukningsavgifter och en anlägg-

ningsavgift som betalas vid inträde i VA-kollektivet. Som boende i Håbo 

kommun och ansluten till kommunalt vatten och avlopp är man en del av 

vårt VA-kollektiv. Det betyder att man tillsammans med andra anslutna ge-

mensamt äger de allmänna VA-anläggningarna.  
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Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige får varken gå med vinst eller 

förlust utan ska alltid ha ett nollresultat. VA-verksamheten är en monopol 

verksamhet som styrs av självkostnadsprincipen, vilket betyder att den helt 

finansieras av anslutna kunder genom VA-taxan.  

Vår kommun har en komplicerad infrastruktur med alla dessa små satelit-

byar runt om centralorterna och det påverkar VA-kostnaderna. 

Det här är lite bakgrund att bära med sig när vi resonerar om taxehöjning-

arna av VA-taxan. 

Det är aldrig trevligt att ta upp taxehöjningar och vi är övertygade inom Al-

liansen att man på VA-avdelningen gör allt för att inte behöva öka taxorna 

för VA-kollektivet och efter att ha läst handlingarna om taxehöjningarna är 

Alliansen är trotsallt övertygad om vi behöver höja taxorna för 2023. Vi ser 

hellre att vi höjer nu i ett förhållandevis litet steg om man ser vad man i 

Svenskt vatten förordar istället för att vi får en chockhöjning senare. 

Helene Zeland Bodin (C) 

Per Widén (C) 

Stefan Häggmark (M) 

Björn Erling (M) 

Roger von Waldén (M) 

Christian Nordberg (M) 

Nils-Åke Mårheden (M) 

Carl-Johan Torstensson (M) 

Anders Thonfors (M) 

Björn Hedö (M) 

Johan Fogelström (M) 

Helén Embretsén (KD) 

Mikaela Klaesson (KD) 

     

 

______________ 
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Beslutet skickas till: 
 
 

Kommunfullmäktige 

VA-avdelningen 

Samhällsbyggnadschefen 

Ekonomiavdelningen 
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 Sammanträdesdatum  

 2023-02-08  

Kommunstyrelsen  
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§ 23 Dnr 2022/01459  

Avfallstaxa 2023 - ändringar och tillägg 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer redaktionella ändringar och förtydligan-

den i Håbo Avfallstaxa 2023. Avfallstaxan träder i kraft 2023-04-01. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att avfallstaxa, antagen 2021-12-13 § 171 

upphör att gälla 2023-04-01.  

Sammanfattning  

Med anledning av lagändringar som skett efter att nuvarande avfallstaxa be-

slutades så föreslås nu några mindre redaktionella ändringar och förtydli-

ganden i avfallstaxan. De föreslagna redaktionella ändringarna och förtydli-

gandena i avfallstaxan föranleder inga ekonomiska konsekvenser. Även 

några textmässiga förtydliganden har gjorts. 

 De ändringar som föreslås är bland annat: 

- Ny text om Bygg- och rivningsavfall punkt 1.7.4 

- Tillägg under punkt 3.2 att flerbostadshus med högst 6 lägenheter får an-

vända fyrfackskärl. 

- Punkt 3.3.1 tillägg gällande extra säck 

- Ändring av begrepp och tar nu bort ”hushållsavfall”, som ändras till mat- 

och restavfall  

Alla ändringar är markerade i bilagan, Håbo Avfallstaxa 2023 med änd-

ringar.  

Beslutsunderlag 

Håbo Avfallstaxa 2023 med ändringar 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Catherine Öhrqvist (M) yrkar på redaktionell ändring avseende datumet i 

beslutet.        

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till be-

slut med redaktionell ändring av datum och finner att så är fallet.          
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1. Inledning 

Avgifterna i avfallstaxan avser de avgifter som kommunen enligt 27 kap. 
§§ 4-6 Miljöbalken får ta ut för täckande av kostnader för 
avfallshanteringen. 
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1 Allmänna bestämmelser 

Avgifter i taxan är angivna inklusive moms. 

Gällande bestämmelser för hantering av avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. 20 § 
miljöbalken finns i föreskrifter för avfallshantering i Håbo kommun. 

1.1 Principer 

Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. 
Avfallstaxan omfattar avgifter för den hantering av avfall som utförs genom kommunens 
försorg och som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken. Enligt 27 kap. § 5 
i samma kapitel får avfallsavgift tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller 
annan miljöanpassad avfallshantering främjas.  

Kommunfullmäktige beslutar om taxan. 

1.2 Definitioner 

Bostad 
En bostad ska vara avsedd för att bo i och ha ett kök med indraget vatten och avlopp.   

En- och tvåbostadshus  
En- och tvåbostadshus är samtliga fastigheter som är taxerade som småhus, enligt 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och som används för permanentboende. Begreppet 
omfattar villor, radhus, kedjehus och parhus för permanentboende.  

Flerbostadshus  
Bostadshus med minst två våningar och minst tre lägenheter och där lägenheterna ligger på 
varandra.  

Fritidshus 
Fritidshus är bostad som används för rekreation och som inte behöver hämtning av avfall 
året runt. Fritidshusen behöver dock, till skillnad från andra bostäder, inte ha vatten och 
avlopp indraget för att omfattas av bostadsbegreppet. Om en eller flera personer är 
folkbokförda på fastigheten eller om det finns behov av hämtning av avfall året runt 
definieras fastigheten som en- och tvåbostadshus. 

Krantömmande behållare 
Avser underjordsbehållare och andra bottentömmande behållare. 
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Verksamheter  
Till verksamheter räknas alla verksamheter som inte är hushåll och som genererar avfall som 
liknar avfall från hushåll, till exempel affärer, restauranger, skolor, vårdinrättningar, 
fritidsanläggningar med mera som inte utgörs av boende. Till verksamheter räknas även 
bostäder i speciella boenden som inte har full boendestandard, till exempel studentkorridorer 
verksamheter för vård och omsorg samt kolonilott.  

Övriga begrepp som används i denna taxa har samma betydelse som i föreskrifter om 
avfallshantering för Håbo kommun samt 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen 
(2011:927). 

1.3 Avgiftsskyldighet 

Avgiftsskyldig, enligt denna taxa, är fastighetsinnehavare inom Håbo kommun. Med 
fastighetsinnehavare avses den som äger en fastighet eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. Tomträttsinnehavare 
jämställs med fastighetsinnehavare. Alla fastighetsinnehavare är skyldiga att göra anmälan 
om hämtning av avfall till kommunen. 

1.4 Betalning och fakturering 

Avgifter enligt denna taxa ska betalas till kommunen. 

Avgifter ska betalas vid den tidpunkt som anges på fakturan. Sker inte betalning av utfärdad 
faktura inom föreskriven tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen, samt kostnader för 
inkasso.  

Betalningsskyldighet vid abonnemang föreligger även då avfall ej finns att hämta eller i de 
fall hämtning inte kunnat utföras. 

Fakturor kan, om det finns särskilda skäl och efter medgivande från kommunens 
avfallsorganisation och fastighetsinnehavare, ställas till nyttjanderättshavare. Kommunen 
kan häva denna överenskommelse om nyttjanderättshavaren inte uppfyller sina åtaganden. 
Avgiftsskyldigheten kvarstår hos fastighetsinnehavaren, vilket innebär att om 
fakturamottagaren inte betalar fakturorna inom föreskriven tid skickas fakturorna till 
fastighetsinnehavaren. 

1.5 Anmälan om ändring 

Ändringar i ägarförhållanden samt abonnemanget, som påverkar avgiftens storlek, till 
exempel behållarvolym eller hämtningsfrekvens ska meddelas till kommunen. Om ändring 
sker under debiteringsperioden regleras avgiftsnivån vid nästkommande ordinarie 
debiteringstillfälle. Betalningsansvar upphör först då anmälan om ändrade ägarförhållanden 
inkommit. 

1.6 Om taxan saknar tillämpning 

I de fall där taxan inte går att tillämpa, exempelvis vid hämtning med andra metoder än de 
som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som 
är normalt får avfallsansvarig nämnd besluta om avgifter i enlighet med grunderna för denna 
avfallstaxa och de grunder som anges i 27 kap 5§ Miljöbalken. 
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1.7 Avfallsavgifterna 

Taxan består av tre delar: grundavgift, rörlig avgift för hämtning och behandling samt 
tilläggstjänster. 

1.7.1 Grundavgift 

Grundavgiften bidrar till att finansiera kostnader för bland annat återvinningscentral, 
insamling av returpapper från allmänna platser, omhändertagande av grovavfall och farligt 
avfall samt kommunens arbete med planering och uppföljning, administration, information, 
kundtjänst och fakturering.  

En- och tvåbostadshus med gemensamma avfallsbehållare (delade kärl) eller 
gemensamhetslösning, enligt 43-44 §§ i kommunens föreskrifter om avfallshantering, 
betalar en grundavgift per bostad för en- och tvåbostadshus kapitel 2.1 och delar på rörlig 
avgift för abonnemanget, se kapitel 1.7.2. 

När det finns flera bostäder på en fastighet ska grundavgift betalas för varje bostad. För så 
kallade Attefallshus samt för permanent boende på camping gäller grundavgiften för 
lägenheter, när byggnaden används som bostad och abonnemang för avfallshämtningen 
delas med huvudbyggnaden. Om abonnemang inte delas med huvudbyggnaden ska varje 
bostad betala var sin grundavgift för en- och tvåbostadshus, enligt kapitel 2.1. 

1.7.2 Rörlig avgift och tilläggstjänster 

Avgifterna finansierar kostnader för bland annat insamling, transport, eventuell 
eftersortering och behandling av avfall från hushåll och verksamheter. 

En- och tvåbostadshus med gemensamma avfallsbehållare (delade kärl) eller 
gemensamhetslösning, enligt 43-44 §§ i kommunens föreskrifter om avfallshantering delar 
på rörlig avgift för abonnemanget. När hushåll ingår i gemensamhetslösning, enligt 44 §, får 
abonnemang med rörliga avgifter för flerbostadshus och verksamheter i kapitel 3.2 
användas. 

1.7.3 Returpapper – insamling från fastighet 

Fastighetsinnehavare får beställa hämtning av returpapper av någon av de entreprenörer som 
Håbo kommun har godkänt. Avgifter för hämtning av returpapper från fastighet bestäms av 
den godkända entreprenören enligt förutsättningarna i godkännandet från kommunen och i 
konkurrens med övriga godkända entreprenörer. Avgifterna betalas till den entreprenör som 
anlitas. 

1.7.4 Bygg- och rivningsavfall från privatpersoner 

Detta avsnitt avser bygg- och rivningsavfall från privatperson som själv har gjort om- eller 
nybyggnationer på sin fastighet utan att anlita yrkesmässig hjälp, till exempel hantverkare. 

Privatperson får själv transportera bygg- och rivningsavfallet till återvinningscentralen i 
kommunen när mängden inte överskrider vad som kan transporteras med personbil och 
släpvagn. Privatpersonen får då lämna avfallet utan avgift vid återvinningscentralen. Dock 
kan inte vissa typer av avfall tas emot vid återvinningscentralen utan hänvisas till annan 
mottagare. Det gäller för till exempel asbest och stubbar, som ska lämnas till annan valfri 
mottagningsanläggning, som har tillstånd och möjlighet att ta emot avfallet. Avgift betalas 
till mottagaren. Kontakta avfallsorganisationen för mer information om bygg- och 
rivningsavfall från privatpersoner. 
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Fastighetsinnehavare får beställa hämtning från fastigheten av bygg- och rivningsavfall av 
någon av de entreprenörer som Håbo kommun har godkänt. Avgifter för hämtning av bygg- 
och rivningsavfall från fastighet bestäms av den godkända entreprenören enligt 
förutsättningarna i godkännandet från kommunen och i konkurrens med övriga godkända 
entreprenörer. Avgifterna betalas till den entreprenör som anlitas.  

1.7.5 Tillfälliga kärl vid evenemang eller arrangemang 

För tillfällig användning av kärl debiteras avgift för utkörning, tömning, hemtagning, 
behandling samt hyra och tvätt av kärl. Kontakta kommunen för offert. Om extratömning av 
kärlen behövs sker det enligt kap 3.3.1. 

 

1.8 Avgifter vid undantag enligt föreskrifterna 

Uppehåll 
Vid uppehåll i tömning, enligt 68 § i kommunens föreskrifter om avfallshantering, debiteras 
grundavgift under hela uppehållsperioden, men inte rörlig avgift. 

1.9 Indexuppräkning av taxan 

Avgifterna i denna avfallstaxa får regleras baserat på fastställt index. Ändring av avgifterna 
får ske högst en gång per år baserat på förändring i avfallsindex A12:1 MD. Förändringen 
räknas med juni månad, det år då senaste beslutet om avgifter fattades, som basmånad, 
varvid basmånadens indextal jämförs med indextalet för juni månad innevarande år. 
Framräknade priser avrundas till hela kronor för avgift inklusive moms. Avfallsansvarig 
nämnd fattar beslut om de nya avgifterna. Höjningen träder i kraft 1 januari efterföljande år. 
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2 Avgifter för en- och tvåbostadhus samt fritidshus  

 

2.1 Grundavgift 

Tabell 1 Grundavgift, kr per bostad och år 

Kundkategori Avgift 

En- och tvåbostadshus 2 006 

Fritidshus 1 189 

 

2.2 Rörlig avgift 

Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid fastighetsgräns vid farbar väg, inom 1,5 meter 
från hämtningsfordonets uppställningsplats. Finns särskilda skäl för annan placering kan 
ansökan göras enligt 41 § i kommunens föreskrifter för avfallshantering, dragvägstillägg 
tillämpas då enligt kapitel 2.3.3. Avgifterna enligt tabell 2 och 3 gäller även när matavfall 
hemkomposteras. 

Tabell 2 Året runt, hämtning och behandling, kr per år 

Abonnemang Antal tömningar 
per år 

(kärl 1 + kärl 2) 

Avgift 

Året runt, Fyrfackskärl, kärl 1 och kärl 2 26 + 13 1 308 

Året runt, Fyrfackskärl, kärl 1 och kärl 2 131 + 13 862 

Året runt, Fyrfackskärl, kärl 1  26 1 308 

Året runt, Fyrfackskärl, kärl 1  131 862 

Året runt, Tvåfackskärl2 370 liter, för 
matavfall respektive restavfall  

26 
1 701 

Året runt, Tvåfackskärl2 370 liter, för 
matavfall respektive restavfall  

131 
1 134 

1. Fyrfackskärl 1 kan hämtas var fjärde vecka om matavfall komposteras enligt 61 § eller undantag 

beviljats enligt 57 § i kommunens föreskrifter för avfallshantering. 

2. Tvåfackskärl gäller om insatsfacket tas bort från kärl 1. 
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Hämtning från fritidshus sker under perioden vecka 16 till vecka 41. 

Tabell 3 Fritidshus, hämtning och behandling, kr per år 

Abonnemang Antal tömningar 
per år 

(kärl 1 + kärl 2) 

Avgift 

Fyrfackskärl, kärl 1 och kärl 2 13 + 7 654 

Fyrfackskärl, kärl 1 och kärl 2 71 + 7 
386 

Fyrfackskärl, kärl 1 13 654 

Fyrfackskärl, kärl 1 71 
386 

Tvåfackskärl2 370 liter, för matavfall 
respektive restavfall 

13 
851 

Tvåfackskärl2 370 liter, för matavfall 
respektive restavfall 

71 
510 

1. Fyrfackskärl 1 eller tvåfackskärl kan hämtas var fjärde vecka om matavfall komposteras enligt 60 61 § 

eller undantag beviljats enligt 57 § i kommunens föreskrifter för avfallshantering. 

2. Tvåfackskärl gäller om insatsfacket tas bort från kärl 1. 
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2.3 Tilläggstjänster 

2.3.1 Extra abonnemang - kärl 

Vid behov kan fastighetsinnehavaren teckna abonnemang med ytterligare kärl, utöver 
ordinarie abonnemang med fyrfackskärl. 

Tabell 4 Avgift för extra kärl, kr per kärl och år 

Abonnemang Antal 
tömningar 

per år 

Avgift 

Extra fyrfackskärl Kärl 1 26 1 308 

Extra fyrfackskärl Kärl 2 13 680 

Extra tvåfackskärl, 370 liter, för matavfall 
respektive restavfall 

26 
1 701 

Extra 190 liters kärl för restavfall 26 2 915 

Extra 140 liters kärl för matavfall 26 2 643 

 

2.3.2 Extra tömningar och extra säck 

Fastighetsinnehavare som tillfälligt har för mycket avfall kan beställa extra tömning av kärl 
eller använda extra säck.  

Hämtning av extra säck ska beställas i förväg. Säcken ska förslutas väl och ställas ut bredvid 
ordinarie kärl för restavfall. Hämtning sker i samband med nästkommande ordinarie 
hämtningstillfälle för kärl 1. Endast sorterat restavfall får läggas i säcken.  

Extra tömning av kärl kan beställas och utförs inom tre arbetsdagar, med undantag för Kärl 2 
som töms inom fem arbetsdagar efter beställning. 

Tabell 5 Avgift för extra tömningar och extra säck, kr per säck eller kärl 

Tjänst Avgift  

Extra säck, max 125 liter och max 15 kg 79 

Extra tömning av Kärl 1 397 

Extra tömning av Kärl 2 397 
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2.3.3 Dragväg  
Dragväg längre än 1,5 meter tillåts bara om det finns särskilda skäl enligt 41 § i kommunens föreskrifter för 
avfallshantering. 

Tabell 6 Avgift för dragväg per kärl, kr per kärl och år 

Antal tömningar per år och 
tömningsfrekvens 

Avstånd 
1,5 - 10 meter 

Avstånd 
10 - 30 meter 

En- och tvåbostadshus, avgift per 
kärl 

  

26 gånger per år, varannan vecka 328 984 

13 gånger per år, var fjärde vecka 164 492 

Fritidshus, avgift per kärl   

13 gånger per år, varannan vecka, 
under vecka 16-41 164 492 

7 gånger per år, var fjärde vecka, 
under vecka 16-41 88 264 

 

2.3.4 Elavfall 

Fastighetsinnehavare med en- och tvåfamiljshus kan beställa hämtning av elavfall. Varje 
kolli får väga högst 15 kg och ska kunna förflyttas med hjälp av en säckkärra. Beställning 
ska göras sex arbetsdagar innan önskad hämtning. Kommunens avfallsorganisation avgör 
vilken dag avfallet hämtas. 

Tabell 7 Avgift för hämtning av elavfall 

Tjänst Avgift 

Elavfall, kr per m3 794 

Kyl- och frysskåp kr per st 397 

Övriga vitvaror, kr per st 397 
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3 Avgifter för flerbostadshus och verksamheter  

3.1 Grundavgift 

Tabell 8 Grundavgift, kr per år 

Kundkategori Avgift 

Flerbostadshus, per lägenhet 1 234 

Verksamheter, per hämtningsadress 1 053 

 

3.2 Rörlig avgift för mat- och restavfall  

För att få taxa för sorterat restavfall ska matavfall sorteras ut och läggas i 140 liter kärl, eller 
i annan behållare, som är avsedd för matavfall. Underjordsbehållare eller bottentömmande 
behållare får också användas för matavfall.  

För flerbostadshus ingår kostnaderna för det antal matavfallskärl som behövs i avgifterna för 
sorterat restavfall. För matavfall i underjordsbehållare eller bottentömmande behållare ingår 
en matavfallsbehållare per restavfallsbehållare. Matavfallet hämtas med som mest samma 
antal hämtningar som restavfallet.  

För verksamheter ingår ett 140 liter kärl för matavfall per hämtadress. Matavfallet hämtas 
med samma hämtningsfrekvens som restavfallet. För ytterligare kärl för matavfall, eller 
annan typ av behållare debiteras avgift per behållare, enligt Tabell 12 respektive Tabell 13. 

Flerbostadshus med högst 6 lägenheter får använda fyrfackskärl med avgifter enligt Tabell 
9. Antal uppsättningar av fyrfackskärl beror på antal boende. 
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3.2.1 Insamling i kärl 

Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid fastighetsgräns vid farbar väg, inom 10 meter 
från hämtningsfordonets uppställningsplats. Finns särskilda skäl för annan placering kan 
ansökan göras enligt 41 § i kommunens föreskrifter för avfallshantering, dragvägstillägg 
tillämpas då enligt kapitel 3.3.2. 

För en – och tvåbostadshus med gemensam fakturering, gemensam hämtplats och 
gemensamma kärl ges en rabatt på hämtavgiften med 20 %. 

Tabell 9 Avgift för sorterat restavfall för flerbostadshus, kr per kärl och år 

Kärl, 
volym 

26 ggr/år 
(Varannan vecka) 

52 ggr/år 
(Varje vecka) 

104 ggr/år 
(Två gånger per vecka) 

156 ggr/år 
(Tre gånger per 

vecka) 

190 liter 1 468 2 936 6 458 Erbjuds ej 

240 liter 1 854 3 708 8 319 Erbjuds ej 

370 liter 2 859 5 715 12 825 19 237 

660 liter 5 099 10 197 22 877 34 315 

Fyrfackskärl 
kärl 1 & 
kärl 2 

1 308 kr 
(26+13 

tömningar) 

 
 Erbjuds ej     

 
 Erbjuds ej      

 
 Erbjuds ej      

 

Tabell 10 Avgift för sorterat restavfall för verksamheter, kr per kärl och år 

Kärl, 
volym 

13 ggr/år 
(En gång i 
månaden) 

26 ggr/år 
(Varannan 

vecka) 

17 ggr/år1 
(Varje vecka) 

52 ggr/år 
(Varje vecka) 

104 ggr/år 
(Två gånger per 

vecka) 

156 ggr/år 
(Tre gånger per 

vecka) 

140 liter 541 1 081 706 2 163 Erbjuds inte Erbjuds ej 

190 liter Erbjuds ej 1 468 960 2 936 6 458 Erbjuds ej 

240 liter Erbjuds ej 1 854 1 212 3 708 8 319 Erbjuds ej 

370 liter Erbjuds ej 2 859 1 869 5 715 12 825 19 237 

660 liter Erbjuds ej 5 099 3 334 10 197 22 877 34 315 

Fyrfackskärl 
kärl 1 & 
kärl 2 

 
1 492 kr 
(13+13) 

 

1 923 kr 
(26+13) 

 
 

 
 Erbjuds ej     

 
Erbjuds ej 

 
Erbjuds ej 

 
Erbjuds ej 

1. Avser vintersäsongshämtning från vecka 49 till och med vecka 14.  
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Tabell 11 Säsongsabonnemang för verksamheter under perioden vecka 16 till och 
med vecka 41, kr per kärl och år 

Kärl, volym 13 ggr/år (Varannan vecka 
under perioden v.16-41) 

26 ggr/år 
(Varje vecka under 
perioden v.16-41)) 

140 liter 
541 1 081 

190 liter 
734 1 468 

240 liter 
927 1 854 

370 liter 
1 429 2 859 

660 liter 
2 549 5 099 

 

Tabell 12 Avgift för sorterat matavfall från verksamheter, utöver 1 kärl per hämtställe, 
som ingår utan avgift, kr per kärl och år 

Kärl, 
volym 

26 ggr/år 
(Varannan 

vecka) 

17 ggr/år1 
(Varje vecka) 

52 ggr/år 
(Varje vecka) 

104 ggr/år 
(Två gånger per 

vecka) 

156 ggr/år 
(Tre gånger per 

vecka) 

140 liter 648 425 1 298 2 855 4 282 

1. Avser vintersäsongshämtning från vecka 49 till och med vecka 14.  
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3.2.2 Insamling i krantömmande behållare och vippcontainer  

Vid start eller avslut av abonnemang för behållare som kommunen tillhandahåller 
tillkommer avgift för utställning respektive hemtagning med 3090 kr per storbehållare och 
tillfälle. 

I abonnemangsavgifterna ingår även hämtning av matavfall i krantömmande behållare med 
samma hämtningsfrekvens som för restavfall. Matavfall kan också hämtas i 140 liters kärl, 
enligt bestämmelserna i kap 3.2.1. Tömningsavgifter enligt Tabell 13 tillämpas även för 
matavfall när förutsättningarna för att kostnaderna ingår i abonnemang för restavfall, inte 
uppfylls. 

Tabell 13 Avgift för hämtning av sorterat restavfall, kr per behållare och år. 
Behandlingsavgift tillkommer. 

Typ av behållare och volym 26 ggr/år 
(Varannan vecka) 

39 ggr/år 
 

52 ggr/år 
(Varje vecka) 

Krantömmande behållare 1     

Upp till 5 kbm 16 737 25 104 33 472 

Vippcontainer    

6 kbm 45 824 Erbjuds inte 91 647 

1. För abonnenter som har insatssäckar tillkommer kostnader för insatssäckarna och hanteringen med byte av 
insatssäck, se Tabell 15. 

 

Tabell 14 Behandlingsavgifter för mat- och restavfall, kr per ton 

Avfallsslag Avgift 

Restavfall, kr/ton 1 474 

Matavfall, kr/ton 1 032 

 

Tabell 15 Avgift för insatssäck för underjordsbehållare, kr per år 

 26 ggr/år 
(Varannan 

vecka) 

39 
ggr/år 

52 ggr/år 
(Varje vecka) 

104 ggr/år 
(Två gånger per 

vecka) 

Byte av insatssäck i 
underjordsbehållare 

(inklusive säcken) 5 899 8 847 11 797 23 593 
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3.3 Tilläggstjänster 

3.3.1 Extra hämtningar och extra säck 

Extra tömning av kärl kan beställas och utförs inom tre arbetsdagar. 

Tabell 16 Avgift för extra tömning av kärl och extra säck, kr per kärl eller säck och 
tillfälle 

Tjänst Avgift 

Kärl 140-660 liter, kr per kärl 454 

Extra säck, max 125 liter och max 15 kg 79 

 

Avgift för extra tömning av krantömmande behållare och vippcontainer. Behandlingsavgift tillkommer enligt 
Tabell 14. 

Tabell 17 Avgift för extra tömning av krantömmande behållare och vippcontainer 

Tjänst Avgift 

Tömning av vippcontainer, kr per tillfälle 2 269 

Tömning med kranbil, krantömmande behållare, 
per tillfälle 1 929 

 

Om beställd extra tömning av kärl, krantömmande behållare eller vippcontainer inte kan utföras på grund av 
hinder, debiteras avgift för så kallad bomkörning.  

Tabell 18 Avgift vid bomkörning 

Tjänst Avgift 

Avgift vid bomkörning, per hämtställe 170 
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3.3.2 Dragavstånd för kärl 

I det fall det finns särskilda skäl, enligt 41 § i kommunens föreskrifter för avfallshantering, 
kan fastighetsinnehavaren beställa abonnemang med tillägg för dragväg med längre avstånd 
än 10 meter, mot avgift enligt nedan.  

Avgift för dragväg debiteras per kärl baserat på tömningsintervall och avstånd mellan kärlets 
placering och hämtningsfordonets uppställningsplats.  

Tabell 19 Avgift för dragväg, per kärl och per år: 

Tömnings-
intervall 

Avstånd 
10,1 - 20 

meter 

Avstånd 
20,1 - 30 

meter 

Avstånd 
längre än 30 

meter 

140-660 liter 140-660 liter 140-660 liter 

26 gånger per år 544 816 1 361 

52 gånger per år 1 089 1 633 2 723 

104 gånger per år 2 178 3 267 5 444 

156 gånger per år 3 267 4 900 8 167 

 

3.3.3 Tillfälliga kärl vid evenemang eller arrangemang 

För tillfällig användning av kärl debiteras avgift för utkörning, tömning och hemtagning. 
Hyra ingår i avgiften. Om extratömning av kärlen behövs sker det enligt kap 3.3.1. 

 

Tabell 20 Avgift för tillfälliga kärl  

Tjänst Avgift 

Utkörning och hemtagning och sluttömning, per 
kärl 

567 
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3.3.113.3.3 Elavfall från flerbostadshus 

Från flerbostadshus hämtas elavfall mot avgift och efter beställning från hämtningsplats som 
ordnas av fastighetsinnehavaren i samråd med kommunen. 

Tabell 20 Avgift för hämtning av elavfall 

Tjänst Avgift 

Hämtning av elavfall, kr per m3 748 

Hämtning av kyl- och frysskåp, kr per st 748 

Hämtning av vitvaror inom 24 h, kr per st 748 

Tömning av batteribox, kr per st 147 

4 Grovavfall 

4.1 Hämtning av kolli från en- och tvåbostadshus samt fritidshus 

Hämtning sker efter beställning.  

Varje kolli får väga högst 15 kg och ska kunna förflyttas av en person med hjälp av en 
säckkärra. Beställning ska göras minst sex arbetsdagar innan önskad hämtning. Kommunens 
avfallsorganisation avgör vilken dag avfallet hämtas. 

Tabell 21 Avgift för hämtning av grovavfall 

Tjänst Avgift 

Upp till 3 kolli  601 

Därutöver debiteras per kolli 454 

 

4.2 Kärl för grovavfall för flerbostadshus och verksamheter 

Abonnemang för tömning av grovavfall i kärl kan tecknas mot avgift. Avgift för dragväg 
tillkommer enligt Tabell 19. 

Tabell 22 Avgift för grovavfall i kärl, per kärl  

Kärl, volym 26 ggr/år 
(Varannan vecka) 

52 ggr/år 
(Varje vecka) 

Extra hämtning 
per hämtning 

660 liter 12 908 25 817 794 
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4.3 Container för grovavfall 

4.3.1 Schemalagda tömningar av container för grovavfall som står hos kund året 
runt 

Vid regelbunden och schemalagd tömning av container för grovavfall debiteras följande 
avgifter. Hyra för container ingår i avgiften vid schemalagd tömning. 

Vid utställning och hemtagning av container tillkommer avgift enligt kapitel 4.4. 

Tabell 23 Avgift för schemalagda tömningar och budad tömning, kr per container 

 

 

 

 

 

4.4 Hyra och utställning och hemtagning av container 

Tabell 24 Avgift för hyra av container 

Period Vippcontainer 

Dag 147 

Månad 374 

Behandlingsavgift 
kr/ton 2 127 

 

Tabell 25 Avgift för utställning och hemtagning av container, kr per behållare och 
tillfälle 

Tjänst Avgift 

Utställning 1 497 

Hemtagning inklusive sluttömning 2 008 

 

 

 

Hämtningsintervall Avgift per år 
26 ggr/år 

(Varannan vecka) 

Avgift per år 
52 ggr/år 

(Varje vecka) 

Extra tömning, 
per tillfälle 

6 kbm 91 198 182 395 3 505 

8 kbm 107 985 215 857 4 151 
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5 Latrin 

Latrin hämtas vid tomtgräns i av kommunen tillhandahållet kärl. Engångskärl ingår i 
avgiften. Om beställd hämtning ej kunnat genomföras utgår en avgift för bomkörning. 

Hämtning av latrinbehållare sker efter beställning hos kommunen, senast en vecka före 
hämtningsveckan. Ordinarie hämtning sker en gång per månad under perioden vecka 16 till 
41. 

Tabell 26 Avgift för latrinhämtning, kr per kärl och hämtningstillfälle 

Tjänst Avgift 

Ordinarie hämtning, inklusive nytt latrinkärl 357 

Extra hämtning, inklusive nytt latrinkärl 735 

Utställning av nytt latrinkärl 357 

Bomkörning 170 

 

Hushållen kan även kompostera latrin på den egna fastigheten efter ansökan till 
tillsynsansvarig nämnd.  
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6 Slam och fett 

Regelbunden tömning av slam och fett aviseras av kommunen. Beställning av budad, 
express eller akut tömning görs till kommun/entreprenör. 

6.1 Definitioner 

Regelbunden tömning  
Tömning som är planerad enligt ordinarie tömningsintervall. Regelbunden tömning sker 
månadsvis, efter veckointervall eller fasta veckor.  
 
Budad tömning  
Budad tömning är en tömning som beställs oregelbundet efter behov. Budad tömning ska 
utföras inom 7 dagar från att beställning gjorts.  
 
Expresstömning  
Expresstömning är en extra tömning som ska utföras alla dagar inom 24 timmar från att 
beställning gjorts.   
 
Akut tömning  
Akut tömning är en extra tömning som ska utföras alla dagar inom 6 timmar från att 
beställning gjorts.  
 

Tabell 27 Avgift för slam  

Hämtningspris beräknas utifrån storlek på behållare. Spolning och återfyllning av 
anläggning ingår inte i tömning utan sker på timma enligt á-prislistan. Behandlingsavgift 
enligt á-prislista tillkommer för alla tömningar. 

Tjänst Avgift 

Regelbunden tömning, behållare 0,0-4,00 m3 868 

Budad tömning, behållare 0,0-4,00 m3 1 626 

Expresstömning, behållare 0,0-4,00 m3 2 382 

Akut tömning, behållare 0,0-4,00 m3 4 393 

Pris per m3, för slam över 4,00 m3 170 
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Tabell 28 Avgift för fett från fettavskiljare 

Behandlingsavgift ingår. 

Tjänst Avgift 

Regelbunden tömning, behållare 0,0-1,00 m3 1 592 

Budad tömning, behållare 0,0-1,00 m3 2 025 

Expresstömning, behållare 0,0-1,00 m3 2 609 

Akut tömning, behållare 0,0-1,00 m3 5 104 

Pris per m3, för slam över 1,00 m3 170 

 

Tabell 29 Övriga avgifter, tilläggsavgifter 

Tjänst Avgift 

Timpris för tömning av fosforfälla 2 127 

Slangdragning, tilläggspris för varje 5 m 
intervall utöver 25 m 173 

Timpris för slamsugningsbil inklusive personal 1 446 

Timpris för extra bemanning 596 

Bomkörning 868 

Behandlingsavgift, slam, per m3  161 

Reduktion av tömningspriset vid tömning av mer 
än 1 brunn/tank vid samma tömningstillfälle, kr 
per tillfälle 

-128 
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7 Särskilda avgifter 

7.1 Felsorteringsavgift 

Om abonnenten inte sorterar enligt kommunens sorteringsanvisningar debiteras en avgift för 
felsortering. Om felsorteringen anses vara av betydelse för möjligheterna att behandla 
avfallet har kommunen rätt att inte tömma avfallsbehållaren och anmoda abonnenten att 
vidta rättelse innan nästa tömningstillfälle. Avgiften debiteras per avfallsbehållare och 
tömningstillfälle. 

Tabell 30 Avgift vid felsortering 

Typ av behållare Avgift, kr per behållare och 
tömningstillfälle 

Kärl, krantömmande behållare eller 
vippcontainer 

567 

 

7.2 Byte av kärl för flerbostadshus och verksamheter 

Byte av kärl för flerbostadshus och verksamheter kan ske 1 ggr/år utan avgift. För byte som 
sker oftare än 1 ggr/år betalas avgift. 

Tabell 31 Avgift för byte av kärl oftare än 1 ggr/år 

Tjänst Avgift 

Byte av kärl max 1 ggr/år Ingen avgift 

Byte av kärl oftare än 1 
ggr/år, kr per kärl 

522 

 



 

 TAXA 24(25) 

 Datum Vår beteckning 

 2022-10-24 TN 2022/ nr  

 

24 (25) 

 

 

7.3 Verksamheter vid återvinningscentralen 

Verksamheter kan lämna grovavfall på ÅVC mot avgift. El-avfall med producentansvar, 
förpackningar av plast, glas, metall, kartong och tidningar, ren metall och wellpapp lämnas 
utan avgift vid återvinningscentralen. 

 

Tabell 32 Avgift för verksamheter vid avlämnande av grovavfall vid 
återvinningscentralen, kr per besök 

Besök vid återvinningscentral Avgift 

Verksamheter1, kr per besök 335 

1. Verksamheter som har hushållsavfallsabonnemang för mat- och restavfall får ett 
passerkort med röd rand som används för inpassering. Verksamheter som inte har 
hushållsavfallsabonnemang för mat- och restavfall behöver, utöver avgiften i 
tabellen, köpa ett passerkort för 222 kr. Extra eller förlorade passerkort kan fås mot 
avgift i Tabell 33. 

 

Tabell 33 Avgift för extra eller förlorat passerkort till ÅVC för verksamheter, kr per 
kort 

Tjänst Avgift 

Extra eller förlorat passerkort till 
ÅVC, kr per kort 

222 

 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2022-10-21 KS 2022/01459 nr 113039 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Avdelningen för avfall, lokalvård och måltid 
Anna Darpe, Avfallschef 
0171 526 73 
anna.darpe@habo.se 

 

Avfallstaxa 2023 - ändringar och tillägg 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige fastställer redaktionella ändringar och 

förtydliganden i Håbo Avfallstaxa 2023. Avfallstaxan träder i kraft 

2023-03-01. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att avfallstaxa, antagen 2021-12-13 § 171 

upphör att gälla 2023-03-01.    

 

Sammanfattning 

Med anledning av lagändringar som skett efter att nuvarande avfallstaxa 

beslutades så föreslås nu några mindre redaktionella ändringar och 

förtydliganden i avfallstaxan. De föreslagna redaktionella ändringarna och 

förtydligandena i avfallstaxan föranleder inga ekonomiska konsekvenser. 

Även några textmässiga förtydliganden har gjorts. 

 De ändringar som föreslås är bland annat: 

- Ny text om Bygg- och rivningsavfall punkt 1.7.4 

- Tillägg under punkt 3.2 att flerbostadshus med högst 6 lägenheter får 

använda fyrfackskärl. 

- Punkt 3.3.1 tillägg gällande extra säck 

- Ändring av begrepp och tar nu bort ”hushållsavfall”, som ändras till 

mat- och restavfall  

 

Alla ändringar är markerade i bilagan, Håbo Avfallstaxa 2023 med 

ändringar.  
 

   

 
Ärendet 

- 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

De föreslagna redaktionella ändringarna och förtydligandena i Håbo 

kommuns avfallstaxa 2023 föranleder inga ekonomiska konsekvenser.  

Barnperspektivet 

Alla invånare, såväl vuxna som barn och ungdomar i Håbo kommun berörs 

av avfallsverksamheten. Barn och ungdomars bästa har beaktats genom att 

styra mot ett mer kretsloppsanpassat samhälle som gynnar deras framtid. 
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Näringslivsperspektivet 

Avfallstaxan är uppbyggd utifrån vad som ingår i respektive avgift och ska 

ge avfallsverksamheten full kostnadstäckning för sin verksamhet. 

Föreslagna ändringar innebär förtydliganden för kunderna. 

 

Uppföljning 

Avfallstaxan revideras och uppdateras efter beslut. 

Beslutsunderlag 

– Håbo Avfallstaxa 2023 med ändringar  

__________ 

Beslut skickas till 

Avfallsenheten 

Samhällsbyggnadschef 

Ekonomiavdelningen 

Kommunfullmäktige 

  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2022-12-12  

Kommunfullmäktige  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 221 Dnr 2022/01459  

Avfallstaxa 2023 - ändringar och tillägg 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att utreda om 

höjningen av taxan är nödvändig när hushållen i kommunen redan har en an-

strängd ekonomi.   

Sammanfattning  

Med anledning av lagändringar som skett efter att nuvarande avfallstaxa be-

slutades så föreslås nu några mindre ändringar i avfallstaxan. Även några 

förtydliganden har gjorts samt att indexreglering föreslås ske 1 ggr/år utan 

föregående beslut i ansvarig nämnd, på samma sätt som plan- och bygglov-

taxan.  

De ändringar som föreslås är bland annat: 

- Ny text om Bygg- och rivningsavfall punkt 1.7.4 

- Borttagen text under punkt 1.9, indexuppräkning av taxan 

- Tillägg under punkt 3.2 att flerbostadshus med högst 6 lägenheter får an-

vända fyrfackskärl. 

- Punkt 3.3.1 tillägg gällande extra säck 

- Ändring av begrepp och tar nu bort ”hushållsavfall”, som ändras till mat- 

och restavfall  

Alla ändringar är markerade i bilagan, Håbo Avfallstaxa 2023 med änd-

ringar.    

Beslutsunderlag 

– Håbo Avfallstaxa 2023 

Håbo Avfallstaxa 2023 med markerade ändringar 

Förslag till beslut på sammanträdet 

 Björn Erling (M) yrkar på återremiss för att se om en höjning avfallstaxan 

är nödvändig med hänsyn till den rådande ansträngda ekonomin för hushål-

len i kommunen. 

 

Somir Sinha Ray (L), Rasmus Kraftelid (HD), Lars-Göran Bromander (S) 

och Tommy Lövgren (SD) yrkar bifall till Björn Erling (M) återremissyr-

kande.      
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 Sammanträdesdatum  

 2022-12-12  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras i dag och 

finner att ärendet ska återremitteras.    

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
 
 

Avfallsenheten 

Samhällsbyggnadschef 

Ekonomiavdelningen 

Kommunfullmäktige 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2023-02-08  

Kommunstyrelsen  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 13 Dnr 2021/00344  

Återrapportering av utredningsuppdrag: Levandegör 
Håbo kommuns historia och kulturarv med hjälp av 
QR-koder  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen.     

Sammanfattning  

Utredningen av levandegörande av kulturarv med hjälp av QR-koder kan 

konstatera att uppdraget ligger väl i linje med det arbete som redan pågår 

inom kommunen sedan 2019. Under 2019 arbetade kultur- och fritidsför-

valtningen, tillsammans med kommunledningsförvaltningen och Håbo 

Marknads AB (nu upplöst genom fusion), fram ett underlag till en skötsel-

plan för 12 olika typer av kulturarvsmiljöer i kommunen. Sedan 2020 sam-

verkar kultur- och fritidsförvaltningen och numera samhällsbyggnadsför-

valtningen i arbetet att utifrån detta underlag söka bidrag för tillgängliggö-

rande av kulturarvsmiljöer från länsstyrelsen.  

Idag sker arbetet med levandegörandet av kulturarvet, bland annat med hjälp 

av skyltar med QR-koder som leder till upplästa berättelser kopplat till kul-

turmiljö och kulturarv. För att göra informationen mer tillgänglig finns även 

en kortaddress (www.habo.se/kulturarv) samt en kort text på skylten. Att en-

bart använda QR-kod är inte lämpligt då det ställs höga krav att informat-

ionen ska vara tillgänglig för alla i samhället.   

Beslutsunderlag 

Motion: Levandegör Håbo kommuns historia och kulturarv med hjälp av 

QR-koder, 2019-12-09. doknr 103892   

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till be-

slut och finner att så är fallet.          

______________ 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

 

 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2022-12-20 KS 2021/00344 nr 114008 

Kommunledningsförvaltningen 
Planeringsavdelningen 
Erica Staflund, Junior Samhällsplanerare 
 
plan@habo.se 

 

Återrapportering av utredningsuppdrag: Levandegör Håbo 
kommuns historia och kulturarv med hjälp av QR-koder  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen.     

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen följande uppdrag vid 

sammanträde 2020-12-21 § 149:  

Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra utredningsuppdraget enligt 

motionens förslag. 

 

Motionens förslag är att: 

Håbo kommun utreder möjligheten att införa ett system för skyltar med QR-

koder på lämpliga platser i kommunen med syfte att lyfta fram Håbos rika 

kulturarv och historia. 

 

Utredningen av levandegörande av kulturarv med hjälp av QR-koder kan 

konstatera att uppdraget ligger väl i linje med det arbete som redan pågår 

inom kommunen sedan 2019. Under 2019 arbetade kultur- och 

fritidsförvaltningen, tillsammans med kommunledningsförvaltningen och 

Håbo Marknads AB (nu upplöst genom fusion), fram ett underlag till en 

skötselplan för 12 olika typer av kulturarvsmiljöer i kommunen. Sedan 2020 

samverkar kultur- och fritidsförvaltningen och numera 

samhällsbyggnadsförvaltningen i arbetet att utifrån detta underlag söka 

bidrag för tillgängliggörande av kulturarvsmiljöer från länsstyrelsen.  

 

Idag sker arbetet med levandegörandet av kulturarvet, bland annat med hjälp 

av skyltar med QR-koder som leder till upplästa berättelser kopplat till 

kulturmiljö och kulturarv. För att göra informationen mer tillgänglig finns 

även en kortaddress (www.habo.se/kulturarv) samt en kort text på skylten. 

Att enbart använda QR-kod är inte lämpligt då det ställs höga krav att 

informationen ska vara tillgänglig för alla i samhället.   

 
Ärendet 

Utredning för levangörande kulturmiljö med hjälp av QR-kod har 

genomförts av samhällsbyggnadsförvaltningen i samråd med kultur- och 

fritidsförvaltningen. Den ligger väl i linje med det arbete som pågått sedan 

2019. Under 2019 arbetade kultur- och fritidsförvaltningen, tillsammans 

med kommunstyrelsens förvaltning (numera 

samhällsbyggnadsförvaltningen) och Håbo Marknads AB, fram ett underlag 

till en skötselplan för 12 olika typer av kulturarvsmiljöer i kommunen. 

Utgångspunkten var att platserna skulle representera olika typer av 

http://www.habo.se/kulturarv
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kulturarvsmiljöer som finns i kommunen, samt att det är platser som det är 

möjligt att kunna vägleda besökare till.   

 

Sedan 2020 samverkar numera samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- 

och fritidsförvaltningen i arbetet att utifrån detta underlag söka bidrag för 

tillgängliggörande av kulturarvsmiljöer från länsstyrelsen.  

 

En särskild skyltmall för kulturarvsmiljöer framarbetades under 2020. I den 

skyltmallen fanns enbart en kortadress till kommunens kulturarvssida 

(www.habo.se/kulturarv). Under 2022 har kommunen samverkat med 

Storyspot för att ta fram digitala berättelser till åtta olika platser i 

kommunen (spökhistorier och kulturmiljöer). I samband med uppskyltning 

på platsen till dessa används QR-kod, som länkar till Storyspot’s app, där 

användare kan lyssna på berättelsen. Skylten innehåller en QR-kod, kortlänk 

och en kort text. En utveckling av arbetet är att skapa berättelser på fler 

språk än svenska. Detta skulle kräva ytterligare kostnader som idag inte 

finns i budgeten och kommer i så fall att gå upp som ett eget ärende. 

 

Förvaltningarna arbetar aktivt med att på olika sätt levandegöra kulturarvet 

som finns i kommunen. Digitala berättelser i kombination med skyltar och 

hemsida är i detta sammanhang ett sätt som kan få fler att uppleva och 

upptäcka våra kulturarvsmiljöer. QR-koder är i detta sammanhang ett 

verktyg för att vägleda besökare till upplevelsen. Kommunens bibliotek, 

scener och museer är andra miljöer där vårt kulturarv kan levandegöras, men 

på andra sätt.  

 

För att långsiktigt kunna driva det viktiga arbetet vidare med kommunens 

kulturarvsmiljöer så anser förvaltningen att följande behövs: 

 Tydliga uppdrag hos förvaltningarna gällande sakkunskap, 

samordning, skötsel och utveckling av våra kulturmiljöer och vårt 

kulturarv.  

 En årlig driftbudget för skötsel, utveckling och kommunikation av 

kulturmiljöer och kulturarvarbete. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Arbetet med att levandegöra Håbo kommuns historia med hjälp av QR-

koder hanteras inom befintlig budgetram.  

Barnperspektivet 

De digitala berättelserna är tillgängliga och anpassade för alla åldrar. 

Näringslivsperspektivet 

Med levandegörande av kulturmiljöer bidrar det till fler besökare i Håbo 

kommun. 

Uppföljning 

Ärendet kräver ingen uppföljning. 

http://www.habo.se/kulturarv
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Beslutsunderlag 

– Motion: Levandegör Håbo kommuns historia och kulturarv med hjälp av 

QR-koder, 2019-12-09. doknr 103892   

__________ 

Beslut skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kultur- och fritidsförvaltningen  

 



 



 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2021-10-25  

Kommunstyrelsen  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 282 Dnr 2021/00344  

Motion: Levandegör Håbo kommuns historia och kul-
turarv med hjälp av QR-koder 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet.   

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen följande uppdrag vid samman-

träde 2020-12-21 § 149:  

Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra utredningsuppdraget enligt 

motionens förslag. 

Motionens förslag är att: 

Håbo kommun utreder möjligheten att införa ett system för skyltar med QR-

koder på lämpliga platser i kommunen med syfte att lyfta fram Håbos rika 

kulturarv och historia.  

Utredningen kan konstatera att uppdraget ligger väl i linje med det arbete 

som redan pågår inom kommunen sedan 2019. Under 2019 arbetade kultur- 

och fritidsförvaltningen, tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning 

och Håbo Marknads AB, fram ett underlag till en skötselplan för 12 olika 

typer av kulturarvsmiljöer i kommunen. Sedan 2020 samverkar kommunsty-

relsens förvaltning, tekniska förvaltningen (numera samhällsbyggnadsför-

valtningen) och kultur- och fritidsförvaltningen i arbetet att utifrån detta un-

derlag söka bidrag för tillgängliggörande av kulturarvsmiljöer från länssty-

relsen. Hittills har bidrag beviljats för 4 platser. En särskild skyltmall för 

kulturarvsmiljöer har arbetats fram under 2020 där det finns med en hänvis-

ning till en specifik kulturarvssida på kommunens hemsida 

(www.habo.se/kulturarv). Detta alternativ har förvaltningen ansett vara mer 

tillgängligt än QR-koder, då QR-koder förutsätter att man vet hur och har 

möjlighet att via en smartphone använda denna. En kortadress till en hem-

sida är något som fler kan använda, bara man har tillgång till internet via en 

dator, platta eller telefon. Kulturarvssidan kommer att byggas ut allt ef-

tersom fler platser görs tillgängliga för allmänheten. 

Beslutsunderlag 

Beslut 201900436-KS-§ 149   

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2021-10-25  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar i första hand på återremiss och i andra hand 

på att notera återrapporteringen. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Michael Rubbestads återremissyrkande. 

Christian Nordberg (-) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt återremissyrkandet 

eller enligt Christian Nordbergs (-) yrkande och finner att kommunstyrelsen 

beslutar att återremittera ärendet.  

 

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Näringslivsenheten- för kännedom  

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2023-02-08  

Kommunstyrelsen  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 40 Dnr 2022/00509  

Taxor och avgifter kultur- och fritidsförvaltningen 2023 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar taxor och avgifter för kultur- och fritidsför-

valtningens simhall att gälla från och med 2023-04-01. 

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare taxor och avgifter för kultur- och 

fritidsförvaltningens simhall KF 2021-06-14, § 80. 

Sammanfattning  

Kultur och fritidsnämnden föreslår till kommunfullmäktige att besluta om 

ändrade entrétaxor för simhallen från och med 1 mars 2023.  

Dagens prissättning gör att nämnd och kommunfullmäktige inte har tillräck-

lig finansiering för att täcka sina faktiska kostnader. 

Förvaltningens rekommendationer för ålderskategorier vad gäller prissätt-

ning av entréavgifter baseras på prissättning i jämförbara simhallar. De nu-

varande taxorna är lägre jämfört med andra kommuner med liknande an-

läggning. Förvaltningens förslag är att kommunen följer förvaltningens re-

kommendation från 1 mars 2023 och ändrar enligt förslag.  

Ramen för budgeten 2023 bygger på att taxor och avgifter antas.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, kultur- och fritidsförvaltningen 

– Taxor 2019-2023 och jämförelse andra kommuner 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tony Klaesson (KD) yrkar bifall till förslag till beslut.  

Catherine Öhrqvist (M) yrkar redaktionell ändring av datumet i beslutet.       

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till be-

slut med redaktionell ändring av datum och finner att så är fallet.          
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Kommunledningsförvaltningen  
Kansliavdelningen 
Jessica Thorsell, Kommunsekreterare 
 
jessica.thorsell@habo.se 

 

Taxor och avgifter kultur- och fritidsförvaltningen 2023 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige antar taxor och avgifter för kultur- och 

fritidsförvaltningens simhall att gälla från och med 2023-03-01. 

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare taxor och avgifter för kultur- och 

fritidsförvaltningens simhall KF 2021-06-14, § 80.   

 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden föreslår till kommunfullmäktige att besluta om 

ändrade entrétaxor för simhallen från och med 1 mars 2023.  

Dagens prissättning gör att nämnd och kommunfullmäktige inte har 

tillräcklig finansiering för att täcka sina faktiska kostnader. 

Förvaltningens rekommendationer för ålderskategorier vad gäller 

prissättning av entréavgifter baseras på prissättning i jämförbara simhallar. 

De nuvarande taxorna är lägre jämfört med andra kommuner med liknande 

anläggning. Förvaltningens förslag är att kommunen följer förvaltningens 

rekommendation från 1 mars 2023 och ändrar enligt förslag.  

Ramen för budgeten 2023 bygger på att taxor och avgifter antas.   

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kultur och fritidsnämndens budget 2023 för simhallen förutsätter att taxorna 

justeras enligt förslag. En justering i taxorna gör att simhallen kan bedriva 

verksamheten i enlighet med beslutad utgifts- och intäktskalkyl. 

Barnperspektivet 

Utifrån nuvarande bemanning förutsätts en justering i taxor för att simhallen 

ska kunna åstadkomma såväl simundervisning som att säkerställa utveckling 

av aktiviteter under allmänhetens öppning. Detta ligger i linje med 

politikens beslut om att säkerställa utökade lovaktiviteter för barn och unga.  

Näringslivsperspektivet 

Att säkerhetsställa en attraktiv besöksmiljö i konkurrens med andra 

kommuner är av vikt för att det ska vara attraktivt att bo i Håbo kommun. 

Uppföljning 

Taxor och avgifter följs upp under 2023. 

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, kultur- och fritidsförvaltningen 
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– Taxor 2019-2023 och jämförelse andra kommuner   

__________ 

Beslut skickas till 

Kultur- och fritidsnämnden 

Ekonomiavdelningen  

 



Kategori

Entré enkel 2019-2022
2023    från 1 

mars

Upplandsbro 

kommun

Pepparrotsbadet 

Enköping (endast bad ej 

äventyrsdel & relax)

Småbarn 0-2 år 0 0 0

Barn 3-12 år 20

Barn 3- 11 år 30 25 35

Ungdom 13-17 år 30

Ungdom 12- 17 år 45 35 50

Pensionär 30 45 35 50

Vuxen 18 > 50 70 65 70

Grupp 2+2 180

Klippkort   (Klipp 10ggr) (Klipp 12 ggr) (Klipp 10ggr) (Klipp 10ggr) 

Småbarn 0-2 år 0 0 0

Barn 3-12 år 160

Barn 3- 11 år 300 175 315

Ungdom 13-17 år 240

Ungdom 12- 17 år 450 220 450

Pensionär 240

Vuxen 18 > 400 700 550 630

Årskort
Småbarn 0-2 år 0

Barn 3-12 år 450

Barn 3- 11 år 700 900 800

Ungdom 13-17 år 750

Ungdom 12- 17 år 950 1200 1100

Pensionär 750 950

Vuxen 18 > 1050 1400 1900 1400

Familj 2 vux 3 barn 

(extra barn 100 kr) 2150

Simskola Trampolin

Sommarsimskola (i 

kommun) 500

Sommarsimskola 

(utanför kommun) 1500

 8 lektioner 40 min per tillfälle

Baby 1200 1550

Barn 2-4 år 800 1550

Barn/ungdom 5-17 år 800 1000

Vuxen 1200 1750

Barnkalas
1000 1000 kr +50 kr/barn

Paket 1 , 12 barn, 

saft/kaka 1050 offert på förtäring

Paket 2 , 12 barn, 

korv/saft/kaka 1300

Jämförelse



  TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2022-10-25 KFN 2022/00168 nr 4033 

Kultur- och fritidsförvaltning 
Kultur- och fritidsnämnden 
Angelica Koch  ,  
 
angelica.koch@habo.se 

 

Taxor för simhallen 2023 

Förslag till beslut  

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige är att: 

1. Kommunfullmäktige antar taxor och avgifter för kultur- och 

fritidsförvaltningens simhall att gälla från och med 2023-03-01. 

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare taxor och avgifter för kultur- och 

fritidsförvaltningens simhall KF 2021-0614 paragraf 80   

 

Sammanfattning 
 

Kultur och fritidsnämnden föreslår till kommunfullmäktige att besluta om 

ändrade taxor för simhallen från och med 1 mars 2023.  

Dagens subventionering på 68-98 kronor per individuella besök behöver 

sänkas för att finansiera ökad säkerhet och utökad verksamhet. Den faktiska 

kostnaden per besökare oavsett ålder är 118 kr/ besök 

(investering/personal/drift och övriga kostnader). Håbo kommun ska ha 

taxor som täcker faktiska kostnader vilket inte är fallet idag. De nuvarande 

taxorna är lägre jämfört med andra kommuner med liknande anläggning. Se 

bilaga. Dagens prissättning gör att nämnd och kommunfullmäktige inte har 

tillräcklig finansiering för att täcka sina faktiska kostnader.  

Förvaltningens rekommendationer för ålderskategorier vad gäller 

prissättning av entréavgifter baseras på prissättning i jämförbara simhallar. 

Förvaltningens förslag är att kommunen följer förvaltningens 

rekommendation från 1 mars 2023 och ändrar enligt förslag. 

Driftkostnader för ny simhall från sommaren 2024 bygger på att intäkterna 

ökar. Detta beskrivs tydligt i rapport förberedelsefas 2020-02-13 vilket var 

underlag till Kommunfullmäktiges beslut 2020, se bifogat. Taxorna kommer 

att öka i två steg efterhand att de faktiska kostnaderna ökar.  

Budget för 2023 bygger på taxor och avgifter antas. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kultur och fritidsnämndens budget 2023 för simhallen förutsätter att taxorna 

justeras enligt förslag. En justering i taxorna gör att simhallen kan bedriva 

verksamheten i enlighet med beslutad utgifts- och intäktskalkyl 

Barnperspektivet 

Utifrån nuvarande bemanning förutsätts en justering i taxor för att simhallen 

ska kunna åstadkomma såväl simundervisning som att säkerställa utveckling 

av aktiviteter under allmänhetens öppning. Vilket ligger i linje med 

politikens beslut om att säkerställa utökade lovaktiviteter för barn och unga. 

Näringslivsperspektivet 

Att säkerhetsställa en attraktiv besöksmiljö i konkurrens med andra 

kommuner är av vikt för att det ska vara attraktivt att bo i Håbo kommun.  

Uppföljning 

Taxor och avgifter följs upp under 2023. 

Beslutsunderlag 

– Taxor 2019-2023 och jämförelse andra kommuner 2023-10-28 

– 200213 Rapport förberedelsefas  

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomichef 

 

  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2023-02-08  

Kommunstyrelsen  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 32 Dnr 2022/01609  

Ändrad nämndtillhörighet för kommunala funktions-
rättsrådet (KFR) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att det kommunala funktionsrättsrådet 

(KFR) från och med 2023-03-03 ska vara organisatoriskt knutet till social-

nämnden. 

2. Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderat reglemente för kom-

munala funktionsrättsrådet att gälla fr o m 2023-03-03.     

Sammanfattning  

Kommunala funktionsrättsrådet (KFR) är i dag organisatoriskt knutet till 

kommunstyrelsen. På rådets möte den 4 oktober 2022 uttryckte rådet enhäl-

ligt att man önskar vara organisatoriskt knutet till socialnämnden. Social-

nämnden fick genom beslut i kommunfullmäktige fr o m 1 januari 2023 ett 

ändrat ansvarsområde. Socialpsykiatri och frågor rörande LSS fördes däri-

genom över från vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde till social-

nämndens. Detta innebär att funktionsrättsfrågorna koncentreras till social-

nämnden.       

Beslutsunderlag 

– Beslut socialnämnden 2023-01-24 § 10 

– Förslag till reviderat reglemente för kommunala funktionsrättsrådet   

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till be-

slut och finner att så är fallet.          

 
 
 

 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2023-01-30 KS 2022/01609 nr 113984 

Kommunledningsförvaltningen  
Kansliavdelningen 
Olle Forsmark, utredare 
 
olle.forsmark@habo.se 

 

Ändrad nämndtillhörighet för kommunala funktionsrättsrådet 
(KFR) 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att det kommunala funktionsrättsrådet 

(KFR) från och med 2023-03-03 ska vara organisatoriskt knutet till 

socialnämnden. 

2. Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderat reglemente för 

kommunala funktionsrättsrådet att gälla fr o m 2023-03-03.     

 

   
Ärendet 

Kommunala funktionsrättsrådet (KFR) är i dag organisatoriskt knutet till 

kommunstyrelsen. På rådets möte den 4 oktober 2022 uttryckte rådet 

enhälligt att man önskar vara organisatoriskt knutet till socialnämnden. 

Socialnämnden fick genom beslut i kommunfullmäktige fr o m 1 januari 

2023 ett ändrat ansvarsområde. Socialpsykiatri och frågor rörande LSS 

fördes därigenom över från vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde till 

socialnämndens. Detta innebär att funktionsrättsfrågorna koncentreras till 

socialnämnden.  

KFR är i likhet med kommunala pensionärsrådet (KPR) ett rådgivande 

organ och har bland annat till uppgift (enligt nu gällande reglemente) att 

vara remissinstans i frågor som rör funktionsnedsatta och att verka för att 

funktionsnedsattas intressen beaktas i styrelser och nämnder. 

I förslaget till reviderat reglemente för KFR består den största förändringen i  

att ”Kommunstyrelsen” på flera håll bytts ut mot ”Socialnämnden”. Bland 

annat enligt nedanstående (nuvarande lydelse inom parentes): 

 Kommunala funktionsrättsrådet är organisatoriskt knutet till 

socialnämnden (kommunstyrelsen). 

 Socialnämnden utser rådets ordförande, som ska vara ledamot i 

socialnämnden (kommunstyrelsen). 

 Socialnämnden har rätt att ändra i detta reglemente 

(kommunstyrelsen). 

Tanken med förslaget till reviderat reglemente är att det ska finnas ett 

gällande reglemente från samma datum som kommunala funktionsrättsrådet 

kommer att vara knutet till socialnämnden. Ytterligare eventuell revidering 

av detta reglemente kommer sedan att hanteras av socialnämnden.  
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I beredningen av ärendet har yttrande inhämtats från socialnämnden. 

Socialnämnden ställer sig positiv till den föreslagna förändringen av 

organisatorisk tillhörighet för KFR.     

Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunledningsförvaltningen 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att dels besluta om 

kommunala funktionsrättsrådets organisatoriska tillhörighet till 

socialnämnden, dels fastställa förslag till reviderat reglemente för 

kommunala funktionsrättsrådet.  

  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga konsekvenser på kort eller lång sikt.  

Barnperspektivet 

Barnperspektivet är ej relevant i detta ärende. 

Näringslivsperspektivet 

Näringslivsperspektivet är ej relevant i detta ärende. 

Uppföljning 

Ej aktuellt.  

Beslutsunderlag 

– Beslut socialnämnden 2023-01-24 § 10 

– Förslag till reviderat reglemente för kommunala funktionsrättsrådet   

__________ 

Beslut skickas till 

Samtliga nämnder 

KPR 

KFR 

Kansliavdelningen 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antaget av Kommunfullmäktige* (kommunstyrelsen) 

Antaget 2023-02-27 § xx* 

Giltighetstid Tills vidare 

Dokumentansvarig ? (kanslichef)

REGLEMENTE FÖR 

Kommunala 

funktions-

rättsrådet 



 

  

 

Håbo kommuns styrdokumentshierarki 

 

 

 

 

 

 

 

Diarienummer KS 2022/01609 

Gäller för  Kommunala funktionsrättsrådet 

Tidpunkt för - 

aktualitetsprövning 

Ersätter tidigare versioner 2020-02-10 § 36 

Relaterade styrdokument Reglemente för socialnämnden* (kommunstyrelsen) 



 

 REGLEMENTE 3(5) 

 Datum Vår beteckning 

 2023-01-27 KS 2022/01609 

 

  

Reglemente för kommunala funktionsrättsrådet (KFR)* 
(KHR) 

§ 1. Allmänt 

Enligt socialtjänstlagen ska kommunen på olika sätt främja förutsättningarna för goda 

levnadsförhållanden, främja goda miljöer och goda förhållanden i kommunen, bland annat 

för personer med funktionshinder och i nära samarbete med de funktionshindrades egna 

organisationer. Håbo kommuns funktionsrättsråd* (handikappråd) är ett organ för samråd 

och ömsesidig information mellan företrädare för funktionsrättsorganisationerna 

*(handikapporganisationerna) och kommunen.  

§ 2. Syfte och arbetsuppgifter 

Kommunala funktionsrättsrådet ska stärka funktionsnedsattas inflytande i frågor som berör 

dem. För att åstadkomma detta ska: 

- Rådet och kommunen utbyta information i frågor som rör funktionsnedsatta 

- Kommunen informera rådet om viktiga planer och förändringar som rör funktionsnedsatta 

och etablera dialog i god tid före beslut så att rådets synpunkter kan inhämtas 

- Rådet utgöra remissinstans i övergripande frågor som rör funktionsnedsatta 

- Rådet verka för att funktionsnedsattas intressen beaktas i styrelser och nämnder 

Rådet äger ingen beslutanderätt över den kommunala verksamheten och äger ingen rätt att 

väcka ärenden i socialnämnden* (kommunstyrelsen). 

§ 3. Sammansättning 

Kommunala funktionsrättsrådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden* 

(kommunstyrelsen). Rådet består av totalt 9* (10) ledamöter och 9* (10) ersättare, vilka 

utses enligt följande:  

Representanter för funktionsrättsorganisationerna* (handikapporganisationerna) 

Representanter för nedanstående organisationer ska beredas representation i rådet genom att 

respektive organisation utser nedan antal representanter och ersättare:  

- Anhörigföreningen i Håbo:  En ledamot och en ersättare 

- Funktionsrätt Håbo Fem ledamöter och fem ersättare 

Ersättarna som utses av Funktionsrätt Håbo bör utses bland organisationer som inte har 

ordinarie representation i rådet.  

Före den 1 november det år kommunfullmäktige väljs ska socialförvaltningen* 

(kommunstyrelsens förvaltning) underrättas om vilka ledamöter och ersättare organisationen 

har utsett att ingå i rådet.  

Representanter för nämnderna 

Övriga ledamöter och ersättare utses genom beslut i respektive nämnd enligt följande:  
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- Kommunstyrelsen En ledamot och en ersättare 

   

- Socialnämnden* (vård- och omsorgsnämnden) En ledamot och en ersättare 

- Barn- och utbildningsnämnden En ledamot och en ersättare 

Närvaro- och yttranderätt 

Närvarande, ej tjänstgörande, ersättare har närvaro- och yttranderätt vid rådets 

sammanträden.  

Eventuella övriga organisationer, som inte är knutna till HSO, med inriktning mot 

funktionshinderfrågor kan adjungeras in till rådets sammanträden efter beslut i rådet.  

§ 4. Organisation 

Ordförande  

Socialnämnden* (kommunstyrelsen) utser rådets ordförande, som ska vara ledamot i 

socialnämnden*. Rådet utser inom sig en vice ordförande som ska företräda 

organisationerna. 

Presidium 

Kommunala funktionsrättsrådet ska ha en mindre gruppering, ett presidium, av ledamöter 

som ska kunna sammankallas för att sammanträda mellan ordinarie sammanträden om 

behov finns.  

Presidiet ska bestå av rådets ordförande och vice ordförande samt tre ytterligare 

representanter för organisationerna och representant för socialnämnden* (vård- och 

omsorgsnämnden). Rådet utser inom sig dessa representanter.  

§ 5. Arbetsformer 

Sammanträden 

Rådet ska sammanträda tre gånger per termin, varav ett sammanträde ska hållas i anslutning 

till kommunens budgetbehandling.  

 

Rådets presidium ska sammanträda om behov påkallas av rådets ordförande, vice ordförande 

eller av presidiets representanter för organisationer.   

Kallelse och protokoll 

Rådets ordförande och vice ordförande ska i god tid före sammanträdet få möjlighet att 

anmäla ärenden till sammanträdets dagordning.  

Skriftlig kallelse med föredragningslista och eventuella handlingar skickas till rådets 

ledamöter och ersättare senast en vecka före rådets sammanträden.  

Vid rådets sammanträden förs protokoll av tjänsteman från socialförvaltningen* 

(kommunen). Protokollen ska justeras av en av rådet utsedd ordinarie ledamot.  

Protokoll ska delges socialnämnden* (vård- och omsorgsnämnden), kommunstyrelsen, samt 

andra berörda.  
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Ekonomisk ersättning 

Sammanträdesarvode samt ersättning för resor och traktamenten utgår till ordinarie 

ledamöter och ersättare enligt de regler som gäller för kommunens arvoden.  

Utbildning 

Ledamöter och ersättare i rådet bör erhålla utbildning en gång per år.  

§ 6. Ändring av reglementet 

Socialnämnden* (kommunstyrelsen) har rätt att ändra i detta reglemente.  

 

 

 









 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2023-01-25  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 22 Dnr 2022/01609  

Ändrad nämndtillhörighet för kommunala funktions-
rättsrådet (KFR) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar vidare ärendet till kommunstyrel-

sen utan eget förslag till beslut med notering att arbetsutskottet ställer sig 

positiva till ändrad nämndtillhörighet för kommunala funktionsrättsrådet.      

Sammanfattning  

På kommunala funktionsrättsrådets (KFR) sammanträde den 4 oktober 2022 

uttryckte rådet enhälligt att man önskar vara organisatoriskt knutet till soci-

alnämnden i stället för till kommunstyrelsen, vilket är fallet i dag. Man ser 

också fördelar med den förändring av ansvarsområden för socialnämnden 

och vård- och omsorgsnämnden som kommunfullmäktige fattade beslut om 

2022-11-07, § 152, och som för socialnämndens del innebär ett fokus på 

funktionsrättsfrågor      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Catherine Öhrqvist (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar vi-

dare ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut med notering 

att arbetsutskottet ställer sig positiva till ändrad nämndtillhörighet för kom-

munala funktionsrättsrådet.     

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta enligt 

förslag till beslut och finner att så är fallet.         

 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2023-02-08  

Kommunstyrelsen  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 31 Dnr 2022/01610  

Ändrad nämndtillhörighet för kommunala pensionärs-
rådet (KPR) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att det kommunala pensionärsrådet (KPR) 

från och med 2023-03-03 ska vara organisatoriskt knutet till vård- och om-

sorgsnämnden.  

2. Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderat reglemente för kom-

munala pensionärsrådet att gälla från och med 2023-03-03.   

Sammanfattning  

Kommunala pensionärsrådet (KPR) är i dag organisatoriskt knutet till kom-

munstyrelsen. På rådets möte den 4 oktober 2022 uttryckte rådet enhälligt 

att man önskar vara organisatoriskt knutet till vård- och omsorgsnämnden. 

Vård- och omsorgsnämnden fick genom beslut i kommunfullmäktige 2022-

11-07 § 152, ändrat ansvarsområde genom att socialpsykiatri och frågor rö-

rande LSS fördes över från vård- och omsorgsnämnden till socialnämnden. 

Vård- och omsorgsnämnden fick därigenom ett tydligare fokus på äldre-

omsorgsfrågor.       

Beslutsunderlag 

– Beslut vård- och omsorgsnämnden 2023-01-24 § 4 

– Förslag till reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet   

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till be-

slut och finner att så är fallet.          
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 2023-01-30 KS 2022/01610 nr 113985 

Kommunledningsförvaltningen  
Kansliavdelningen 
Olle Forsmark, utredare 
 
olle.forsmark@habo.se 

 

Ändrad nämndtillhörighet för kommunala pensionärsrådet 
(KPR) 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att det kommunala pensionärsrådet (KPR) 

från och med 2023-03-03 ska vara organisatoriskt knutet till vård- och 

omsorgsnämnden.  

2. Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderat reglemente för 

kommunala pensionärsrådet att gälla från och med 2023-03-03.   

 

   
Ärendet 

Kommunala pensionärsrådet (KPR) är i dag organisatoriskt knutet till 

kommunstyrelsen. På rådets möte den 4 oktober 2022 uttryckte rådet 

enhälligt att man önskar vara organisatoriskt knutet till vård- och 

omsorgsnämnden. Vård- och omsorgsnämnden fick genom beslut i 

kommunfullmäktige 2022-11-07 § 152, ändrat ansvarsområde genom att 

socialpsykiatri och frågor rörande LSS fördes över från vård- och 

omsorgsnämnden till socialnämnden. Vård- och omsorgsnämnden fick 

därigenom ett tydligare fokus på äldreomsorgsfrågor.  

KPR är i likhet med kommunala funktionsrättsrådet (KFR) ett rådgivande 

organ och har bland annat till uppgift (enligt nu gällande reglemente) att 

vara remissinstans i övergripande frågor rörande äldre och att verka för att 

pensionärernas intressen beaktas i styrelser och nämnder.  

I förslaget till reviderat reglemente för KPR består den största förändringen i 

att ”Kommunstyrelsen” på flera håll bytts ut mot ”Vård- och 

omsorgsnämnden”. Bland annat enligt nedanstående (nuvarande lydelse 

inom parentes):  

 Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till vård- 

och omsorgsnämnden (kommunstyrelsen) 

 Vård- och omsorgsnämnden utser rådets ordförande, som ska 

vara ledamot i vård- och omsorgsnämnden (kommunstyrelsen) 

 Vård- och omsorgsnämnden har rätt att ändra i detta reglemente 

(kommunstyrelsen) 

Tanken med förslaget till reviderat reglemente är att det ska finnas ett 

gällande reglemente från samma datum som kommunala pensionärsrådet 

kommer att vara knutet till vård- och omsorgsnämnden. Ytterligare 
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eventuell revidering av detta reglemente kommer sedan att hanteras av vård- 

och omsorgsnämnden.  

I beredningen av ärendet har yttrande inhämtats från vård- och 

omsorgsnämnden. Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till den 

föreslagna förändringen av organisatorisk tillhörighet för KPR. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunledningsförvaltningen 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att dels besluta om 

kommunala pensionärsrådets organisatoriska tillhörighet till vård- och 

omsorgsnämnden, dels fastställa förslag till reviderat reglemente för 

kommunala pensionärsrådet. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga konsekvenser på kort eller lång sikt. 

Barnperspektivet 

Barnperspektivet är ej relevant i detta ärende.  

Näringslivsperspektivet 

Näringslivsperspektivet är ej relevant i detta ärende.  

Uppföljning 

Ej aktuellt.  

Beslutsunderlag 

– Beslut vård- och omsorgsnämnden 2023-01-24 § 4 

– Förslag till reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet   

__________ 

Beslut skickas till 

Samtliga nämnder 

KPR 

KFR 

Kansliavdelningen  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antaget av Kommunfullmäktige* (Kommunstyrelsen) 

Antaget 2023-02-27, §*  

Giltighetstid Tills vidare 

Dokumentansvarig ? (kansli- och kvalitetschef) 

REGLEMENTE FÖR 

Kommunala 
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 REGLEMENTE 3(5) 

 Datum Vår beteckning 

 2023-01-27 KS 2022/01610 

 

  

Reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR) 

§ 1. Allmänt 

Håbo kommuns pensionärsråd är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan 

företrädare för pensionärsorganisationerna, Anhörigföreningen, Finska föreningen och 

kommunen.  

§ 2. Syfte och arbetsuppgifter 

Kommunala pensionärsrådet ska stärka pensionärernas inflytande i frågor som berör dem. 

För att åstadkomma detta ska: 

- Rådet och kommunen utbyta information i frågor som rör äldre 

- Kommunen informera rådet om viktiga planer och förändringar som rör äldre 

och etablera dialog i god tid före beslut så att rådets synpunkter kan inhämtas 

- Rådet utgöra remissinstans i övergripande frågor som rör äldre 

- Rådet verka för att pensionärernas intressen beaktas i styrelser och nämnder 

Rådet äger ingen beslutanderätt över den kommunala verksamheten och äger ingen rätt att 

väcka ärenden i vård- och omsorgsnämnden.* (kommunstyrelsen) 

§ 3. Sammansättning 

Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till vård- och omsorgsnämnden* 

(kommunstyrelsen). Rådet består av totalt 9 ledamöter och 7 ersättare, vilka utses enligt 

följande:  

Representanter för föreningarna 

Representanter för nedanstående organisationer ska beredas representation i rådet genom att 

respektive organisation utser nedan antal representanter och ersättare:  

- Anhörigföreningen i Håbo:  En ledamot och en ersättare 

- Pensionärernas riksorganisation, PRO Två ledamöter och en ersättare 

- Sveriges pensionärsförbund, SPF Två ledamöter och en ersättare 

- Finska föreningen, pensionärsgrenen En ledamot och en ersättare 

Före den 1 november det år kommunfullmäktige väljs ska vård- och omsorgsnämndens* 

förvaltning (kommunstyrelsens förvaltning) underrättas om vilka ledamöter och ersättare 

organisationen har utsett att ingå i rådet.  

Representanter för nämnderna 

Övriga ledamöter och ersättare utses genom beslut i respektive nämnd enligt följande:  

- Kommunstyrelsen En ledamot och en ersättare 

- Vård- och omsorgsnämnden En ledamot och en ersättare 
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- Kultur- och fritidsnämnden En ledamot och en ersättare 

Närvaro- och yttranderätt 

Närvarande, ej tjänstgörande, ersättare har närvaro- och yttranderätt vid rådets 

sammanträden.  

Eventuella övriga organisationer med inriktning mot äldrefrågor kan adjungeras in till rådets 

sammanträden efter beslut i rådet.  

§ 4. Organisation 

Ordförande  

Vård- och omsorgsnämnden * (kommunstyrelsen) utser rådets ordförande, som ska vara 

ledamot i vård- och omsorgsnämnden* (kommunstyrelsen). Rådet utser inom sig en vice 

ordförande som ska företräda föreningarna. 

Presidium 

Kommunala pensionärsrådet ska ha en mindre gruppering, ett presidium, av ledamöter som 

ska kunna sammankallas för att sammanträda mellan ordinarie sammanträden om behov 

finns.  

Presidiet ska bestå av rådets ordförande och vice ordförande samt en representant för 

respektive förening som inte representeras av vice ordförande, samt en representant för vård- 

och omsorgsnämnden. Rådet utser inom sig dessa representanter.  

§ 5. Arbetsformer 

Sammanträden 

Rådet ska sammanträda tre gånger per termin, varav ett sammanträde ska hållas i anslutning 

till kommunens budgetbehandling.  

 

Rådets presidium ska sammanträda om behov påkallas av rådets ordförande, vice ordförande 

eller av presidiets representanter för föreningarna.   

Kallelse och protokoll 

Rådets ordförande och vice ordförande ska i god tid före sammanträdet få möjlighet att 

anmäla ärenden till sammanträdets dagordning.  

Skriftlig kallelse med föredragningslista och eventuella handlingar skickas till rådets 

ledamöter och ersättare senast en vecka före rådets sammanträden.  

Vid rådets sammanträden förs protokoll av tjänsteman från vård- och omsorgsnämndens 

förvaltning* (kommunen). Protokollen ska justeras av en av rådet utsedd ordinarie ledamot.  

Protokoll ska delges vård- och omsorgsnämnden, kommunstyrelsen, bygg- och 

miljönämnden samt andra berörda.  

Ekonomisk ersättning 

Sammanträdesarvode samt ersättning för resor och traktamenten utgår till ordinarie 

ledamöter och ersättare enligt de regler som gäller för kommunens arvoden.  

Utbildning 

Ledamöter och ersättare i rådet bör erhålla utbildning en gång per år.  
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§ 6. Ändring av reglementet 

Vård- och omsorgsnämnden* (kommunstyrelsen) har rätt att ändra i detta reglemente.  









 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2023-01-25  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 21 Dnr 2022/01610  

Ändrad nämndtillhörighet för kommunala pensionärs-
rådet (KPR) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar vidare ärendet till kommunstyrel-

sen utan eget förslag till beslut med notering att arbetsutskottet ställer sig 

positiva till ändrad nämndtillhörighet för kommunala pensionärsrådet.    

Sammanfattning  

På kommunala pensionärsrådets (KPR) sammanträde den 4 oktober 2022 ut-

tryckte rådet enhälligt att man önskar vara organisatoriskt knutet till vård- 

och omsorgsnämnden i stället för till kommunstyrelsen, vilket är fallet i dag. 

Man ser också fördelar med den förändring av ansvarsområden för social-

nämnden och vård- och omsorgsnämnden som kommunfullmäktige fattade 

beslut om 2022-11-07, § 152, och som för vård- och omsorgsnämndens del 

innebär ett fokus på äldreomsorgsfrågor      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Catherine Öhrqvist (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar vi-

dare ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut med notering 

att arbetsutskottet ställer sig positiva till ändrad nämndtillhörighet för kom-

munala pensionärsrådet.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta enligt 

förslag till beslut och finner att så är fallet.        

 

 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2023-02-08  

Kommunstyrelsen  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 44 Dnr 2022/01132  

Revidering av sammanträdestider 2023 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer reviderad sammanträdesplan för 2023.  

Sammanfattning  

Sammanträdesplan för 2023 fastställdes vid Kommunfullmäktige 2022-09-

26 § 111. Sedan dess har revideringar av beredningstillfällen behövts.  

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderad sammanträdesplan 2023.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till be-

slut och finner att så är fallet.          

 
 
 

 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2022-11-23 KS 2022/01132 nr 113936 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kansliavdelningen 
Jessica Thorsell, Kommunsekreterare 
 
jessica.thorsell@habo.se 

 

Sammanträdestider 2023 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige fastställer reviderad sammanträdesplan för 2023.   

 

Sammanfattning 

Sammanträdesplan för 2023 fastställdes vid Kommunfullmäktige 2022-09-

26 § 111. Sedan dess har revideringar behövts.    

 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt.  

Uppföljning 

Inte aktuellt.  

Beslutsunderlag 

– Förslag till reviderad sammanträdesplan 2023.   

__________ 

Beslut skickas till 

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 

Nämnder – för kännedom 

Revisorer – för kännedom 

Kommundirektör 

Avdelningschefer inom kommunstyrelsens förvaltning 

Avdelningschefer inom samhällsbyggnadsförvaltningen 

Löneadministration    

 



 

 

  SAMMANTRÄDESPLANERING 2023  

  Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
 
* Annan veckodag än vanligt 
 

 

Revidering, antagen av kommunstyrelsen: XXX 

Revidering, antagen av kommunfullmäktige: XXX 

Stopp-

dag 

KD-

beredning 

KS 

Ordf. 

beredning 

KS 

Råds-

beredning 

KS 

Kom-

Sam 

Utskick 

Utskott 

Samman-

träde 

KSAU 

Utskick 

KS 

Samman-

träde KS 

Ordf. 

beredning 

KF 

Utskick 

KF 

Presidie-

beredning 

KF 

Samman-

träde KF 

Onsdag 

kl. 16.00 

Måndag  

kl. 09.00 

Onsdag  

kl. 09.00 

Tisdag  

kl. 11.00 

Tisdag  

kl. 13.00 

Onsdag Onsdag 

kl. 09.00 

Onsdag Onsdag 

kl. 09.00 

Onsdag kl. 

09.00 

Måndag Onsdag kl. 

09.00 

Måndag 

kl. 19.00 

5 jan 9 jan 10 jan 12 jan 17 jan 18 jan 25 jan 1 feb 8 feb 15 feb 20 feb 22 feb 27 feb 

8 feb 13 feb 14 feb 21 feb 21 feb 22 feb 1 mars 8 mars 15 mars 22 mars 27 mars 29 mars 3 april 

1 mars 6 mars 8 mars 14 mars 14 mars 15 mars 22 mars 29 mars 12 april 19 april 24 april 26 april 2 maj* 

26 april 2 maj* 3 maj* 9 maj 9 maj 10 maj 17 maj 24 maj 31 maj 7 juni 5 juni 7 juni 12 juni 

10 maj 15 maj 16 maj 23 maj 23 maj 24 maj 30 maj* 7 juni 14 juni     

Uppehåll Uppehåll Uppehåll Uppehåll Uppehåll Uppehåll Uppehåll Uppehåll Uppehåll Uppehåll Uppehåll Uppehåll Uppehåll 

9 aug 14 aug 16 aug 22 aug 22 aug 23 aug 30 aug 6 sept 13 sept 20 sept 25 sept 27 sept 2 okt 

13 sept 18 sept 20 sept 26 sept 26 sept 4 okt 11 okt 18 okt 25 okt 1 nov 6 nov 8 nov 13 nov 

11 okt 16 okt 18 okt 24 okt 24 okt 1 nov 8 nov 15 nov 22 nov 29 nov 4 dec 6 dec 11 dec 

8 nov 13 nov 15 nov 21 nov 21 nov 22 nov 29 nov 6 dec 14 dec*     

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2023-02-08  

Kommunstyrelsen  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 41 Dnr 2023/00113  

Utbetalning av kommunalt partistöd 2023 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för 2023 enligt nedan. 

2. Kommunfullmäktige ålägger de politiska partierna att senast 2023-03-10 

lämna kontouppgifter för utbetalning av partistödet till kommunstyrelsens 

kansli. 

3. Kommunfullmäktige ålägger de politiska partierna att senast 2023-06-30 

inkomma med en redovisning av användningen av 2022 års partistöd. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd till HåboDemokra-

terna för 2,5 månader avseende år 2022.    

Sammanfattning  

Det kommunala partistödet regleras av kommunallagen och av reglerna för 

partistöd i Håbo kommun. Alla partier i kommunfullmäktige har inkommit 

med de redovisningar av användningen av 2021 års partistöd som de, enligt 

lag, är skyldiga att inkomma med. Dessa har redovisats för kommunfull-

mäktige (KF 2022-09-26 § 109).  

Partistödet beräknas med hjälp av inkomstbasbeloppet. Varje parti erhåller 

ett grundstöd om 40 % av detta belopp och därefter ett mandatstöd med 30 

% av inkomstbasbeloppet per mandat. 2023 års inkomstbasbelopp är 74 300 

kronor. Kommunfullmäktige föreslås därför utbetala partistöd enligt tabell. 

HåboDemokraterna har rätt till partistöd för år 2022 med 2,5 månader enligt 

kommunallagens 4 kap 30 § i kommunallagen (KL) att ett partistöd får inte 

utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett visst  parti.    

Beslutsunderlag 

– Regler för partistöd (bifogas ej) 

– KF 2022-09-26 § 109    

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till be-

slut och finner att så är fallet.          

 
 

 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2023-01-20 KS 2023/00113 nr 115236 

Kommunledningsförvaltningen  
Kansliavdelningen  
Linda Apelqvist, Kommunsekreterare 
 
linda.apelqvist@habo.se 

 

Utbetalning av kommunalt partistöd 2023 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för 2023 enligt 

nedan. 

2. Kommunfullmäktige ålägger de politiska partierna att senast 2023-03-10 

lämna kontouppgifter för utbetalning av partistödet till 

kommunstyrelsens kansli. 

3. Kommunfullmäktige ålägger de politiska partierna att senast 2023-06-30 

inkomma med en redovisning av användningen av 2022 års partistöd. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd till 

HåboDemokraterna för 2,5 månader avseende år 2022. 

5. Kommunfullmäktige fastställer bifogat förslag till regler för partistöd. 

Tidigare regler, fastställda 2020-12-21 §143 upphävs.  

 

Sammanfattning 

Det kommunala partistödet regleras av kommunallagen och av reglerna för 

partistöd i Håbo kommun. Alla partier i kommunfullmäktige har inkommit 

med de redovisningar av användningen av 2021 års partistöd som de, enligt 

lag, är skyldiga att inkomma med. Dessa har redovisats för 

kommunfullmäktige (KF 2022-09-26 § 109).  

Partistödet beräknas med hjälp av inkomstbasbeloppet. Varje parti erhåller 

ett grundstöd om 40 % av detta belopp och därefter ett mandatstöd med 30 

% av inkomstbasbeloppet per mandat. 2023 års inkomstbasbelopp är 74 300 

kronor. Kommunfullmäktige föreslås därför utbetala partistöd enligt 

bifogade uträkningar. 

 
Ärendet 

Kommunallagen kap 4, 29-32 §§ reglerar kommunalt partistöd. Utöver detta 

har kommunfullmäktige antagit regler för kommunalt partistöd i Håbo 

kommun.  

Kommunallagen anger att det inte är tillåtet att utforma ett partistöd så att 

det missgynnar eller gynnar ett visst parti (4 kap 30 § kommunallagen). 

Håbodemokraterna har rätt till partistöd eftersom man uppfyller kriterierna 

efter att ha kommit in i fullmäktige vid de allmänna valen under 2022. Ett 

särskilt beslut om att betala ut partistöd under 2,5 månaders tid föreslås 

därför enligt en beräkning som grundar sig i inkomstbasbeloppet för 2022.   

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2023-01-20 KS 2023/00113 nr 115236 

 

Parti Totalt för år 2023 Totalt för år 2022 

Socialdemokraterna 274 910,00 kr Redan utbetalt 262 700,00 kr 

Moderaterna 230 330,00 kr Redan utbetalt 241 400,00 kr 

Sverigedemokraterna 208 040,00 kr Redan utbetalt 198 800,00 kr 

Centerpartiet 74 300,00 kr Redan utbetalt 92 300,00 kr 

Bålstapartiet 96 590,00 kr Redan utbetalt 92 300,00 kr 

Liberalerna 52 010,00 kr Redan utbetalt 71 000,00 kr 

Vänsterpartiet 52 010,00 kr Redan utbetalt 71 000,00 kr 

Kristdemokraterna 74 300,00 kr Redan utbetalt 49 700,00 kr 

Miljöpartiet 52 010,00 kr Redan utbetalt 49 700,00 kr 

HåboDemokraterna 96 590,00 kr 2,5 månader: 19 229,50 kr 

 

Redovisning av partistöd 

Av kommunallagen framgår att en mottagare av partistöd årligen ska lämna 

in en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts till avsett 

ändamål. En skriftlig rapport över redovisningen från en oberoende 

granskare ska också bifogas. Samtliga i kommunfullmäktige representerade 

partier har inkommit med en redovisning av användningen av 2021 års 

partistöd. Dessa har redan redovisats för kommunfullmäktige (KF 2022-09-

26 § 109).  

Redovisning av 2022 års partistöd 

Partierna är enligt lag skyldiga att lämna in en redovisning av hur 2022 års 

partistöd har använts. Denna redovisning ska inlämnas till 

kommunstyrelsens kansli senast 2023-06-30 för att sedan redovisas för 

kommunfullmäktige.  

Utbetalning av partistöd 2023 

Enligt reglerna för kommunalt partistöd i Håbo kommun erhåller ett parti 

som är representerat i kommunfullmäktige dels ett grundstöd om 40 % av 

det gällande årets inkomstbasbelopp samt ett mandatstöd som uppgår till 30 

% av det gällande årets inkomstbasbelopp per mandat i 

kommunfullmäktige. 2023 års inkomstbasbelopp är 74 300 kronor. Mot 

bakgrund av dessa regler föreslås kommunfullmäktige utbetala partistöd 

enligt följande: 

Parti Mandat Grundstöd Mandatstöd Totalt 

Socialdemokraterna 11 29 720,00 kr 274 910,00 kr 274 910,00 kr 

Moderaterna 9 29 720,00 kr 200 610,00 kr  230 330,00 kr 

Sverigedemokraterna 8 29 720,00 kr 178 320,00 kr 208 040,00 kr 

Centerpartiet 2 29 720,00 kr 44 580,00 kr 74 300,00 kr 

Bålstapartiet 3 29 720,00 kr 66 870,00 kr 96 590,00 kr 

Liberalerna 1 29 720,00 kr 22 290,00 kr 52 010,00 kr 

Vänsterpartiet 1 29 720,00 kr 22 290,00 kr 52 010,00 kr 

Kristdemokraterna 2 29 720,00 kr 44 580,00 kr 74 300,00 kr 

Miljöpartiet 1 29 720,00 kr 22 290,00 kr 52 010,00 kr 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2023-01-20 KS 2023/00113 nr 115236 

 

HåboDemokraterna 3 29 720,00 kr 66 870,00 kr 96 590,00 kr 

Totalt 41 297 200,00 kr 913 890,00 kr 1 211 090,00 kr 

 

För att partistödet ska kunna utbetalas i den tid som reglerna för kommunalt 

partistöd föreskriver måste samtliga partier lämna kontouppgifter för 

utbetalning av partistödet till kommunstyrelsens kansli senast 2023-03-10. 

Vid handläggning av ärendet har noterats att reglerna för partistöd innehåller 

en felaktig hänvisning till 3 kap 29 § respektive 3 kap 31 § i 

kommunallagen. Kommunledningsförvaltningen föreslår att dessa förändras 

till 4 kap 29 § respektive 4 kap 31 §.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Utbetalning av partistöd finansieras inom gällande års budgetram. 

Barnperspektivet 

Beslutet berör inte barn.  

Näringslivsperspektivet 

Beslutet har inga konsekvenser för näringslivet.  

Uppföljning 

Beslutet följs upp när partierna redovisar användningen av partistödet.  

Beslutsunderlag 

– Revidering av Regler för partistöd  

– KF 2022-09-26 § 109  

   

__________ 

Beslut skickas till 

Partierna i kommunfullmäktige 

Ekonomiavdelningen, för kännedom 

Kommunstyrelsens kansli, för hantering av utbetalning  

  

 



 

 

 

Antaget av 

Antaget 

Giltighetstid 

Kommunfullmäktige 

2023-02-27 § 2020-12-21 § 143 Tillsvidare 

Dokumentansvarig Kanslichef 

REGLER FÖR 

Partistöd 

linape01
Överstruket

linape01
Markering



Håbo kommuns styrdokumentshierarki 

Diarienummer 

Gäller för  

Tidpunkt för 

KS 2023/00113 § KS 2019/00413 nr 93197 

Partier representerade i kommunfullmäktige 

aktualitetsprövning 

Ersätter tidigare versioner KS 2017/00625 nr 79271, KF 2017-12-04 § 15,

    KS 2019/00413 nr 93197

 Relaterade styrdokument -

linape01
Överstruket

linape01
Markering

linape01
Markering



REGLER 3(3) 
Datum Vår beteckning 
2019-12-04 KS 2019/00413 nr 93197 

- ett grundstöd som uppgår till 40% av det gällande årets inkomstbasbelopp per parti
och år, samt

- ett mandatstöd som uppgår till 30% av det gällande årets inkomstbasbelopp per
mandat och år.

3 § Fördelning av partistöd 
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd 
enligt 14 kap vallagen (2005:837). 

Partistöd utgår endast under 6 månader efter det att representationen upphört. 

4 § Redovisning och granskning 
En mottagare av partistöd ska senast årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har används för det ändamål som anges i 4 3 kap 29 § kommunallagen. Till 
redovisningen ska en granskningsrapport enligt 4 3 kap 31 § bifogas. Redovisning ska ske 
på blankett Redovisning av kommunalt partistöd enligt 4 kap. 31 § Kommunallagen. 

5 § Årlig utbetalning 
Partistöd betalas ut årligen i förskott i mars månad. Utbetalning sker efter beslut i 
fullmäktige.  

Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom 
föreskriven tid får fullmäktige besluta att stöd för nästkommande år inte ska betalas ut.  

Regler för kommunalt partistöd i Håbo kommun 
Antaget av kommunfullmäktige 2023-02-27 § 202020-12-21 § 143. 

I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt 
partistöd.  

Därutöver gäller följande i Håbo kommun: 

1 § Rätt till partistöd 
Det lokala partistödet i Håbo kommun utgår till de partier som representerade i enlighet med 
vad som föreskrivs i 4 3 kap 29 § i kommunallagen.  

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

linape01
Överstruket

linape01
Överstruket

linape01
Markering

linape01
Överstruket

linape01
Överstruket

linape01
Överstruket

linape01
Markering

linape01
Markering

linape01
Markering



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2022-09-26  

Kommunfullmäktige  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 109 Dnr 2022/00607  

Redovisning av kommunalt partistöd för år 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar inlämnade redovisningar om användning av 

2021 års partistöd.  

2. Kommunfullmäktige noterar att utbetalning av 2023 års partistöd hanteras 

i separat beslut vid årsskiftet 2022/2023.  

Sammanfattning  

Det kommunala partistödet regleras av kommunallagen och av reglerna för 

partistöd i Håbo kommun. Av kommunallagen framgår att en mottagare av 

partistöd årligen ska lämna in en skriftlig redovisning som visar att partistö-

det har använts till avsett ändamål. En skriftlig rapport över redovisningen 

från en oberoende granskare ska också bifogas. Samtliga i kommunfullmäk-

tige representerade partier har inkommit med en redovisning av använd-

ningen av 2021 års partistöd. Redovisningarna biläggs detta ärende. 

Partistöd betalas ut årligen och beräknas utifrån gällande års inkomstbas-

belopp. Inkomstbasbelopp för år 2023 beräknas under slutet av 2022. Så 

snart detta gjorts kan partistöd för 2023 beräknas och utbetalas. Detta hante-

ras av kommunfullmäktige i särskilt ärende.  

Beslutsunderlag 

Samtliga partiers redovisningar av partistöd.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 

beslut och finner att så är fallet.   

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

 

Kansliavdelningen, kommunledningsförvaltningen 

Partierna i kommunfullmäktige  

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2023-02-08  

Kommunstyrelsen  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 42 Dnr 2022/01530  

Riktlinjer för hantering av arkiv i Håbo kommun 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för hantering av arkiv i Håbo kom-

mun med första giltighetsdag 2023-04-01 och upphäver samtidigt:   

• KS 2016/00250 Reglemente för arkivvården inom Håbo kommun.  

• KS 2016/00440 Föreskrifter om gallring av allmänna handlingar.       

Sammanfattning  

Nuvarande arkivreglemente i Håbo kommun (KS 2016/00250 Reglemente 

för arkivvården inom Håbo kommun) baserar sig på det normalförslag som 

Riksarkivet beslutade om inför arkivlagens tillkomst 1991. För att bilda en 

grund för verksamheternas, framförallt för arkivmyndighetens, fortsatta ar-

bete finns det behov av att förenkla och förtydliga nu gällande reglemente. 

De föreslagna riktlinjerna kommer även att inkludera en definition av be-

greppet gallring i enlighet med Riksarkivets utvidgade gallringsbegrepp 

samt utökad samrådsskyldighet. Riktlinjerna föreslås att börja gälla 2023-

03-01.        

Förslag till beslut på sammanträdet 

Catherine Öhrqvist (M) yrkar redaktionell ändring av datumet i beslutet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till be-

slut med redaktionell ändring av datum och finner att så är fallet.          
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 Datum Vår beteckning 

 2023-01-03 KS 2022/01530 

Kommunledningsförvaltningen 
Kansliavdelningen 
Mia Bragge, kommunarkivarie 
mia.bragge@habo.se 

 

Riktlinjer för hantering av arkiv i Håbo kommun 

 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för hantering av arkiv i Håbo 

kommun med första giltighetsdag 2023-03-01 och upphäver samtidigt:   

 KS 2016/00250 Reglemente för arkivvården inom Håbo kommun.  

 KS 2016/00440 Föreskrifter om gallring av allmänna handlingar.  

Sammanfattning  

Nuvarande arkivreglemente i Håbo kommun (KS 2016/00250 Reglemente för 

arkivvården inom Håbo kommun) baserar sig på det normalförslag som 

Riksarkivet beslutade om inför arkivlagens tillkomst 1991. För att bilda en 

grund för verksamheternas, framförallt för arkivmyndighetens, fortsatta 

arbete finns det behov av att förenkla och förtydliga nu gällande reglemente. 

De föreslagna riktlinjerna kommer även att inkludera en definition av 

begreppet gallring i enlighet med Riksarkivets utvidgade gallringsbegrepp 

samt utökad samrådsskyldighet. Riktlinjerna föreslås att börja gälla 2023-03-

01.   

Ärendet  

Inledning 

Det har i Sveriges kommuner funnits en förhållandevis lång tradition av att 

upprätta arkivreglementen. De har sitt ursprung från tiden innan arkivlagens 

tillkomst eller åtminstone från 1991 då Riksarkivet beslutade om ett 

normalförslag till arkivreglemente för kommuner.1  

Innehållet i nuvarande Reglemente för arkivvården i Håbo kommun (KS 

2016/00250) grundar sig till stor del på Riksarkivets normalförslag från 1991. 

Kommunledningsförvaltningen ser ett behov av fördjupning, förtydligande 

och omformning av reglementet. Detta för att på ett mer effektivt kunna 

stödja verksamheterna i Håbo kommun i deras arbete med att upprätthålla en 

god offentlighetsstruktur i en modern förvaltning. Informationshanteringen är 

idag mer varierad och sammansatt än någonsin. Det behöver speglas i 

kommunens föreskrifter. I det nya förslaget tas exempelvis kravet på att 

verksamheter ska ha arkivredogörare och arkivansvariga bort. Större fokus 

                                                           
1 Se kommunallag (1977:179) och RA-FS 1991:16.  
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läggs på att istället för hur. I ett längre perspektiv förväntas det ge 

kommunens nämnder och bolag flexibilitet att anpassa kraven till den egna 

verksamhetens förutsättningar.  

Därför föreslås att nuvarande reglemente ersätts av Riktlinjer för hantering av 

arkiv i Håbo kommun. De är tänkt att, i likhet med nuvarande 

arkivreglemente, bilda en huvudsaklig grund för informationshanteringen och 

arkivmyndighetens verksamhet. De kommer också att vara en förutsättning 

för vidare utbyggnad av det kommunövergripande regelverket inom 

informationshanteringsområdet. I riktlinjerna definieras basala begrepp, olika 

parters ansvar samt arkivmyndighetens uppdrag. Innehållet befinner sig 

medvetet på en högre abstraktionsnivå för att öka styrdokumentets livslängd 

och förenlighet med annan reglering. I huvudsak baserar sig förslaget till 

riktlinjer på ett förslag till kommunalt styrdokument som publicerats i 

Riksarkivets och Sveriges kommuner och regioners publikation Vem 

bestämmer om arkiv i kommunen? – råd om styrning av den kommunala 

arkivverksamheten (2015).  

De största förändringarna jämfört med nu gällande arkivreglemente rör 

definitionen av begreppet gallring, samråd och till viss del arkivmyndighetens 

ansvar.  

Definition av gallring 

Begreppet gallring definieras inte i arkivlagen. För de statliga myndigheterna 

har Riksarkivet genom RA-FS 1991:1 och 2006:1 reglerat dess innebörd. 

Kommuner och regioner äger själva rätten att precisera vad 

gallringsbegreppet innebär i de egna verksamheterna annat än vad som 

framkommer i lag. I Håbo kommun har denna precisering inte tidigare gjorts. 

Nödvändigheten att avgränsa vad gallring betyder har ökat med tiden. Genom 

digitalisering och ökad användning av elektroniska metoder för 

informationshantering har handlingars komplexitet ökat. En handling består 

idag många gånger inte av ett sammanhängande föremål som antingen kan 

bevaras eller förstöras i sin helhet. I det här sammanhanget har Riksarkivet 

utarbetat ett utvidgat gallringsbegrepp som innebär att gallring även omfattar:  

 förlust av betydelsebärande data 

 förlust av möjligheter att göra sammanställningar  

 förlust av sökmöjligheter  

 förlust av möjligheter att bedöma handlingars autenticitet.  

I förslaget till Riktlinjer för hantering av arkiv i Håbo kommun föreslås att det 

utvidgade gallringsbegreppet ska gälla för verksamheter inom Håbo kommun.   

Samråd med arkivmyndigheten 

Förslaget innebär också en utökad samrådsskyldighet. Idag omfattar 

skyldigheten enbart beslut om gallring genom dokumenthanteringsplaner eller 

enstaka gallringsbeslut. Enligt 6 § arkivförordningen (1991:446) ska 

arkivbildningen ses över när en myndighets organisation eller arbetssätt 
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förändras och att myndigheten inför sådana förändringar bör samråda med 

arkivmyndigheten. Av 6 § arkivförordningen framgår också att samrådsplikt 

råder när en myndighet avser att överföra hela eller delar av sitt arkiv till ett 

enskilt organ. Det finns ett behov av att i Håbo kommun lyfta och förtydliga 

det som bestämts genom förordningen. Detta för att ge arkivmyndigheten och 

kommunens samtliga verksamheter ökade möjligheter att bedriva proaktiv 

och långsiktig planering av dess informationshantering. Förslaget innebär att 

myndigheterna ska samråda med arkivmyndigheten vid förändringar i 

organisation, förvaltning och arbetssätt som på ett icke obetydligt sätt kan 

komma att påverka förutsättningarna för verksamhetens arkivbildning. Det 

kan exempelvis röra sig om förändringar som innefattar att verksamheter slås 

samman, delas, upphör eller nybildas. Det kan också röra sig om förändringar 

av en nämnds eller ett bolags mål och syfte som i stor utsträckning medför 

nya arbetsprocesser eller nybildning av hela verksamhetsområden inom 

befintlig organisation. Samråd med arkivmyndigheten ska även göras inför 

anskaffning av nya it-stöd. Exempelvis system eller andra digitala lösningar 

där allmänna handlingar kommer att hanteras. Bakgrunden är den samma som 

för samråd vid förändringar i organisation, arbetssätt mm. 

Det som ovan sagts gällande samråd ligger i linje med vad som föreslagits av 

Riksarkivet och SKR.2 Arkivmyndigheten kan på så sätt beredas tillfälle att 

på ett mer aktivt sätt kunna bidra med råd och stöd när verksamheternas 

informationshantering befinner sig i förändring. Samråd innebär inte att 

arkivmyndigheten får beslutanderätt eller tolkningsföreträde, utan syftet är 

istället att bilda bättre underlag inför beslut som kan underlätta och 

effektivisera hanteringen av allmänna handlingar.   

Arkivmyndighetens uppdrag och ansvar  

Genom förslaget tydliggörs arkivmyndighetens uppdrag. Utöver vad som 

föreskrivs i lag om arkivmyndighetens uppgifter så föreslås att 

arkivmyndigheten även ska:  

 följa den nationella utvecklingen inom arkiv- och 

informationshanteringsområdet  

 ge kommunens verksamheter råd kring hanteringen av arkiv  

 fatta beslut om hos vilken myndighet ADB-upptagningar tillgängliga 

för flera myndigheter ska bilda arkiv.  

 i mån av resurser ta emot och förvara enskilda arkiv, så länge det sker 

i enlighet med lag.     

I samband med ett eventuellt antagande av bifogat förslag bör samtidigt 

Reglemente för arkivvården inom Håbo kommun och Föreskrifter om gallring 

av allmänna handlingar upphävas.  

                                                           
2 Riksarkivet och SKR (2015) Vem bestämmer om arkiv i kommunen? - råd om styrning av den kommunala 

arkivverksamheten, s. 29.  
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Som ett komplement till Riktlinjer för hantering av arkiv har fullmäktige 

enligt 16 § arkivlagen rätt att besluta om föreskrifter för arkivvård.  

Riktlinjer för hantering av arkiv i Håbo kommun föreslås börja gälla från och 

med 2023-03-01.  

För att riktlinjerna ska bli bindande för kommunala företag måste de 

fastställas i ägardirektiv, bolagsordning, stadgar eller motsvarande.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Förslaget till nytt styrdokument kommer inte medföra kostnader och ryms 

inom befintlig ram.  

Barnperspektiv  

Förslaget till nytt styrdokument kommer inte medföra påverkan på barn.  

Näringslivsperspektiv  

Förslaget till nytt styrdokument kommer inte medföra påverkan på 

näringslivet.  

Uppföljning  

Beslutade styrdokument bör generellt aktualitetsprövas i samband t ex 

lagändringar, ändrade rekommendationer eller andra förändringar som kan 

komma att påverka styrdokumentets innehåll.    

Beslutsunderlag  

- Bilaga 1. Förslag till styrdokument Riktlinjer för hantering av arkiv i Håbo 

kommun 

__________ 

Beslut skickas till 

Avdelningschefer vid Kommunledningsförvaltningen   

Barn- och utbildningsförvaltningen  

Socialförvaltningen  

Kultur- och fritidsförvaltningen  

Samhällsbyggnadsförvaltningen  

Gemensam lönenämnd - Håbo, Trosa och Salem 

Kommunrevisionen  

Valsamordnare   

Håbohus AB  
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Antaget av Kommunfullmäktige 

Antaget KS 2023-XX-XX § xx 

Giltighetstid Fr o m 2023-03-01 tills beslut om upphörande 

Dokumentansvarig Kanslichef 

RIKTLINJER FÖR 

Hantering av 

arkiv i Håbo 

kommun  
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Håbo kommuns styrdokumentshierarki 
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Gäller för  Samtliga kommunala nämnder, bolag och styrelser 

Tidpunkt för 2026-03-01  

aktualitetsprövning 

Ersätter tidigare versioner 2016-09-26 § 96 Reglemente för arkivvården inom Håbo kommun, 

2016-11-21 § 222 Föreskrifter om gallring av allmänna handlingar  

Relaterade styrdokument   
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1. Inledning 

1.1 Avgränsningar  

Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782), arkivförord-

ningen (1991:446) samt i fullmäktiges föreskrifter om arkivvård, ska följande riktlinjer för 

hanteringen av arkiv gälla i Håbo kommun.  

Riktlinjerna gäller för kommunstyrelsen, kommunens nämnder, kommunens revisorer samt 

för andra kommunala organ med självständig ställning. Riktlinjerna ska även tillämpas av 

kommunens aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser. Bestämmelsen 

ska tas in i ägardirektiv eller motsvarande.  

1.2 Mål och syfte  

Syftet med dessa riktlinjer är att fastställa hur arkivhanteringen ska organiseras och att när-

mare precisera ansvarsfördelningen utöver vad som framgår i de bestämmelser som följer av 

lag eller förordning.  

1.3 Vad är arkiv? 

En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från kommunala myndigheternas 

verksamheter och sådana handlingar som avses i 2 kap. 12 § tryckfrihetsförordningen 

(1949:105) och som myndigheten beslutar ska tas om hand för arkivering. I de fall flera myn-

digheter samarbetar, i exempelvis ett projekt eller delar ett system, bildas arkiv endast hos en 

nämnd, i första hand den nämnd som svarar för huvuddelen av systemet eller upptagningen.  

Arkiven är en del av vårt nationella kulturarv. 

Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser: 

1. rätten att ta del av allmänna handlingar, 

2. behovet av information för rättsskipningen och förvaltningen, och 

3. forskningens behov.  

 

Allmänna handlingar får gallras. Med gallring menas att förstöra allmänna handlingar eller 

uppgifter i allmänna handlingar. Utöver att förstöra allmän handling helt eller delvis innebär 

överföring av uppgifter mellan databärare gallring om överföringen medför:  

 informationsförlust (ska förstås som förlust av betydelsebärande data) 

 förlust av möjliga informationssammanställningar 

 förlust av väsentliga sökmöjligheter eller  

 förlust av möjligheter att fastställa informationens autenticitet.  

 

Inskränkningen av möjligheten att framställa möjliga handlingar ska också betraktas som gall-

ring.  

Varje nämnd, styrelse eller dess motsvarighet fattar beslut om gallring. Genom gallring be-

gränsas möjligheterna till insyn genom att tillgången till information går förlorad, beslut om 

gallring ska därför grunda sig på noggrant övervägande.  
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Fullmäktige får meddela särskild föreskrift om arkivvård enligt 16§ arkivlagen.  

 

2. Ansvar  

2.1 Arkivmyndigheten  

Kommunstyrelsen är, enligt dess reglemente, arkivmyndighet.  

Arkivmyndigheten ska:   

 utöva tillsyn över myndigheternas arkivvård enligt lag 

 förvara och vårda arkiv som den övertagit till följd av lag eller efter överenskommelse,  

 lämna rekommendationer kring metoder, materiel och skydd rörande arkivvården. 

Utöver vad som föreskrivs i lag och förordning ska arkivmyndigheten även:   

 allmänt följa utvecklingen inom arkiv- och informationshantering,  

 ge råd kring hantering av arkiv till kommunens förvaltningar och bolag,  

 fatta beslut om hos vilken myndighet en upptagning för automatiserad behandling, 

som är tillgänglig för flera myndigheter, ska bilda arkiv,  

 i mån av resurser ta emot och förvara enskilda arkiv under förutsättning att ett överta-

gande inte sker i strid med lagstiftningen.  

2.2 Ansvar för informationsförvaltning  

Varje nämnd och styrelse ansvarar för vården av sitt arkiv. Efter att nämnden eller styrelsen 

överlämnat arkivmaterial till arkivmyndigheten, eller då arkivmyndigheten omhändertagit ar-

kivmaterial, faller ansvaret för arkivvården på arkivmyndigheten. Varje nämnd, styrelse eller 

motsvarande ansvarar också för att främja arkivens tillgänglighet och dess användning i kultu-

rell verksamhet och forskning. Nämnden, styrelsen eller dess motsvarighet ska säkerställa att 

dess förvaltning har en ändamålsenlig organisation och ansvarsfördelning för att omhänderta 

krav enligt lag, förordningar och föreskrifter.      

2.3 Samrådsskyldighet  

Varje nämnd, styrelse eller dess motsvarighet ska i god tid samråda med arkivmyndigheten 

inför:   

 beslut om gallring  

 förändringar i organisation, förvaltning eller arbetssätt som väsentligen påverkar 

förutsättningarna för arkivvården  

 anskaffning av system i vilket allmänna handlingar ska hanteras.  

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2023-02-08  

Kommunstyrelsen  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 43 Dnr 2022/01030  

Riktlinjer för säkerhetsskydd i Håbo kommun  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar förslag till riktlinjer för säkerhetsskydd i Håbo 

kommun.   

Sammanfattning  

Säkerhetsskydd handlar om att skydda säkerhetskänslig verksamhet mot spi-

oneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra brott. Genom framförallt sä-

kerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen 

(2021:995) bildas ett ramverk för hur säkerhetskänslig verksamhet ska bed-

rivas. 

Syftet med riktlinjerna är att beskriva en grundläggande struktur för kom-

munens säkerhetsskyddsarbete. Kommunens arbete med säkerhetsskydd är 

en integrerad del av det övriga arbetet med säkerhet och beredskap. 

Syftet med riktlinjerna är även att redovisa hur kommunen följer gällande 

lagstiftning utan att röja de åtgärder som är vidtagna för att upprätthålla Sve-

riges säkerhet.   

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för säkerhetsskydd i Håbo kommun   

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till be-

slut och finner att så är fallet.          

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antaget av Kommunfullmäktige 

Antaget 2023-02-27, § xx 

Giltighetstid Tills vidare, dock längst fyra år från antagande 

Dokumentansvarig Säkerhetsskyddschef 

RIKTLINJER FÖR 

Säkerhets-

skydd i 

Håbo 

kommun 



 

  

 

Håbo kommuns styrdokumentshierarki 
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Gäller för  Samtliga kommunala verksamheter och bolag 

Tidpunkt för 2026-02-27 

aktualitetsprövning 

Ersätter tidigare versioner - 

Relaterade styrdokument - 
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Riktlinjer för säkerhetsskydd i Håbo kommun 

Innehåll 

Håbo kommuns styrdokumentshierarki 2 

Riktlinjer för säkerhetsskydd i Håbo kommun 3 

1. Inledning  5 

2. Syfte  5 

3. Avgränsning 5 

4. Allmänt  5 

Laghänvisning  5 

Definitioner  5 

Säkerhetsskydd  5 

Säkerhetskänslig verksamhet 6 

Säkerhetsskyddsklassificerad uppgift 6 

Behörig   6 
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Säkerhetsklass  6 
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Informationssäkerhet 9 

Fysisk säkerhet  9 

Personalsäkerhet  9 

9. Säkerhetsskyddad upphandling (SUA)Fel! Bokmärket är inte definierat. 
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1. Inledning 

Säkerhetsskydd handlar om att skydda säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, 

terroristbrott och vissa andra brott. Genom framförallt säkerhetsskyddslagen (2018:585) och 

säkerhetsskyddsförordningen (2021:995) bildas ett ramverk för hur säkerhetskänslig 

verksamhet ska bedrivas. 

Den myndighet som till någon del bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska utreda behovet 

av säkerhetsskydd. Detta sker i första hand genom en dokumenterad säkerhetsskyddsanalys. 

Med utgångspunkt i analysen ska verksamhetsutövaren planera och vidta de 

säkerhetsskyddsåtgärder som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 

förekomst av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och övriga omständigheter. 

Säkerhetsskyddsåtgärderna ska omfatta informationssäkerhet, fysisk säkerhet och 

personalsäkerhet. 

2. Syfte 

Syftet med riktlinjerna är att beskriva en grundläggande struktur för kommunens 

säkerhetsskyddsarbete. Kommunens arbete med säkerhetsskydd är en integrerad del av det 

övriga arbetet med säkerhet och beredskap. 

Syftet med riktlinjerna är även att redovisa hur kommunen följer gällande lagstiftning utan 

att röja de säkerhetsskyddsåtgärder som är vidtagna för att upprätthålla Sveriges säkerhet. 

3. Avgränsning 

Riktlinjerna reglerar hela kommunorganisationens arbete med säkerhetsskydd och gäller för 

samtliga kommunala förvaltningar och bolag. 

Riktlinjerna innehåller inga uppgifter som omfattas av sekretess, men övrig dokumentation 

kring säkerhetsskydd som är mer detaljerad kan i vissa delar anses som skyddsvärda och 

därmed omfattas av sekretess. 

4. Allmänt 

Laghänvisning 

Kommunens arbete med säkerhetsskydd regleras främst i följande lagar och författningar: 

 Säkerhetsskyddslag (2018:585) 

 Säkerhetsskyddsförordning (SFS 2021:955) 

 Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2022:1) 

Kommunen tar även stöd i Säkerhetspolisens vägledningar inom säkerhetsskyddsområdet. 

Definitioner 

Säkerhetsskydd 

Med säkerhetsskydd avses enligt säkerhetsskyddslagen skydd av säkerhetskänslig 

verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten 
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samt i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. (1 kap. 2 § 

säkerhetsskyddslagen).  

Säkerhetskänslig verksamhet 

Verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för Sverige 

förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd. 

Säkerhetsskyddsklassificerad uppgift 

Med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter avses uppgifter som rör säkerhetskänslig 

verksamhet och som därför omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400) eller som skulle omfattats av sekretess enligt den lagen, om den hade varit 

tillämplig. 

Behörig 

Behörig att ta del av säkerhetsskyddsklassificerad information eller i övrigt delta i 

säkerhetskänslig verksamhet är den som är i behov att ta del av säkerhetsskyddsklassificerad 

information eller delta i säkerhetskänslig verksamhet för att kunna utföra sina 

arbetsuppgifter, genomgått säkerhetsprövning med godkänt resultat samt har utbildning i 

säkerhetsskydd (2 kap. 2 § säkerhetsskyddsförordningen). 

Säkerhetsprövning 

Klarläggande av en persons pålitlighet och lojalitet genom utredning och registerkontroll (3 

kap. 1- §§ säkerhetsskyddslagen). Ju högre säkerhetsklass desto mer omfattande personlig 

utredning. En säkerhetsprövning kan resultera i godkänt eller icke godkänt resultat. Se även 

Säkerhetsklass.  

Säkerhetsklass 

Efter säkerhetsprövning fattas beslut om placering i säkerhetsklass. Prövningen sker mot tre 

säkerhetsklasser (1, 2 och 3) beroende på den omfattning och grad av 

säkerhetsskyddsklassificerade en person behöver ha tillgång till. (3 kap. 5-11 §§ 

säkerhetsskyddslagen). En grundförutsättning för placering i säkerhetsklass 2 är att personen 

innehar svenskt medborgarskap. Se även Säkerhetsprövning. 

5. Omfattning 

Enligt säkerhetsskyddslagen ska den som till någon del bedriver verksamhet som är av 

betydelse för Sveriges säkerhet utreda behovet av säkerhetsskydd (säkerhetsskyddsanalys) 

och upprätta en plan (säkerhetsskyddsplan) för säkerhetsskyddsåtgärder. 

Verksamhetsutövaren ska även kontrollera säkerhetsskyddet i den egna verksamheten, 

rapportera och anmäla sådant som är av vikt för säkerhetsskyddet och i övrigt vidta de 

säkerhetsskyddsåtgärder som krävs enligt lagen. 

Enligt gällande lagstiftning ska kommunen fokusera på säkerhetsskyddsåtgärder inom tre 

fokusområden: 

 Informationssäkerhet 

 Fysisk säkerhet 

 Personalsäkerhet 
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Förutom ovan fokusområden ska även kommunen teckna säkerhetsskyddsavtal om det i en 

upphandling eller avtal förekommer säkerhetsskyddsklassificerade handlingar eller 

uppgifter. 

6. Ansvar och organisation 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för säkerhetsskyddet i Håbo kommun. 

Kommunstyrelsen ska se till att verksamheterna erhåller funktioner, resurser och 

befogenheter för att kunna bedriva ett systematiskt och kontinuerligt säkerhetsskyddsarbete. 

Säkerhetsskyddschef 

Enligt säkerhetsskyddslagen ska det finnas en säkerhetsskyddschef vid verksamhet som 

omfattas av lagen. 

Säkerhetsskyddschefen ska vara direkt underställd chefen för verksamhetsutövarens 

verksamhet. 

Säkerhetsskyddschefen leder och samordnar säkerhetsskyddsarbetet samt kontrollerar att 

verksamheten bedrivs enligt lagen och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till 

lagen. Säkerhetsskyddschefen har mandat att vidta säkerhetsskyddsåtgärder och fatta beslut 

rörande kommunens säkerhetsskydd men det ska ske i samråd med kommundirektören och 

berörd verksamhet. Detta ansvar kan inte delegeras. 

Kommunens säkerhetsskyddschef är placerad på enheten för säkerhet och beredskap. I 

frågor som rör säkerhetsskydd lyder säkerhetsskyddschefen direkt under kommundirektören. 

Nämnder och förvaltningar 

Kommunens nämnder och förvaltningar ansvarar för att säkerhetsskyddsklassificerade 

uppgifter och information hanteras på ett korrekt sätt. 

7. Säkerhetsskyddsanalys 

I enlighet med Säkerhetsskyddsförordningen (PMFS 2022:1) ska aktörer som bedriver 

säkerhetskänslig verksamhet utreda behovet av säkerhetsskyddsåtgärder genom en 

säkerhetsskyddsanalys. Håbo kommun ska därför genomföra säkerhetsskyddsanalyser inom 

samtliga verksamhetsområden där det kan finnas sådana uppgifter. 

Håbo kommun ska inom sina verksamheter identifiera vad som är skyddsvärt, värdera 

sårbarheterna utifrån en aktuell hotbild samt dokumentera vilka säkerhetsskyddsåtgärder 

som är nödvändiga för att minimera sårbarheterna. I säkerhetsskyddsanalysen ska det också 

finnas en åtgärdsplan med tydlig ansvarsfördelning och uppföljning i respektive verksamhet. 

Analysen ska fokusera på antagonistiska angrepp och där konsekvenserna kan vara en eller 

flera av följande: 

 Ett större antal människors liv och hälsa påverkas. 

 Ett större geografiskt område påverkas. Denna påverkan kan vara långvarig och/eller 

inträffa vid en olämplig tidpunkt. 
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 Händelsen får allvarliga sociala, ekonomiska och/eller politiska konsekvenser för 

samhället. 

 Samhällsviktiga verksamheter påverkas allvarligt. 

 Det finns risk att allvarliga negativa konsekvenser uppstår i framtiden. 

Genomförande av säkerhetsskyddsanalys 

Säkerhetsskyddschef ansvarar för att en säkerhetsskyddsanalys upprättas och vid behov 

revideras tillsammans med ansvarig för berörd verksamhet. 

Arbetet med att ta fram, och resultatet av, en säkerhetsskyddsanalys är säkerhetskänslig 

verksamhet. Detta eftersom analysen i regel innehåller säkerhetsskyddsklassificerade 

uppgifter. 

Säkerhetsskyddsanalysen ska genomföras av kompetent och utbildad personal med god 

insikt i den analyserade verksamheten. Samtliga deltagare som deltar i arbetet ska vara 

säkerhetsprövade enligt kommunens gällande regler. 

Säkerhetsskyddsanalysen ska omfatta: 

 Behovet av säkerhetsskydd och identifiering av skyddsvärden 

 Vilka uppgifter i verksamheten som är säkerhetsskyddsklassificerade 

 Vilka funktioner/befattningar som ska säkerhetsprövas 

 Vilka anläggningar och platser som har behov av säkerhetsskydd 

Analysen ska också besvara frågorna: 

 Vad ska skyddas? 

 Mot vad ska de skyddas? 

 Hur ska de skyddas? 

I enlighet med Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2022:1) är det 

verksamhetsutövarens högsta chef eller motsvarande organ som fastställer 

säkerhetsskyddsanalysen. I Håbo är det kommundirektören. 

Säkerhetsskyddsplan 

När säkerhetsskyddsanalysen är fastställd ska en säkerhetsskyddsplan upprättas. Planen ska 

redogöra för vilka säkerhetsskyddsåtgärder som verksamheten behöver vidta utifrån 

skyddsvärde i förhållande till vilka säkerhetshot och sårbarheter som finns. Av planen ska 

även framgå när åtgärderna ska vidtas och vem som är ansvarig för att åtgärderna 

genomförs. 

I enlighet med Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2022:1) är det 

säkerhetsskyddschefen som fastställer säkerhetsskyddsplanen. 
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8. Säkerhetsskyddsåtgärder 

Informationssäkerhet 

Informationssäkerhet handlar i grunden om att den information som kommunen hanterar ska 

omhändertas på ett korrekt sätt med utgångspunkt i tre centrala egenskaper som ska 

upprätthållas: 

 Konfidentialitet – att informationen skyddas så att obehöriga inte får åtkomst. 

 Riktighet – att informationen skyddas mot oönskad förändring. 

 Tillgänglighet – att informationen ska vara tillgänglig när den behövs av behöriga 

användare. 

Informationssäkerhet ska förebygga att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter obehörigen 

röjs, ändras, görs otillgänglig eller förstörs och ska i övrigt förebygga skadlig inverkan på 

uppgifter och informationssystem som gäller säkerhetskänslig verksamhet. 

Håbo kommuns hantering av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar och uppgifter 

regleras i Regler för hantering av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar. 

Fysisk säkerhet 

Fysisk säkerhet ska förebygga att obehöriga får tillträde till områden, byggnader och andra 

anläggningar eller objekt där de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 

eller där säkerhetskänslig verksamhet i övrigt bedrivs. Fysisk säkerhet ska förebygga skadlig 

inverkan på sådana områden, byggnader eller objekt inom Håbo kommun. 

Håbo kommun hanterar säkerhetsklassificerade uppgifter och bedriver säkerhetskänslig 

verksamhet vilket kräver att kommunens fysiska säkerhet anpassas därefter. Detta ska inte 

påverka den enskilde medborgarens möjlighet att kontakta kommunen eller ta del av 

allmänna handlingar. 

De personer som arbetar i säkerhetskänslig verksamhet ska känna till och respekterar de 

regler som gäller på just den arbetsplatsen. 

Den fysiska säkerheten kan bland annat regleras genom att göra byggnadstekniska åtgärder, 

begränsa tillträde till lokaler både för personal och besökare samt ha både inre och yttre 

bevakning av ett objekt. 

Personalsäkerhet 

Personalsäkerhet ska förebygga att personer som inte är pålitliga från säkerhetshetssynpunkt 

deltar i kommunal verksamhet där de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade 

uppgifter eller säkerhetskänslig verksamhet, samt säkerställa att de som deltar i 

säkerhetskänslig verksamhet har tillräcklig kunskap om säkerhetsskydd. 

Utifrån resultatet av säkerhetsskyddsanalysen och säkerhetsskyddsplanen ska personer som 

deltar i säkerhetskänslig verksamhet säkerhetsprövas för att klarlägga om personen kan antas 

vara lojal med de intressen som ska skyddas och i övrigt är pålitlig ur säkerhetssynpunkt. Ett 

annat syfte är att utreda eventuella sårbarheter som skulle kunna göra att personen hamnar i 

en utsatt situation och blir sårbar för yttre påtryckningar. 
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Säkerhetsprövning ska göras av alla personer som på ett eller annat sätt får del av 

säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, har tillträde till säkerhetsskyddade anläggningar 

eller på annat sätt ska delta i någon verksamhet som rör Sveriges säkerhet och i vilken de 

kan få inblick i sådant som inte får röjas. Att säkerhetsprövning krävs innebär dock inte 

automatiskt att de befattningar dessa personer kan inneha ska säkerhetsklassas. Vid 

säkerhetsprövning utan placering i säkerhetsklass gäller inte kravet på svenskt 

medborgarskap. 

En säkerhetsprövning är nödvändig om en person innehar en roll som är säkerhetsklassad. 

En säkerhetsprövning kan också krävas om en person inom ramen för ett projekt eller en 

temporär uppgift ska delta i säkerhetskänslig verksamhet. 

9. Skyldighet när annan aktör kan få tillgång till säkerhetskänslig 
verksamhet 

Oavsett om det är kommunen själv eller en extern aktör som bedriver säkerhetskänslig 

verksamhet så behöver de områden som regleras i säkerhetsskyddslagen ha samma skydd. 

Det regleras i ett säkerhetsskyddsavtal. 

Säkerhetsskyddsavtalet syftar till att säkerställa säkerhetsskyddet vid en offentlig 

upphandling, ingående av avtal eller vid samarbete/samverkan. Säkerhetsskyddsavtalet utgör 

också en grund för att besluta om vilka anställningar och annat deltagande hos motparten 

som ska placeras i säkerhetsklass. 

Det finns tre nivåer av säkerhetsskyddsavtal: 

Nivå 1 – Om den andra aktören kommer att få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade 

uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre eller få tillgång till 

säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sverige säkerhet utanför 

verksamhetsutövarens områden, byggnader och andra anläggningar eller objekt. 

Nivå 2 – Om den andra aktören kommer att få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade 

uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre eller få tillgång till 

säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sverige säkerhet inom 

verksamhetsutövarens områden, byggnader och andra anläggningar eller objekt. 

Nivå 3 – Om den andra aktören kan komma att få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade 

uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre eller få tillgång till 

säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sverige säkerhet inom 

verksamhetsutövarens områden, byggnader och andra anläggningar eller objekt. 

Anmälan om säkerhetsskyddsavtal ska göras till Säkerhetspolisen enligt 7 kap. 1§ 

Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2022:1). Säkerhetspolisen ska 

även informeras när ett säkerhetsskyddsavtal upphör, eller om avtalet förlängs utöver den tid 

som tidigare angetts. 
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Kommunledningsförvaltningen  
Enheten för säkerhet och beredskap 
Louise Lightowler, Säkerhetschef/Säkerhetsskyddschef 
0171-525 44 
louise.lightowler@habo.se 

 

Riktlinjer för säkerhetsskydd i Håbo kommun  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige antar förslag till riktlinjer för säkerhetsskydd i 

Håbo kommun.   

 

Sammanfattning 

Säkerhetsskydd handlar om att skydda säkerhetskänslig verksamhet mot 

spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra brott. Genom framförallt 

säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen 

(2021:995) bildas ett ramverk för hur säkerhetskänslig verksamhet ska 

bedrivas. 

Syftet med riktlinjerna är att beskriva en grundläggande struktur för 

kommunens säkerhetsskyddsarbete. Kommunens arbete med 

säkerhetsskydd är en integrerad del av det övriga arbetet med säkerhet och 

beredskap. 

Syftet med riktlinjerna är även att redovisa hur kommunen följer gällande 

lagstiftning utan att röja de åtgärder som är vidtagna för att upprätthålla 

Sveriges säkerhet.   

 
Ärendet 

Den myndighet som till någon del bedriver säkerhetskänslig verksamhet1 

ska utreda behovet av säkerhetsskydd. Detta sker i första hand genom en 

dokumenterad säkerhetsskyddsanalys. Med utgångspunkt i analysen ska 

verksamhetsutövaren planera och vidta de säkerhetsskyddsåtgärder som 

behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, förekomst av 

säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och övriga omständigheter. 

Säkerhetsskyddsåtgärderna ska omfatta informationssäkerhet, fysisk 

säkerhet och personalsäkerhet. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnader som uppkommer med anledning av att man vidtar åtgärder 

utifrån gällande lagstiftning om säkerhetsskydd bekostas av respektive 

nämnd. 

Barnperspektivet 

Barnperspektivet påverkas inte av beslutet. 

                                                           
1 Säkerhetskänslig verksamhet är verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet 

eller som Sverige har förbundit sig att skydda genom internationella åtaganden. 
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Näringslivsperspektivet 

Näringslivsperspektivet påverkas inte av beslutet. 

Uppföljning 

Ej aktuellt. 

Beslutsunderlag 

– Riktlinjer för säkerhetsskydd i Håbo kommun   

__________ 

Beslut skickas till 

Säkerhetsskyddschef 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2023-02-08  

Kommunstyrelsen  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 46 Dnr 2022/01668  

Redovisning av verkställighet av kommunfullmäktiges 
beslut, februari 2023 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige noterar redovisningen.   

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen ska årligen redovisa verkställigheten av av kommunfull-

mäktiges beslut. Status för verkställigheten av fullmäktiges beslut redovisas 

i två separata förteckningar, en för avslutade och en för pågående. Chefer 

och andra ansvariga har fått möjlighet att kommentera och rapportera verk-

ställigheternas status och tidplan och kommentarerna som kommit in fram-

går av förteckningen.      

Beslutsunderlag 

– Förteckning, verkställighet pågående 

– Förteckning, verkställighet avslutade   

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta att notera informat-

ionen och finner att så är fallet.      
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Kommunledningsförvaltningen  
Kansliavdelningen 
Jessica Thorsell, Kommunsekreterare 
 
jessica.thorsell@habo.se 

 

Redovisning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut, 
februari 2023 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige noterar redovisningen.   

 

Ärendet 

Kommunstyrelsen ska årligen redovisa verkställigheten av av 

kommunfullmäktiges beslut. Status för verkställigheten av fullmäktiges 

beslut redovisas i två separata förteckningar, en för avslutade och en för 

pågående. Chefer och andra ansvariga har fått möjlighet att kommentera och 

rapportera verkställigheternas status och tidplan och kommentarerna som 

kommit in framgår av förteckningen. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt. 

Barnperspektivet 

Redovisade ärenden kan i sig ha påverkan på barnperspektivet, däremot har 

det ingen påverkan på själva redovisningen. 

Näringslivsperspektivet 

Redovisade ärenden kan i sig ha påverkan på näringslivsperspektivet, 

däremot har det ingen påverkan på själva redovisningen. 

Uppföljning 

Inte aktuellt.  

Beslutsunderlag 

– Förteckning, verkställighet pågående 

– Förteckning, verkställighet avslutade   

 



Uppdrag och verkställighet - Dec 2022 (Kommunfullmäktige) 
Ärendetyp Uppdrag/verkställighet Uppdragsgivare Uppdragstagare Ansvarig Status + Kommentar 

Verkställighet Uppför gång och 
cykelväg mellan 
Getbergsvägen och 
gångvägen vid Furuhäll  
(Kommunfullmäktige) 
Ärendenummer: 
2019/00204 
Beslutsdatum: 2019-12-
09 § 167 
 
1. . Kommunfullmäktige 
bifaller delvis 
medborgarförslagets 
förslag vad avser gång- 
och cykelvägens 
sträckning från 
Getbergsvägens 
anslutning till Råbyleden 
fram till Kalmarleden med 
hänvisning till tekniska 
nämndens bedömning 

Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Teresa Zetterblad Pågående 
 
 

Uppdragets/verkställighetens 
nuläge: 

Projektet ligger i 
Samhällsbyggnadsförvaltningens 
10-åriga investeringsplan. Enligt 
ursprunglig plan var det tänkt att 
förstudie/förprojektering skulle 
ske ske 2022, projektering och 
upphandling 2023 och 
genomförande 2024. På grund 
av ett stort upplåningsbehov i 
kommunen så har projektstart 
skjutits fram och med 
förprojektering beräknas starta 
2024. Gång- och cykelvägen 
beräknas anläggas och 
färdigställas 2027. 

En förutsättning för start av 
projektet enligt plan är att 
nödvändiga politiska beslut 
fattas. Det finns en risk att 
projektet förflyttas i tid på grund 
av att andra projekt prioriteras. 

Estimerad tidplan: 

2024-2027 

Verkställighet Motion: Regelverk för 
arkitektoniskt 
formspråk  
(Kommunfullmäktige) 
Ärendenummer 
2018/00962 
Beslutsdatum 2020-02-
24 § 11 
 
Kommunfullmäktige 
uppdrar till bygg- och 

Kommunfullmäktige Bygg- och miljönämnden Katharina Staflund Försenad 
 
 

Uppdragets/verkställighetens 
nuläge: 
Arbetet med framtagande av 
regelverk för arkitektoniskt 
formspråk, eller kort och gott en 
arkitekturpolicy, pågår under 
ledning av stadsarkitekt Klas 
Klasson som samordnar mellan 



Ärendetyp Uppdrag/verkställighet Uppdragsgivare Uppdragstagare Ansvarig Status + Kommentar 

miljönämnden samt 
kommunstyrelsen att 
genomföra en förstudie 
för en sammanhållen 
arkitekturpolitik 

berörda tjänstemän och politiker. 
I planeringen ingår att hålla 
workshop. Den 8 juni 2021 hölls 
en workshop med bygg- och 
miljönämnden och bygg- och 
miljöförvaltningen, vilket gav 
inspiration och följdes av många 
intressanta diskussioner. 
 
Ett förslag till arkitekturpolicy 
finns framme i början av 2022 
och förankring och delaktighet 
kommer att ske genom en 
remisshantering innan beslut om 
godkännande. 
Planeringsavdelningen hanterar 
uppdragets fortsatta hantering 
mot beslut. 

Estimerad tidplan: 
Remisshantering våren 2022 och 
därefter beslut. 

Verkställighet Motion: Regelverk för 
arkitektoniskt 
formspråk  
(Kommunstyrelsen) 
Ärendenummer 
2018/00962 
Beslutsdatum 2020-02-
24 § 11 
 
Kommunfullmäktige 
uppdrar till bygg- och 
miljönämnden samt 
kommunstyrelsen att 
genomföra en förstudie 
för en sammanhållen 
arkitekturpolitik 

Kommunfullmäktige Samhällsbyggnadsförvaltningen Åsa Odelfalk, Mats 
Eriksson 

Försenad 
 
 

Uppdragets/verkställighetens 
nuläge: 
Arbetet med framtagande av 
regelverk förarkitektoniskt 
formspråk, eller kort och gott en 
arkitekturpolicy, pågår under 
ledning av stadsarkitekt Klas 
Klasson som samordnar mellan 
berörda tjänstemän och politiker. 
I planeringen ingår att hålla 
workshop. Juni 2021 hölls en 
workshop med bygg- och 
miljönämnden och bygg- och 
miljöförvaltningen, vilket gav 
inspiration och följdes av många 
intressanta diskussioner. 

Ett förslag till Arkitekturpolicy var 
ute på remiss under perioden 4 
april till 17 juni 2022. Under maj 



Ärendetyp Uppdrag/verkställighet Uppdragsgivare Uppdragstagare Ansvarig Status + Kommentar 

2022 höll stadsarkitekten en 
workshop med kommunstyrelsen 
samt bygg- och miljönämnden. 
Efter remissen ska 
arkitekturpolicyn arbetats om 
utifrån synpunkter inför 
antagandebeslut. 
Planeringsavdelningen hanterar 
uppdragets fortsatta hantering 
mot beslut. 

Estimerad tidplan: 
Kvartal 2 2023. Workshop med 
politikerna efterfrågas. 

Verkställighet Medborgarförslag: 
Mobil 
containertankning för 
motorbåtar.  
(Kommunstyrelsen) 
Ärendenummer: 
2019/00276 
Beslutsdatum 2020-02-
24 § 17 
 
1. Kommunfullmäktige 
bifaller 
medborgarförslaget 

Kommunfullmäktige Samhällsbyggnadsförvaltningen Åsa Odelfalk, Mats 
Eriksson 

Försenad 
 
 

Uppdragets/verkställighetens 
nuläge: 
Diskussioner har förts och just 
nu kollar vi exempel från andra 
kommuner. Långsiktigt ser 
kommunen att det behövs en 
utredning i samband med 
planarbetet för St Eriksområdet 
där det finns möjligheter att 
etablera en marina med 
sjömack. En containertankning 
kanske kan etableras i 
anslutning till någon av 
båtklubbarna som senare kan 
flyttas till det mera långsiktiga 
alternativet. 

Estimerad tidplan: 
Osäkert. 

Verkställighet Medborgarförslag: 
Utomhusbad för alla 
åldrar i kommunen  
(Kultur- och 
fritidsnämnden) 
Ärendenummer 
2019/00192 
Beslutsdatum 2020-02-

Kommunfullmäktige Kultur- och fritidsnämnden Karin Sedrakyan Ej påbörjad 
 
 

Uppdragets/verkställighetens 
nuläge: 

Ej påbörjad på grund av 
handikappsanpassning av 



Ärendetyp Uppdrag/verkställighet Uppdragsgivare Uppdragstagare Ansvarig Status + Kommentar 

24 § 18 
 
1. Kommunfullmäktige 
bifaller 
medborgarförslaget 

offentliga utomhusbad som en 
första prioritet. Ny simhall är 
beslutad vilket ska färdigställas 
och tas i bruk. 

Utredning är framskjuten tills 
förvaltningen kunnat 
utreda/utvärdera den nya 
simhallens besökssiffror i 
relation till behov av ett 
utomhusbad. 

  

Verkställighet Verkställighet av 
motion: Levandegör 
Håbo kommuns historia 
och kulturarv med hjälp 
av QR-koder  
(Kommunstyrelsen) 
Ärendenummer: 
2019/436 
Beslutsdatum: 2020-12-
21 

Kommunfullmäktige Samhällsbyggnadsförvaltningen Åsa Odelfalk, Mats 
Eriksson 

Försenad 
 
 

Uppdragets/verkställighetens 
nuläge: 
Uppdraget har återrapporterats 
under 2021 och ansågs avslutat 
men återremitterades till 
förvaltningen. 

Estimerad tidplan: 
Kvartal 1 2023 
KS 2023-02-08 

Verkställighet Motion: Nya förskolor i 
Krägga och Viby Äng  
(Kommunstyrelsen) 
Ärendenummer 
2018/00474 
Beslutsdatum 2021-05-
10 § 70 
 
1. Kommunfullmäktige 
beslutar att genomföra en 
förstudie avseende 
etablerandet av en 
förskola i Krägga. 
Förstudien ska redovisas 
till kommunstyrelsen 
senast i oktober 2021.  
2. Kommunfullmäktige 
bifaller motionens andra 
attsats 

Kommunfullmäktige Samhällsbyggnadsförvaltningen Åsa Odelfalk, Mats 
Eriksson 

Försenad 
 
 

Uppdragets/verkställighetens 
nuläge: 
Det finns detaljplaner i Krägga 
och Viby Äng där det finns mark 
som endast tillåter 
skolverksamhet vilket betyder att 
det är möjligt att idag etablera 
nya förskolor i Krägga och Viby 
Äng. Det är inte kommunal mark 
i Krägga men i Viby Äng. Där 
kommunen inte äger mark kan 
inte kommunen besluta att det 
ska etableras en kommunal 
förskola. Ska det vara enligt 
villa/parhusmodellen måste 



Ärendetyp Uppdrag/verkställighet Uppdragsgivare Uppdragstagare Ansvarig Status + Kommentar 

(Kommunfullmäktige 
undersöker behov och 
möjligheter för ytterligare 
förskolor enligt 
villa/parhusmodellen) och 
uppmanar samtidigt barn- 
och utbildningsnämnden 
att i förberedelsefasen 
när nya förskolor 
planeras, beakta 
möjligheten att 
kostnadseffektivt etablera 
mindre förskolor. 

detaljplanerna ändras. 
 
Estimerad tidplan: 
Kvartal 4 2022. Beslut KS 2022-
12-12 

Kommunstyrelsens förslag till 
beslut 
Kommunfullmäktige avslår 
motionens förslag med 
hänvisning till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
bedömning. 

      

      

      

      

      

 



Uppdrag och verkställighet - Dec 2022 (Kommunfullmäktige) 
Ärendetyp Uppdrag/verkställighet Uppdragsgivare Uppdragstagare Ansvarig Status + Kommentar 

Verkställighet Inrättande av 
oppositionsråd samt 
korrigering av 
arvodesregler  
(Kommunfullmäktige) 
Ärendenummer 
2018/00783 
Beslutsdatum: 2018-12-10 
§ 165 
 
3. Kommunfullmäktige 
beslutar Att under 
mandatperioden se över 
arvoderingen för att bättre 
tillgodose partier och 
partigrupper inför 
kommande val samt inför 
ett fast arvode för vice 
ordförandeposterna 

Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens kansli Robert Jägare Avslutad 
 
 

Uppdragets/verkställighetens 
nuläge: Dialog har förts med 
gruppledarna kring 
arvodesfrågorna. 

Estimerad tidplan: Ett reviderat 
förslag till arvodesreglemente 
förväntas läggas fram på 
kommunfullmäktiges bord vid 
möte i december månad. 

  

Verkställighet Förskola i Häggeby  
(Kommunstyrelsen) 
Diarienummer 2018/00134 
Beslutsdatum: 2019-04-01 
§ 35 
1. Kommunfullmäktige 
bifaller medborgarförslaget 
(verka för att det ges 
möjlighet för en fristående 
aktör att etablera sig i 
området 

Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Åsa Odelfalk Avslutad 
 
 

Uppdragets/verkställighetens 
nuläge: 
En fristående aktör verkar i 
området. 

Estimerad tidplan: 
Uppdraget är avslutat. 

Verkställighet Medborgarförslag: Byte 
av län  (Kommunstyrelsen) 
Ärendenummer: 2019/27 
1. Kommunfullmäktige 
bifaller medborgarförslaget 

Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Åsa Odelfalk Avslutad 
 
 

Uppdragets/verkställighetens 
nuläge: 
Det finns en utredning från 2008. 
En ny utredning har inte kunnat 
prioriteras. Detta på grund av 
pandemin men även att 
avdelningen under åren haft 



Ärendetyp Uppdrag/verkställighet Uppdragsgivare Uppdragstagare Ansvarig Status + Kommentar 

många uppdrag där framtagande 
av ett flertal nya styrdokument 
viktiga för kommunen har 
prioriterats före. Kontakt behöver 
tas med flera olika externa aktörer 
såsom Länsstyrelsen, region 
Uppsala, och region Stockholm 
med flera samt kontakter med 
förvaltningschefer och andra 
verksamhetsansvariga inom 
kommunen för att utreda hur ett 
länsbyte skulle påverka dem. 

Estimerad tidplan: 
Kvartal 3 2022. 

Verkställighet Motion: Håbo kommun, 
bäst i Sverige på LED-
lampor  
(Kommunstyrelsen) 
1. Kommunfullmäktige 
bifaller motionen 

Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Anna Darpe Avslutad 
 
 

Uppdragets/verkställighetens 
nuläge: 

Aktiviteten är avslutad då det inte 
funnits företag som är 
intresserade av att delta. 

Estimerad tidplan: 

2020 

Verkställighet Motion: Trygghetsfilter  
(Kommunfullmäktige) 
Ärendenummer 
2019/000341 
Beslutsdatum: 2020-02-24 
§ 9 
 
Kommunfullmäktige bifaller 
motionens förslag med 
hänvisning till 
förvaltningens bedömning 

Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Dag Lanerfeldt Avslutad 
 
 

Verkställighet Motion: Kolonilotter och 
områden  
(Kommunstyrelsen) 
Ärendenummer 
2019/00093 
Beslutsdatum 2020-02-24 

Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Katharina Staflund Avslutad 
 
 

Uppdragets/verkställighetens 
nuläge: 



Ärendetyp Uppdrag/verkställighet Uppdragsgivare Uppdragstagare Ansvarig Status + Kommentar 

 
1. Kommunfullmäktige 
bifaller motionen genom att 
besluta att uppföra ett 
område för kolonilotter 
med mindre stuga på 
lotterna samt att uppdra till 
kommunstyrelsen att 
vidare utreda alternativa 
platser för sådana 
kolonilotter. 

Uppdraget har återrapporterats till 
Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige 2022 som 
har beslutat att godkänna 
återrapporteringen och avsluta 
uppdraget. I det beslutet fick 
förvaltningen i uppdrag att 
detaljplanera för Gröna Dalen. 

Verkställighet Medborgarförslag: Gång- 
och cykelväg mellan 
Björkbackavägen och 
Fläsanvägen  
(Kommunstyrelsen) 
Ärendenummer 
2017/00644 
Beslutsdatum 2020-02-24 
§ 19 
 
1. Kommunfullmäktige 
bifaller 
medborgarförslagets 
förslag om en gång- och 
cykelväg mellan 
Björkbackavägen och 
Fläsanvägen. 

Kommunfullmäktige Samhällsbyggnadsförvaltningen Åsa Odelfalk Avslutad 
 
 

Verkställighet Verkställighet av motion: 
Blomsteräng  
(Kommunstyrelsen) 
Ärendenummer: 2019/244 
beslutsdatum: 2020-12-21 
§ 150 

Kommunfullmäktige Samhällsbyggnadsförvaltningen Jan Lundberg Avslutad 
 
 

Uppdragets/verkställighetens 
nuläge: 

De tidigare kortklippta gräsytor 
som efter utredning är omställda 
till ängsytor har sedan 2020 en 
fungerande skötsel där önskad 
flora succesivt tar över på ytorna. 
Arbetet fortsätter i samarbete 
med kommunekologen. 

Verkställighet Verkställighet av motion: 
Blomsteräng  (Gatu- och 

Kommunfullmäktige Gatu- och parkenheten Jan Lundberg Avslutad 
 



Ärendetyp Uppdrag/verkställighet Uppdragsgivare Uppdragstagare Ansvarig Status + Kommentar 

parkavdelningen) 
Ärendenummer: 2019/244 
beslutsdatum: 2020-12-21 
§ 150 

 

Verkställighet Motion: Etablera fler 
utegym  
(Kommunstyrelsen) 
Ärendenummer 
2020/00222 
Beslutsdatum 2021-05-10 
 
1. Kommunfullmäktige 
bifaller motionens förslag 
med hänvisning till 
tekniska nämndens 
bedömning 

Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Jan Lundberg Avslutad 
 
 

Uppdragets/verkställighetens 
nuläge: 

En motion med uppdraget att 
etablera fler utegym har inkommit. 
Med stöd av tekniska nämndens 
yttrande (TN 2021-02-23, § 24)  
beslutade fullmäktige att  ge 
berörd förvaltning, för närvarande 
tekniska förvaltningen, i uppdrag 
att utreda lämpliga platser i 
kommunen för att etablera fler 
utegym. Införandet av fler utegym 
och lämpliga platser för dessa ska 
även beaktas i de framtida 
planerna för utvecklingen av 
Håbo kommun. 

Inom tekniska förvaltningen är det 
gatu- och parkavdelningen som 
har uppdraget att utveckla den 
offentliga utemiljön. Avdelningen 
har genom det av tekniska 
nämnden antagna lek- och 
aktivitetsplatsprogrammet redan 
påbörjat planeringen av fler 
utegym. I många fall kan de 
etableras i anslutning till 
lekplatser för att främja en 
samvaro mellan olika 
åldersgrupper och skapa 
aktiviteter för hela familjen. 
Avdelningen avser att komplettera 
lek- och 
aktivitetsplatsprogrammet med 
utredningen om andra lämpliga 
platser för utegym. 
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Estimerad tidplan: 

Utredningen beräknas vara klar 
kvartal 4 2022. 

Verkställighet Motion: Policy för 
erbjudande av 
modersmålsundervisning  
(Barn- och 
utbildningsnämnden) 
Ärendenummer: 
2019/00342 
Beslutsdatum 2021-05-10 
§ 69 
 
1. Kommunfullmäktige 
bifaller motionens förslag 
genom att uppdra till barn- 
och utbildningsnämnden 
att ta fram förslag till policy 
för 
modersmålsundervisning 

Kommunfullmäktige Barn- och utbildningsnämnden Jytte Rudiger Avslutad 
 
 

Uppdragets/verkställighetens 
nuläge: 

Beslut i BUN 2022-02-23 § 24: 

1. Barn- och utbildningsnämnden 
godkänner förslag till policy för 
erbjudande av 
modersmålsundervisning. 
2. Barn- och utbildningsnämnden 
beslutar att överlämna förslaget 
till kommunstyrelsen för vidare 
hantering. 

Expedierat till KS 2022-03-02 för 
vidare hantering. 

Estimerad tidplan: 

BUN februari 2022 

Verkställighet Motion: Regelverk för 
arkitektoniskt formspråk  
(Bygg- och miljönämnden) 
Ärendenummer 
2018/00962 
Beslutsdatum 2020-02-24 
§ 11 
 
Kommunfullmäktige 
uppdrar till bygg- och 
miljönämnden samt 
kommunstyrelsen att 
genomföra en förstudie för 
en sammanhållen 
arkitekturpolitik 

Kommunfullmäktige Bygg- och miljönämnden Katharina Staflund Avslutad 
 
 

Uppdragets/verkställighetens 
nuläge: 
Arbetet med framtagande av 
regelverk för arkitektoniskt 
formspråk, eller kort och gott en 
arkitekturpolicy, pågår under 
ledning av stadsarkitekt Klas 
Klasson som samordnar mellan 
berörda tjänstemän och politiker. I 
planeringen ingår att hålla 
workshop. Den 8 juni 2021 hölls 
en workshop med bygg- och 
miljönämnden och dåvarande 
bygg- och miljöförvaltningen, 
vilket gav inspiration och följdes 
av många intressanta 
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diskussioner. 
 
Ett förslag till arkitekturpolicy finns 
framme i början av 2022 och 
förankring och delaktighet 
kommer att ske genom en 
remisshantering innan beslut om 
godkännande. 
Planeringsavdelningen hanterar 
uppdragets fortsatta hantering 
mot beslut. 

Estimerad tidplan: 
Remisshantering våren 2022 och 
därefter beslut. 

Verkställighet Motion: Nya förskolor i 
Krägga och Viby Äng  
(Barn- och 
utbildningsnämnden) 
Ärendenummer 
2018/00474 
Beslutsdatum 2021-05-10 
§ 70 
 
1. Kommunfullmäktige 
beslutar att genomföra en 
förstudie avseende 
etablerandet av en förskola 
i Krägga. Förstudien ska 
redovisas till 
kommunstyrelsen senast i 
oktober 2021.  
2. Kommunfullmäktige 
bifaller motionens andra 
attsats 
(Kommunfullmäktige 
undersöker behov och 
möjligheter för ytterligare 
förskolor enligt 
villa/parhusmodellen) och 
uppmanar samtidigt barn- 
och utbildningsnämnden 
att i förberedelsefasen när 
nya förskolor planeras, 

Kommunfullmäktige Tekniska nämnden, Barn- och 
utbildningsnämnden 

Jytte Rudiger, Mats 
Eriksson 

Avslutad 
 
 

Uppdragets/verkställighetens 
nuläge: 

2022: nämndsekreterare BOU har 
fått information från KS om att 
ärendet kan tas bort från BOU:s 
uppdragslista. 

Estimerad tidplan: 
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beakta möjligheten att 
kostnadseffektivt etablera 
mindre förskolor. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2022-12-12  

Kommunstyrelsen  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 374 Dnr 2022/01002  

Motion: 15-minuterstrafik på pendeltåget  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till samhälls-

byggnadsförvaltningens bedömning.     

Sammanfattning  

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning i motionens förslag är att in-

vänta resultatet från den planerade åtgärdsvalsstudien ”ÅVS: Utvecklad 

spårbunden kollektivtrafik till Bro och Bålsta” innan politiska och rättsliga 

diskussioner inleds.    

En politisk diskussion med Trafikverket ska däremot inledas om ÅVSen 

inte startar under våren 2023.   

Beslutsunderlag 

Motion 15-minutersstrafik på pendeltåget 2022-06-11    

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till be-

slut och finner att så är fallet.          

 

 
 

 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2022-11-02 KS 2022/01002 nr 113047 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Planeringsavdelningen 
Alice Carlsson, Planerare 
plan@habo.se 

 

Motion: 15-minuterstrafik på pendeltåget  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till 

samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning.     

 

Sammanfattning 

En motion har inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen med följande 

förslag.  

För att få till 15-minuterstrafik på pendeltåget mellan Bålsta och Stockholm 

föreslås:  

o Att kommunen tar upp en politisk diskussion med Regionens 

politiker och politiker i Landstinget Stockholm (Region 

Stockholm). Om byggandet av Bålsta Västra skulle underlätta 

logistiken, med en vändplats där istället för i Bålsta C, att man 

även tar upp detta som en del i denna lösning.  

o Om ingen framgång nås, skall kommunen undersöka det 

rättsliga läget om vårt tidigare utbetalda bidrag (Citybaneavtalet), 

och eventuellt kräva en återbetalning på grund av avtalsbrott. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning i motionens förslag är att 

invänta resultatet från den planerade åtgärdsvalsstudien ”ÅVS: Utvecklad 

spårbunden kollektivtrafik till Bro och Bålsta” innan politiska och rättsliga 

diskussioner inleds.    

En politisk diskussion med Trafikverket ska däremot inledas om ÅVSen 

inte startar under våren 2023.   

Ärendet 

Owe Fröjd (Båp) har överlämnat en motion till Kommunfullmäktige 2022-

06-11. Fullmäktige beslutade (KF 2022-06-13) att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Motionären föreslår bland annat att kommunen tar upp en politisk 

diskussion med Regionens politiker för att få till 15-minuterstrafik mellan 

Bålsta och Stockholm.  

Förutsättningar för 15-minuterstrafik på pendeltåget  

Behovet av att utöka turtätheten för kollektivtrafikresor med tåg längs 

Mälarbanan, väster om Kungsängen är stort. Kommunerna Upplands-Bro 

och Håbo växer i de stationsnära lägena och efterfrågan på pendeltågsresor 
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kommer att öka framöver. Region Stockholm ser ett stort behov att utöka 

tillgängligheten och kapaciteten i pendeltågstrafiken.  

Trafikverket beslutade hösten 2021 att påbörja arbetet med en 

åtgärdsvalsstudie (ÅVS) i syfte att utreda förutsättningar för att kunna 

utveckla den spårbundna kollektivtrafiken till Bro och Bålsta (15-

minuterstrafik). Studien ska identifiera problembilder, ta fram 

målbeskrivningar och hitta kollektivtrafiklösningar och åtgärdsförslag för att 

möjliggöra stadsutveckling i kommunerna och öka den spårbundna 

kollektivtrafikens konkurrenskraft. En åtgärdsvalsstudie genomförs tidigt i 

planeringsprocessen och är ett krav för framtagandet av åtgärder.  

Denna ÅVS drivs av Trafikverket i samverkan med kommunerna Upplands-

Bro och Håbo samt Region Stockholm och Region Uppsala. ÅVSen är 

försenad och kommer att starta under våren 2023.       

Utan en genomförd ÅVS kan inte åtgärder som bidrar till ökad turtäthet för 

pendeltågstrafiken mellan Bro och Bålsta utföras.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning   

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning i motionens förslag är att 

invänta resultatet från den planerade ÅVSen: Utvecklad spårbunden 

kollektivtrafik till Bro och Bålsta innan politiska och rättsliga diskussioner 

inleds.    

En politisk diskussion med Trafikverket ska däremot inledas om ÅVSen 

inte startar under våren 2023.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Håbo kommuns deltagande i åtgärdsvalsstudien kräver främst personella 

resurser. Resultatet av en åtgärdsvalsstudie kan leda till kommunala 

kostnader men dessa är inte möjliga att bedöma i dagsläget.  

Barnperspektivet 

Barnperspektivet kommer att ingå i åtgärdsvalsstudie och bedöms mer i 

detalj i projektet.   

Näringslivsperspektivet 

En utökad turtäthet på pendeltågstrafiken har en positiv påverkan på 

näringslivets utveckling i kommunen. Perspektivet beaktas i 

åtgärdsvalsstudien.   

Uppföljning 

Uppföljning görs genom rapportering av åtgärdsvalsstudiens progress.  

Beslutsunderlag 

– Motion 15-minutersstrafik på pendeltåget 2022-06-11    

__________ 

Beslut skickas till 

Planeringsavdelningen  
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Bålsta 2022-06-11 

  
 

                 Bålstapartiet 
    
 
 
Motion till Håbo Kommunfullmäktige  
 
15-minutersstrafik på pendeltåget 
 
I samband med den kommunala medfinansieringen med drygt 40 miljoner av kommunala 
skattepengar för byggandet av Citytunneln utlovades garantier för en bättre 
pendeltågstrafik mellan Bålsta och Stockholm. 
 
Sanningen är att med detta bygge och ny station på Odenplan och Stockholms C så har 
restiden till Stockholm blivit längre än tidigare, alltså sämre, inte bättre! 
 
För att vi skall få det bättre måste vi få till en 15-minuterstrafik mellan Bålsta och 
Stockholm. 
 
Bålstapartiet föreslår att: 
 
-Att kommunen tar upp en politisk diskussion med Regionens politiker och politiker i 
Landstinget Stockholm.  
Om byggandet av Bålsta Västra skulle underlätta logistiken, med en vändplats där istället 
för i Bålsta C, att man även tar upp detta som en del i denna lösning. 
 
-Om ingen framgång nås, skall kommunen undersöka det rättsliga läget om vårt tidigare 
utbetalda bidrag, och eventuellt kräva en återbetalning på grund av avtalsbrott  
 
 
För Bålstapartiet i Håbo Kommunfullmäktige 
 
 
Owe Fröjd  Sjunne Green  Peter Björkman 
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Kommunstyrelsen  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 375 Dnr 2022/01010  

Motion: Nya förskolor i Krägga och Viby Äng  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till Samhälls-

byggnadsförvaltningen bedömning.     

Sammanfattning  

Bålstapartiet har 2022-06-13 inkommit med en motion till kommunfullmäk-

tige med förslag att undersöka behov och möjligheter för ytterligare försko-

lor enligt villa-/parhusmodell i Krägga och Viby äng. En liknande motion 

lämnades in 2018. 

I Håbo kommun finns inget behov att utöka antalet förskolor då befintliga 

täcker dagens behov samt flera år framöver enligt befolkningsprognosen. 

Förskolor kan inte byggas om till bostäder utan en detaljplaneändring.  

I Viby Äng finns en kommunägd skoltomt men inget behov av förskola. I 

Krägga är tomten privatägd och närliggande förskolor täcker behovet av för-

skoleplatser. 

Förvaltningen bedömer att behovet för förskolor enligt villa-/parhusmodell 

varken finns eller är möjligt i Viby Äng och Krägga.  

Beslutsunderlag 

– Motion: Nya förskolor i Krägga och Viby Äng 2022-06-11, dok.nr. 

110169 

– Yttrande Barn- och utbildningsnämnden BoU 2022/00183 nr 64352, 

dok.nr. 112796   

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till be-

slut och finner att så är fallet.          
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planeringsavdelningen 
Erica Staflund, Junior Samhällsplanerare 
 
plan@habo.se 

 

Motion: Nya förskolor i Krägga och Viby Äng  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömning.     

 

Sammanfattning 

Bålstapartiet har 2022-06-13 inkommit med en motion till 

kommunfullmäktige med förslag att undersöka behov och möjligheter för 

ytterligare förskolor enligt villa-/parhusmodell i Krägga och Viby äng. En 

liknande motion lämnades in 2018. 

Det Bålstapartiet föreslår är att: 

- Kommunfullmäktige beslutar att projektera två nya förskolor enligt den 

föreslagna modellen i Krägga och i Viby Äng 

- Kommunfullmäktige undersöker behov och möjligheter för ytterligare 

förskolor enligt denna modell. 

I Håbo kommun finns inget behov att utöka antalet förskolor då befintliga 

täcker dagens behov samt flera år framöver enligt befolkningsprognosen. 

Förskolor kan inte byggas om till bostäder utan en detaljplaneändring.  

I Viby Äng finns en kommunägd skoltomt men inget behov av förskola. I 

Krägga är tomten privatägd och närliggande förskolor täcker behovet av 

förskoleplatser. 

Förvaltningen bedömer att behovet för förskolor enligt villa-/parhusmodell 

varken finns eller är möjligt i Viby Äng och Krägga.  

 
Ärendet 

Bålstapartiet lämnade i juni 2022 in en motion med förslag att undersöka 

behov och möjligheter för ytterligare förskolor enligt villa- eller 

parhusmodell i Krägga och Viby Äng.   

I både Krägga och Viby Äng finns det detaljplanelagda tomter för förskola. 

Gemensamt för båda tomterna är att endast skolverksamhet är tillåtet vilket 

blir problematiskt om användningen av fastigheten förändras. En ändring i 

detaljplanen skulle därmed krävas. 

I Krägga är tomten i fråga privatägd och kommunen har därmed begränsade 

möjligheter. I Viby Äng är marken kommunägd och det finns möjlighet att 

anlägga förskola med 8 avdelningar. Det är mest kostnadseffektivt att 

anlägga förskolan i samband med exploatering av de kommande etapperna i 

Viby Äng. 
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Barn- och utbildningsnämndens yttrande 

I barn- och utbildningsnämndens yttrande i ärendet BOU 2022/0183 nr 

64352 framkommer att färre barn i ålder 1-5 år är i behov av förskoleplatser 

framöver enligt befolkningsprognosen. Då Ängsbackens förskola precis 

öppnats kommer förskoleplatserna tillgodose Håbo kommuns behov.  

Barn- och utbildningsnämnden har utrett frågan om förskola i Krägga vilket 

visar att det inte finns behov av en förskola. Det finns inte tillräckligt många 

barn och finns ingen möjlighet att placera barn ute i Krägga som bor inne i 

Bålsta. En förskola i Viby Äng skulle tas i beaktning när behov för ny 

förskola uppstår. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har kommit fram till att villa-

/parhusmodellen inte är någon optimal metod samt att behovet av förskolor i 

Viby Äng och Krägga inte är aktuella. Motionen bör därmed avslås. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ett beslut att anlägga förskolor av villa-/parhusmodell föranleder 

konsekvenser sett ur ett ekonomiskt perspektiv. Det skulle krävas en ny 

detaljplan vilket är kostsamt och tidskrävande.  

Barnperspektivet 

Motionens förslag om förskolor som byggs enligt villa-/parhusmodellen har 

inga direkta konsekvenser på barnperspektivet. Däremot är utveckling av 

förskolor inom kommunen relevant för barnperspektivet då det är viktigt att 

förskoleplatser finns tillgängligt. Kapaciteten möter dagens behov av 

förskoleplatser, därför avslås motionen. 

Näringslivsperspektivet 

Motionens förslag har inga direkta konsekvenser på näringslivet. 

Uppföljning 

Beslutet behöver inte följas upp 

Beslutsunderlag 

– Motion: Nya förskolor i Krägga och Viby Äng 2022-06-11, dok.nr. 

110169 

– Yttrande Barn- och utbildningsnämnden BoU 2022/00183 nr 64352, 

dok.nr. 112796   

__________ 

Beslut skickas till 

Planeringsavdelningen 

Barn- och utbildningsförvaltningen  

 

 



      
Bålsta 2022-06-11 

  
 

                 Bålstapartiet 
    
 
 
 
Motion till Håbo Kommunfullmäktige  
 
 
Nya förskolor i Krägga och Viby Äng 
 
Bålsta expanderar i ytterområden och behöver fler förskolor. Ett sätt och bra sätt är att 
bygga mindre förskolor med så kallade villamodeller/parhusmodeller. 
 
Detta är ett kostnadseffektivt sätt att bygga, och dessa kan omvandlas, efter att behovet 
upphört, och säljas som friköpta villor och radhus, detta minskar kommunens 
investeringskostnad radikalt. 
 
Som exempel kan nämnas att kostnaden för vår senaste förskola i Frösundavik motsvarar 
summan för uppförande av ca 50 stycken villor, inkl. grundläggning, från en välkänd 
husleverantör i Sverige 
 
Bålstapartiet motionerade om detta 2018, Kommunfullmäktige beviljade motionen men dock 
utan någon större förståelse, framgång eller någon verkställighet, det saknas fortfarande 
dessa förskolor i Viby Äng och Krägga, så vi återkommer nu i frågan 
 
 
 
Bålstapartiet föreslår att: 
 
-Kommunfullmäktige beslutar att projektera två nya förskolor enligt den föreslagna modellen 
i Krägga och i Viby Äng 
 
-Kommunfullmäktige undersöker behov och möjligheter för ytterligare förskolor enligt denna 
modell 
 
 
För Bålstapartiet i Håbo Kommunfullmäktige 
 
 
Owe Fröjd  Sjunne Green Peter Björkman 
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 Sammanträdesdatum  

 2022-10-05  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

  

BOU § 151 Dnr 2022/00183  

Yttrande motion: Nya förskolor i Krägga och Viby Äng 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden yttrar sig över motion Nya förskolor i 

Krägga och Viby Äng i enlighet med bifogat yttrande.   

Sammanfattning  

Bålstapartiet har 2022-06-13 inkommit med en motion till kommunfullmäk-

tige kring nya förskolor i Krägga och Viby Äng.  

Motionen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att projektera två nya 

förskolor enligt den föreslagna modellen i Krägga och i Viby Äng samt att 

kommunfullmäktige undersöker behov och möjligheter för ytterligare för-

skolor enligt denna modell. 

Den föreslagna modellen innefattar att bygga mindre förskolor med så kal-

lade villamodeller/parhusmodeller. 

Motionen har tidigare behandlats av barn- och utbildningsnämnden, kom-

munstyrelsen och kommunfullmäktige. Utifrån det har barn- och utbild-

ningsnämnden sett över om förutsättningarna har förändrats sedan den tidi-

gare utredningen gjordes. 

Barn- och utbildningsnämnden kan konstatera att förutsättningarna inte har 

förändrats.  

Ställningstagande:  

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår mot-

ionen om nya förskolor i Krägga/Viby Äng.  

Ställningstagandet baseras på de ekonomiska utmaningarna som en kommu-

nal förskola i Krägga/Viby Äng skulle innebära utifrån den 10- åriga statisti-

ken, som visar ett underlag med färre barn i åldrarna 1-5 år. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-08-31, BOU 2022/00183 nr 64464 

Yttrande 

Delegationsbeslut med tillhörande motion 

Beviljat anstånd 

Protokollsutdrag, BOU 2018-10-31 § 117 

Protokollsutdrag, KF 2021-05-10 § 70 

Protokollsutdrag, KF 2021-09- 27 § 111     
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 2022-10-05  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) yrkar på att motionen ska anses besvarad.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag till beslut eller i enlighet med Agneta Hägglunds (S) 

ändringsyrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltning-

ens förslag till beslut.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningens ledningsgrupp 
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 2022-07-06 BOU 2022/00183  
nr 64352 

Barn- och utbildningskontoret 
Barn- och utbildningskontoret 
Jill Turtola, Kvalitetssamordnare 
0171-658747 
jill.turtola@habo.se 

 

Yttrande motion: Nya förskolor i Krägga och Viby Äng 

Bakgrund 

Bålstapartiet har 2022-06-13 inkommit med en motion till 

kommunfullmäktige kring nya förskolor i Krägga och Viby Äng.  

Motionen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att projektera två nya 

förskolor enligt den föreslagna modellen i Krägga och i Viby Äng samt att 

kommunfullmäktige undersöker behov och möjligheter för ytterligare 

förskolor enligt denna modell. 

Den föreslagna modellen innefattar att bygga mindre förskolor i så kallade 

villamodeller/parhusmodeller. 

Barn- och utbildningsnämnden har tidigare besvarat samma förslag i 

Bålstapartiets motion, BOU 2018-10-31 § 117, med att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. Anledningen till detta var för att det 

i utredningen framkom svårigheter i att etablera och bedriva flera mindre 

förskoleverksamheter utifrån gällande lag och styrdokument för 

verksamheten samt att förslaget inte gav hållbara ekonomiska 

förutsättningar för förskoleverksamheten utifrån gällande fattade 

budgetstyrprinciper i Håbo kommun.  

2021-05-10 § 70 beslutade kommunfullmäktige att en förstudie skulle 

genomföras avseende etablerandet av en förskola i Krägga. Förstudien 

skulle redovisas till kommunstyrelsen senast i oktober 2021. Den beslutade 

även att bifalla motionens andra attsats (Kommunfullmäktige undersöker 

behov och möjligheter för ytterligare förskolor enligt villa-/parhusmodellen) 

och uppmanar samtidigt barn- och utbildningsnämnden att i 

förberedelsefasen när nya förskolor planeras, beakta möjligheten att 

kostnadseffektivt etablera mindre förskolor. 

2021-09- 27 § 111 beslutade kommunfullmäktige kring en liknande motion 

från Sverigedemokraterna som då besvarats av barn- och 

utbildningsnämnden. Motionens förslag var att etablera förskolor i 

kommunal/privat regi i Krägga. Barn- och utbildningsnämnden föreslog 

fullmäktige att bifalla motionen med hänvisning till bland annat att det fanns 

intresse hos externa aktörer för en dialog med förvaltningen avseende 

etablering av en förskola i området. 
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Yttrande 

Barn- och utbildningsförvaltningen har utifrån den nya motionen tittat på 

frågan till barn- och utbildningsnämnden igen. Detta för att se om 

förutsättningarna har förändrats och i så fall på vilket sätt sedan den senaste 

utredningen utfördes. 

Barn- och utbildningsnämnden kan konstatera att förutsättningarna inte har 

förändrats utifrån nedanstående förtydligande. 

Barnunderlag 

Befolkningsprognosen påvisar att det framöver kommer att vara färre barn i 

ålder 1-5 år i behov av en förskoleplacering.  

Barn- och utbildningsförvaltningen har en ny förskola, Ängsbacken, som nu 

är i bruk och som möjliggör placering för de barn som står i kö. Ängsbacken 

tillsammans med övriga förskolor i kommunen kommer att kunna tillgodose 

det behov av förskoleplats som uppstår nu, men även framöver, utifrån 

befolkningsprognosens statistik.  

Ekonomi 

Då befolkningsprognosen visar ett färre antal barn i åldrarna 1-5 år, så 

skulle en etablering av nya förskolor i områden såsom Krägga innebära att 

barn- och utbildningsnämndens ekonomi skulle påverkas negativt. Detta för 

att det inte finns möjlighet att fylla platserna på förskolan. Barn- och 

utbildningsnämnden arbetar kontinuerligt för en budget i balans, vilket 

ovanstående skulle försvåra. 

Vidare visade den tidigare utredningen att detta förslag som motionen avser 

inte ger de ekonomiska förutsättningarna som behövs för att bedriva 

förskolor, kommunala eller fristående, vilket även denna utredning visar. 

Denna svårighet kommer av de fattade ekonomiska budgetstyrprinciperna i 

Håbo kommun. 

Barn- och utbildningsnämnden kommer dock att beakta marken vid Viby 

Äng som en möjlig placering för en ny förskola när ett sådant behov 

uppstår. 

Placering av förskola i Krägga 

Barn- och utbildningsnämnden har i tidigare yttrande utrett frågan om en 

kommunal förskola i Krägga. Utredningen då och nu visar att det inte är 

möjligt att etablera en förskola i det området, då det inte finns tillräckligt 

med barn att placera där.  

Barn- och utbildningsnämnden ser det inte heller som ett alternativ att 

placera barn ute i Krägga som bor inne i Bålsta, då infrastrukturen inte är 
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utbyggd optimalt. Det gör att en placering av en förskola i Krägga skulle 

begränsas till enbart de barn som bor eller flyttar in i området. 

De fristående huvudmän som önskar etablera sig i kommunen kan göra det 

genom att ansöka om detta hos förvaltningen. Utifrån skollagens 

godkännande av fristående huvudmän, har barn- och 

utbildningsförvaltningen rutiner vilket innebär att ansökan utreds av 

förvaltningen för att se om det finns underlag för en möjlig etablering. 

Ställningstagande 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår 

motionen om nya förskolor i Krägga/Viby Äng.  

Ställningstagandet baseras på de ekonomiska utmaningarna som en 

kommunal förskola i Krägga/Viby Äng skulle innebära utifrån den 10- åriga 

statistiken, som visar ett underlag med färre barn åldrarna 1-5 år. 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2023-02-08  

Kommunstyrelsen  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 36 Dnr 2022/00306  

Motion: utebliven ersättning vid grova brott 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen genom att ändra Bestämmelser om 

omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) i Håbo kom-

mun på sådant sätt att pensionsmyndigheten ges befogenhet att besluta att 

förtroendevalds rätt till ekonomiskt omställningsstöd enligt avtalet inskränks 

eller helt upphör om han eller hon har dömts för ett brott på vilket fängelse i 

lägst två år kan följa och domen har fått laga kraft.     

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion daterad den 25 februari 2022. 

Motionen tar sikte på vissa förmåner som förtroendevalda kan erhålla enligt 

bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-

KL) och – för vissa ledamöter som valts innan 2014 – bestämmelser om 

pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF). Det är närmare 

bestämt bestämmelsen om ekonomiskt omställningsstöd i OPF-KL samt be-

stämmelserna om visstidspension och avgångsersättning i PBF som är av in-

tresse i ärendet.1 

Avtalen OPF-KL och PBF har tagits fram av Sveriges Kommuner och Reg-

ioner (SKR).2  De är utformade för tillämpning hos respektive kommun. 

Bestämmelserna i avtalen blir inte automatiskt gällande för kommuner, utan 

det krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna för att de ska äga giltighet. 

Kommunfullmäktige i Håbo kommun har den 16 november 2015, § 69, bl.a. 

beslutat att ”anta upprättat förslag till reviderat reglemente för omställnings-

stöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL)”, se bilaga 3. Av beslutet 

följer att det är bestämmelserna i OPF-KL 14 som, med för detta ärende 

oväsentliga revideringar, har antagits av fullmäktige.3   

Förmånen ekonomiskt omställningsstöd i OPF-KL (se bilaga 4) gäller end-

ast i förhållande till den som inom kommunen fullgör ett förtroendeuppdrag 

på heltid eller betydande del av heltid (hädanefter benämnd kommunalråd). 

I princip detsamma gäller för rätten till visstidspension eller avgångsersätt-

ning enligt PBF (se bilaga 5). Detta innebär att övriga förtroendevalda som 

regel inte omfattas av förmånerna i avtalen. 

Ekonomiskt omställningsstöd enligt OPF-KL kan som huvudregel utges i 

högst i tre år. Detta bör ställas mot rätten till avgångsersättning och visstids-

pension enligt PBF som kan utges i högst fem respektive 15 år. Ersättnings-

nivån för det ekonomiska omställnings-stödet enligt OPF-KL motsvarar i 

stort sett avgångsersättningen enligt PBF. Dessa ersättningar beräknas med 
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utgångspunkt i den förtroendevaldes årsarvode vid avgångstidpunkten. Be-

räkningen av visstidspension är mer komplicerad och utgörs av ”bruttopens-

ionspoäng” multiplicerat med vid varje tid gällande prisbasbelopp. 

Vidare så är omställningsstöden i OPF-KL, bl.a. det ekonomiska omställ-

ningsstödet, förenat med ett aktivitetskrav. Det förutsätts nämligen att kom-

munalrådet vars uppdrag upphört själv aktivt verkar för att hitta ett annat ar-

bete eller annan försörjning för att han eller hon ska ha rätt till stöden. För-

troendevaldas rätt till visstidspension eller avgångsersättning enligt PBF är 

inte föremål för något dylikt aktivitetskrav. 

Härutöver är det viktigt att notera att rätten till visstidspension eller av-

gångsersättning enligt PBF är villkorat på ett sätt som går utöver förslaget i 

motionen. Enligt PBF får kommunfullmäktige besluta att förtroendevalda, 

vars uppdrag återkallats enligt 4 kap. 10 § kommunallagen (1991:900)4 inte 

har rätt till visstidspension eller avgångsersättning. Kommunfullmäktige kan 

alltså enligt PBF besluta att förtroendevalda som har vägrats ansvarsfrihet 

eller har dömts för brott på vilket fängelse i lägst två år kan följa och domen 

har fått laga kraft inte har rätt till visstidspension eller avgångsersättning. 

Detsamma gäller om uppdraget upphört av annan anledning än återkallelse 

och det visar sig att fullmäktige senare hade kunnat återkalla uppdraget med 

stöd av den bestämmelsen i kommunallagen. Förvaltningen kan i samman-

hanget konstatera att den i motionen nämnda politikerns rätt till visstids-

pension var föremål för ett sådant villkor. Villkoret kunde dock inte tilläm-

pas då brottet inte var tillräckligt allvarligt5 och den förtroendevalde inte 

heller kunde vägras ansvarsfrihet. 

Trots att rätten till omställningsstöd enligt OPF-KL är förenat med ett akti-

vitetskrav och att villkoret svårligen kan komma att tillämpas så anser för-

valtningen att det finns skäl att bifalla motionen genom att ändra OPF-KL 

på sådant sätt att pensionsmyndigheten ges befogenhet att besluta att förtro-

endevalds rätt till ekonomiskt omställningsstöd inskränks eller helt upphör 

om han eller hon dömts för ett brott på vilket fängelse i lägst två år kan följa 

och domen har fått laga kraft. En sådan ändring av avtalet får anses vara till-

låtet enligt § 6 i OPF-KL. Skälen för förvaltningens bedömning är att den 

instämmer med andemeningen i motionen; att det är orimligt att en politiker 

som dömts till ett långt fängelsestraff för ett mycket allvarligt brott ska ha 

samma rätt som andra politiker att erhålla ekonomiskt stöd av kommunen i 

syfte att ”ställa om” till en annan sysselsättning. Eftersom PBF innehåller ett 

mer långtgående villkor än som föreslås i motionen finns det inte skäl att 

ändra det avtalet.   

1 I sammanhanget är det värt att notera att det är med stöd av PBF (eller ett 

avtal med liknande bestämmelser) som den i motionen nämnda politikern 

erhåller visstidspension. Nyhetsartiklar m.m. om politikern och dennes rätt 

till ersättning från Kungsbacka kommun kommer inte att återges i denna 

skrivelse. 
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2 SKR har tagit fram nya bestämmelser om omställningsstöd och pension 

för förtroendevalda (OPF-KL 18). Dessa bestämmelser har dock inte anta-

gits av Kommunfullmäktige i Håbo kommun. Inte heller OPF-KL 18 inne-

håller ett sådant villkor som föreslås i motionen. OPF-KL 18, OPF-KL 14 

samt PBF finns tillgängliga på SKR:s hemsida och kommer inte att bifogas 

denna skrivelse. 

3 Kommunledningsförvaltningen har tyvärr inte kunnat konstatera huruvida 

någon av dagens förtroendevalda omfattas av PBF. Eftersom Håbo kommun 

har ett antal aktiva förtroendevalda som haft politiska uppdrag i kommunen 

innan år 2014 utgår dock förvaltningen från att PBF kan vara tillämpligt i 

förhållande till någon eller några av kommunens förtroendevalda. 

4 4 kap. 10 § kommunallagen (1991:900) motsvarar 4 kap. 9 § kommunalla-

gen (2017:725). 

5 Exempel på brott mot liv och hälsa samt sexualbrott som inte omfattas av 

det i motionen föreslagna villkoret är (förutom köp av sexuell tjänst) i) 

misshandel och grov misshandel, ii) vållande till annans död, iii) våldtäkt 

som är mindre grovt och oaktsam våldtäkt, iv) sexuellt övergrepp och grovt 

sexuellt övergrepp, samt v) sexuellt utnyttjande av barn. 

Beslutsunderlag 

– Motion om utebliven ersättning vid grova brott, daterad 2022-02-28 

– Utdrag ur kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll, 2022-02-28 

– Utdrag ur kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll, 2015-11-16 

– Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 

(OPF-KL) i Håbo kommun 

– Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda, 

2001-06-15   

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till be-

slut och finner att så är fallet.          
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Motion: utebliven ersättning vid grova brott 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen genom att ändra Bestämmelser 

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

kommun på sådant sätt att pensionsmyndigheten ges befogenhet att 

besluta att förtroendevalds rätt till ekonomiskt omställningsstöd enligt 

avtalet inskränks eller helt upphör om han eller hon har dömts för ett 

brott på vilket fängelse i lägst två år kan följa och domen har fått laga 

kraft.     

 

Ärendet 

Sverigedemokraterna har i en motion daterad den 25 februari 2022 (bilaga 

1) yrkat att:  

”Håbo kommun i aktuella policys och styrdokument för förtroendevalda 

reviderar dessa så att den förtroendevalde som avslutar sitt uppdrag inte ska 

kunna erhålla någon form av ekonomisk kompensation, pension, avtal eller 

liknande om det avbrutna förtroendeuppdraget kan härledas till en fastställd 

rättslig dom för den förtroendevalde där fängelse om minst två år ingår i 

straffskalan.”  

Kommunfullmäktige har den 28 februari 2022, § 22, beslutat att överlämna 

motionen till kommunstyrelsen för beredning (bilaga 2). Ärendet har beretts 

av kansliavdelningen. 

Motionen tar sikte på vissa förmåner som förtroendevalda kan erhålla enligt 

bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-

KL) och – för vissa ledamöter som valts innan 2014 – bestämmelser om 

pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF). Det är närmare 

bestämt bestämmelsen om ekonomiskt omställningsstöd i OPF-KL samt 

bestämmelserna om visstidspension och avgångsersättning i PBF som är av 

intresse i ärendet.1 

Avtalen OPF-KL och PBF har tagits fram av Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR).2  De är utformade för tillämpning hos respektive kommun. 

                                                           
1 I sammanhanget är det värt att notera att det är med stöd av PBF (eller ett avtal med 

liknande bestämmelser) som den i motionen nämnda politikern erhåller visstidspension. 

Nyhetsartiklar m.m. om politikern och dennes rätt till ersättning från Kungsbacka kommun 

kommer inte att återges i denna skrivelse. 
2 SKR har tagit fram nya bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL 18). Dessa bestämmelser har dock inte antagits av 

Kommunfullmäktige i Håbo kommun. Inte heller OPF-KL 18 innehåller ett sådant villkor 
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Bestämmelserna i avtalen blir inte automatiskt gällande för kommuner, utan 

det krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna för att de ska äga giltighet. 

Kommunfullmäktige i Håbo kommun har den 16 november 2015, § 69, bl.a. 

beslutat att ”anta upprättat förslag till reviderat reglemente för 

omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL)”, se bilaga 3. 

Av beslutet följer att det är bestämmelserna i OPF-KL 14 som, med för 

detta ärende oväsentliga revideringar, har antagits av fullmäktige.3   

Förmånen ekonomiskt omställningsstöd i OPF-KL (se bilaga 4) gäller 

endast i förhållande till den som inom kommunen fullgör ett 

förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid (hädanefter 

benämnd kommunalråd). I princip detsamma gäller för rätten till 

visstidspension eller avgångsersättning enligt PBF (se bilaga 5). Detta 

innebär att övriga förtroendevalda som regel inte omfattas av förmånerna i 

avtalen. 

Ekonomiskt omställningsstöd enligt OPF-KL kan som huvudregel utges i 

högst i tre år. Detta bör ställas mot rätten till avgångsersättning och 

visstidspension enligt PBF som kan utges i högst fem respektive 15 år. 

Ersättningsnivån för det ekonomiska omställnings-stödet enligt OPF-KL 

motsvarar i stort sett avgångsersättningen enligt PBF. Dessa ersättningar 

beräknas med utgångspunkt i den förtroendevaldes årsarvode vid 

avgångstidpunkten. Beräkningen av visstidspension är mer komplicerad och 

utgörs av ”bruttopensionspoäng” multiplicerat med vid varje tid gällande 

prisbasbelopp. 

Vidare så är omställningsstöden i OPF-KL, bl.a. det ekonomiska 

omställningsstödet, förenat med ett aktivitetskrav. Det förutsätts nämligen 

att kommunalrådet vars uppdrag upphört själv aktivt verkar för att hitta ett 

annat arbete eller annan försörjning för att han eller hon ska ha rätt till 

stöden. Förtroendevaldas rätt till visstidspension eller avgångsersättning 

enligt PBF är inte föremål för något dylikt aktivitetskrav. 

Härutöver är det viktigt att notera att rätten till visstidspension eller 

avgångsersättning enligt PBF är villkorat på ett sätt som går utöver förslaget 

i motionen. Enligt PBF får kommunfullmäktige besluta att förtroendevalda, 

vars uppdrag återkallats enligt 4 kap. 10 § kommunallagen (1991:900)4 inte 

har rätt till visstidspension eller avgångsersättning. Kommunfullmäktige kan 

alltså enligt PBF besluta att förtroendevalda som har vägrats ansvarsfrihet 

eller har dömts för brott på vilket fängelse i lägst två år kan följa och domen 

                                                                                                                                                    

som föreslås i motionen. OPF-KL 18, OPF-KL 14 samt PBF finns tillgängliga på SKR:s 

hemsida och kommer inte att bifogas denna skrivelse. 
3 Kommunledningsförvaltningen har tyvärr inte kunnat konstatera huruvida någon av 

dagens förtroendevalda omfattas av PBF. Eftersom Håbo kommun har ett antal aktiva 

förtroendevalda som haft politiska uppdrag i kommunen innan år 2014 utgår dock 

förvaltningen från att PBF kan vara tillämpligt i förhållande till någon eller några av 

kommunens förtroendevalda. 
4 4 kap. 10 § kommunallagen (1991:900) motsvarar 4 kap. 9 § kommunallagen (2017:725). 
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har fått laga kraft inte har rätt till visstidspension eller avgångsersättning. 

Detsamma gäller om uppdraget upphört av annan anledning än återkallelse 

och det visar sig att fullmäktige senare hade kunnat återkalla uppdraget med 

stöd av den bestämmelsen i kommunallagen. Förvaltningen kan i 

sammanhanget konstatera att den i motionen nämnda politikerns rätt till 

visstidspension var föremål för ett sådant villkor. Villkoret kunde dock inte 

tillämpas då brottet inte var tillräckligt allvarligt5 och den förtroendevalde 

inte heller kunde vägras ansvarsfrihet. 

Trots att rätten till omställningsstöd enligt OPF-KL är förenat med ett 

aktivitetskrav och att villkoret svårligen kan komma att tillämpas så anser 

förvaltningen att det finns skäl att bifalla motionen genom att ändra OPF-

KL på sådant sätt att pensionsmyndigheten ges befogenhet att besluta att 

förtroendevalds rätt till ekonomiskt omställningsstöd inskränks eller helt 

upphör om han eller hon dömts för ett brott på vilket fängelse i lägst två år 

kan följa och domen har fått laga kraft. En sådan ändring av avtalet får anses 

vara tillåtet enligt § 6 i OPF-KL. Skälen för förvaltningens bedömning är att 

den instämmer med andemeningen i motionen; att det är orimligt att en 

politiker som dömts till ett långt fängelsestraff för ett mycket allvarligt brott 

ska ha samma rätt som andra politiker att erhålla ekonomiskt stöd av 

kommunen i syfte att ”ställa om” till en annan sysselsättning. Eftersom PBF 

innehåller ett mer långtgående villkor än som föreslås i motionen finns det 

inte skäl att ändra det avtalet.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Den föreslagna ändringen av OPF-KL ska inte medföra några 

kostnadsökningar för kommunen. Den innebär endast att 

pensionsmyndigheten helt eller delvis får avslå en ansökan om 

omställningsstöd, om kommunalrådet har dömts för brott på vilket fängelse i 

lägst två år kan följa och domen har fått laga kraft. Ändringen i sig ska 

således uteslutande ha positiva ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Barnperspektivet 

Barn till kommunalråd som till följd av den föreslagna ändringen av OPF-

KL skulle förlora rätten till ekonomiskt omställningsstöd kan påverkas i viss 

mån. Föreslaget påverkar dock inte barn i övrigt. 

Näringslivsperspektivet 

Den föreslagna ändringen av OPF-KL bedöms inte ha några konsekvenser 

för näringslivet. 

Uppföljning 

Inte aktuellt.  

                                                           
5 Exempel på brott mot liv och hälsa samt sexualbrott som inte omfattas av det i motionen 

föreslagna villkoret är (förutom köp av sexuell tjänst) i) misshandel och grov misshandel, 

ii) vållande till annans död, iii) våldtäkt som är mindre grovt och oaktsam våldtäkt, iv) 

sexuellt övergrepp och grovt sexuellt övergrepp, samt v) sexuellt utnyttjande av barn. 
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Beslutsunderlag 

– Motion om utebliven ersättning vid grova brott, daterad 2022-02-28 

– Utdrag ur kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll, 2022-02-28 

– Utdrag ur kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll, 2015-11-16 

– Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 

(OPF-KL) i Håbo kommun 

– Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda, 

2001-06-15 

   

__________ 

Beslut skickas till 

Motionär 

HR-avdelningen 
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	Process En exploatör som vill utveckla sin egen mark ansöker till kommunen om planbesked och detaljplaneläggning av området. Planprocessen startar efter ett beslut om planuppdrag i kommunstyrelsen. Planprocessen i sig är en prövning av framtida marka...
	1. Grundvillkor för att få teckna avtal
	2. Exploateringsavtal
	3. Exploateringsavtalets innehåll Av avtalet skall det framgå:  - Avtalsområdets avgränsning
	4. Kostnadsfördelning utbyggnad allmän plats m.m. Som huvudregel är kommunen huvudman för allmän plats inom en detaljplan. Kommunen såsom huvudman är då ansvarig för utbyggnad av allmän plats. För kommunens kostnader gällande utbyggnad/förändring a...
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