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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ledamöter 

Agneta Häggluud (S), ordförande 
Sjunne Green (Båp) 
Christian Ghaemi (MP) 
Carina Lund (M) 
Fred Rydberg (KD) 

KALLELSE 

Datum 

2013-02-12 

Ersättare 

Fredrik Anderstedt (S) 
Lars-Göran Bromander (S) 
Göran Eriksson (C) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 

Tid Tisdagen den 19 februari 2013, kl. 08.30 

Plats Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta 

Ärenden 

l. Upprop 

2. Val av justerare 

3. Godkännande av dagordningen 

4. Informationer 

5. Årsredovisning för Håbo kommun - år 2012 

6. Beredning av de ärenden som redovisas i kallelsen till kommunstyrelsens sanunanträde 
2013-03-04 

7. Övriga frågor 

Agneta HäggIund (s) 
Ordförande 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Ledamöter 

Agneta Häggiund (S), ordförande 
Lars-Göran Bromander (S) 
Fredrik Anderstedt (S) 
Eva Staake (S) 
Sjunne Green (Båp) 
Christian Ghaemi (M p) 
Carina Lund (M) 
Björn Allskog (M) 
Håkan Welin (FP) 
Fred Rydberg (KD) 
Göran Eriksson (C) 

Kommunstyrelsen kallas till sammantrade 

Tid Måndagen den 4 mars 2013, kl. 15.00 

KALLELSE 
Datum 

2013-02-13 

Ersättare 

Wemer Schubert (S) 
Leif Lindqvist (V) 
Sven Svanström (Båp) 
Marie Nordberg (Mp) 
Cecilia Liden (M) 
Joachim Wester/und (M) 
Anders Persson (FP) 

Förmöten från kl. 14.00 om inte annat meddelas från respektive partiledning 

Plats Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta 

Ärenden 

1. Upprop 

2. Val av justerare 

3. Godkännande av dagordningen 

4. Medlemsdialog med företrädare för Samordningsförbundet Uppsala län - ca kl. 15.00 

5. Redovisning av delegationsbeslut 

6. Redovisning av inkomna handlingar 

7. Aktuella protokoll 

8. Infonnationer från komnmnstyrelsens ordförande och från konunundirektören 

9. Infonnation från ekonomichefen om kommunens ekonomi 

10. Förslag om ändrat ansvar för kultur- och fritidsverksamheterna, förslag om ändrad kom
munstyrelseförvaltning samt justering dels av nämndsreglementen och dels av nämnds
budgetar 

Il. Förslag dels till attestreglemente för år 2013 samt dels förslag till yttrande över revisions
rapporten "Granskning av intern kontroll avseende leveransfakturor" 



HÅBO KALLELSE 
Datum 

KOMMUN 2013-02-13 

Kommunstyrelsen 

12. "örslag om upptagande av lytt lån fdr Håbo Marknads AB (Beslutsunderlag kr lpietteras 
senast vid sammanträdet) 

13. Redovisning av åtgärder med anledning av revisionsrapport - "Granskning av verkställig
het av beslut" 

14. Förslag till yttrande till Regionfdrbundet Uppsala län - underlag tiII regional transportplan 
fdr perioden 2014-2025 

15. Avsiktsfdrklaring Skanska Fastigheter Väst AB och Håbo kommun avseende Bista 1:191 
(LiIIsjön) och Björnbro (Beslutunderlaget kompletteras senast i samband med samman
trädet) 

16. Ansökan om planbesked fdr ändrad detaljplan för Bålsta I: 112 och 1 :614 

17. Prioriteringslista fdr planläggning 

18. Förslag tiII riktlinjer fdr 10kaIforsörjning och lokalanvändning (från kommunstyrelsen 
åteITemi !terat ärende) 

19. Förslag tiII kommunstyrelsens plan fdr internkontroll2013 

20. Förslag till kommunstyrelsens plan fdr valfrihet och konkUlTens 2013 -2015 

21. Redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 1 § SoL 

22. Övriga frågor 

Agneta Häggiund (S) 
Ordf6rande 



I-- SAMORDNINGS FÖRBUNDET 
fP UPPSALA LAN 

2013-01-15 

Håbokommun 

Agneta HäggIund, 

kommunstyrelsens ordförande 

4 Re~istrator 

Inbjudan till Medlemsdialog - /<5 '-(/~2, 
- -./ 

Samordpingsförbundet Uppsala län bjuder in Håbo kommun till medlemsdialog_ 
Syftet med mötet är att föra en dialog kring vår verksamhet, lyssna in era önskemål 
och förväntningar och på så sätt vidareutveckla vår verksamhet samt diskutera 
äskande av medlemsavgifter inför verksamhetsåret 2014_ 

Vi genomför medlemsdialoger med samtliga medlemmar under kvartal ett 2013. 
Under mars genomförs en ägardialog då medlemsavgiften och förbundets äskande av 
statliga medel inför.20 14 är en punkt på agendan. 

Era önskemål är viktiga och kommer därmed att ligga till grund för 
Samordningsförbundets äskande av statliga medel som görs under hösten 2013. 

J ag, tillsanunans med förbundschefen Magnus Arvidson, vill därför träffa er för att 
föra en dialog kring vår verksamhet och föreslår att vi deltar vid ett av era KS-AU
möten. 

Batum:22j8lli1afl kl.08.30, detm-elli-igt @rmöt@Sj31aneriHgför2013. 

Dagordning: 
• Resultat för förbundet t.o.m. 2012 

Planer för verksamhetsåret 2013 
• Utvärdering av förbundet och dess verksamhet 

Äskande inför verksamhetsåret 2014 
• Era önskemål, tankar och förväntningar 

Med vänliga hälsningar 

V'\:\ l\l~ 
Karl-Henrik Nanning 
OrdföradJe 

Telefon 018~18 58 40 
i nfo@finsamuppsala.se 

Samordningsförbundet Uppsala län 
Kungsgatan 16 75332 Uppsala 
finsamuppsala.::::e l 

/:;5/ A' f / 7/ '-----1 

Magnus Arvidson 
Färbundschei 

l (I) 



1(2) rrzl HÅBO 
., KOMMUN 

Datum 

2013-02-07 
Vår beteckning 

KS2012/6 nr 2013.289 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Caroline Uttergård, Registrator 
0171-52504 
;aroline.uttergard@.,.abo.sE 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning 
Följande beslnt för perioden 2012-11-14 - 2013-01-31, föreligger: 

Anställningsbeslut I Anställningsinformation inkomna tilllöneenheten 
• KommunstyrelsenlKS-stab, perioden 2013-01-14 - 2013-01-31. 
• Miljö- och teknik:förvaltningen, perioden 2013-0 1-11 - 2013-01-29. 
• Skolförvaltningen, perioden 2012-11-14 - 2013-01-31. 
• Socialförvaltningen, perioden 2013-01-04 - 2013 -O 1-29. 
• Bildningsförvaltningen, perioden 2013-01-09 - 2013-0 1-23. 

Enskilda beslut 

• Yttrande över remiss från Polismyndigheten angående anordnande av 
Bilinens Vasalopp den 3 februili'i 2013, daterad 2013-01-17. 

• Yttrande över remiss från Polismyndigheten angående anordnande av 
Längdskidtävling för ungdomar den 9 februari 2013, daterad 2013-01-
17. 

• Beslut om att vidaredelegera beslutililderätt från kOll1mundirektör tiII 
utvecklings chef i ärenden som rör tillfållig upplåtelse av offentlig plats 
över 7 dagar, daterad 2013-02-05. 

• Beslut om att vidaredelegera beslutanderätt från kommundirektör tiII 
utvecklingschef i ärenden som rör upplåtelse av ledningsrätt, servitut 
och andra nyttjililderätter, daterad 2013-02-05. 

• Beslut om att vidili'edelegera beslutanderätt från konunundirektör tiII 
gatuchef i ärenden som rör tillfållig upplåtelse av offentlig plats upp till 
7 dagili', daterad 2013-02-05. 

Protokoll 

• Förhandlingsprotokoll2012-11-26 och2012-12-03, Lokala 
löneöversynsförhandlingili' LOK 12 gällande medlemmar inom 
Lärarförbundet. 

• Förhandlingsprotoko1l2012-11-26 och 2012-12-03, Lokala 
löneöversynsförhandlingili' LOK 12 gällililde medlemmar inom Lärilil1as 
Riksförbund. 

• Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-01-22. 



HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2013-02-04 

2(2) ---' 

Vår beteckning .~_ 
KS2012/6 nr 2013.289 

Delegationsbesluten kan studeras individuellt i den pänn som finns med vid 
sannnanträdet. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar notera delegationsbesluten som delgivna. 



1 (1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2013-02-04 
Vår beteckning 

KS2012/5 nr 2013.292 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Caroline Uttergård, Registrator 
0171-52504 

caroline.uttergard@habo.se 

Redovisning av inkomna handlingar till kommunstyrelsens 
sammanträde 2013-03-04 

Sammanfattning 
Anmälningsärenden är till exempel beslut och andra handlingar som 
inkommit till kommunen och som kan vara av intresse lår ledamöterna i 
kommunstyrelsen. De presenteras i en sammanställning och kan studeras. 
individuellt i den pärm som finns med vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
- Sammanställning avanmälningsärenden, 2013-02-04. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar notera handlingarna som delgivna. 



Håbo kommnn 

Cirkulär 12:75 från Sveriges Kommuner 
och Landsting; Slutligt utfall av 2011 års 
kommunala fastighetsavgift och ny 

fdr 2012. 

Minnesanteckningar för "Länssamverkan 
Kommun-Polis i Uppsala län" 14/122012, 

och Landsting; Cirkulärhantering 2013 
samt abonnemat;tg på cirkulät 2013 och 
cirkulärfdrtecknlng 2012. 

polisen angående längdskidtävling for 
ungdomar samt kioskfdrsäljning 20 13-02-
09, Polismyndigheten. 

polisen, gäller längdskidarrangemang 
"Barnens Vasalopp" samt kioskförsäljning 
2013-02-03. 

informationsansvar" samt "Ungas 
övergångar mellan skola och arbete lt

• 

Skrifter + följebrev. 

MEDDELANDEN (händelser) 
Kommnnstyrelsen 2013-03"04 

2013-03-04 

2013-03-04 

6 



6 
In 2013.196 KS 
MIN § 131 2012-12-10, Plan för intern Internkontro1l2013 . 2013/8 KS 2013-03-04 
kontroll år 2013, Miljö- och 
tekniknärnnden. 

In 2013.236 L 
Cirkulär 13:04 från Sveriges Kommuner 2013-03-04 
och Landsting; Nya begränsningar för län 
inom intressegemenskap. 

In 2013.267 KS 
Cirkulär 12:76 från Sveriges Kommuner 2013-03-04 
och Landsting samt Pacta - Ny version. 
Överenskommelse om Bestämmelser ror 
arbetstagare i utbildnings- och 
introduktionsanstiillning - BU! 12. 

In 2013.273 KS 
Protokoll från sammanträde i 2013-03-04 
fdrbundsfullmäktige 2012-12-06. 
Medlemsavgift till RegionfdrblIDdet för 
verksamhetsår 2013 samt Verksamhetsplan 
och budget 20 13, RegionfdrblJndet 
Uppsala län 

In . 2013.274 KS 
Cirkulär 13 :05 från Sveriges Kommuner 2013-03-04 
och Landsting. Ersättning vid juridisk 
rådgivning och konsulentverksamhe~. 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-52502 

,./ 

Datum 

2013-02-12 

hans.nordstedt@h" ~.se 

~Jl~rkg __ 
Redovisning av aktuellt protokoll 

Föreligger ett protokoll från styrelsen för Båbohus AB. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från styrelsen för Håbohus AB, 2012-12-12 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen noterar protokollet som delgivet. 

1 (1) 

Vår beteckning 

KS2012/3 nr2013.409 



HåbohusAB 

Håbohus AB 
2013 -01- 2 4 

Dn.
1
r" et ISign. § dl 
. /ozOlcJ 'CC/I 

. , ,--

Protokoll fÖli vid styrelsemöte i Håbohus AB tisdagen den 11december 2012 i 
Lastbergets lokaler. 

Närvarande: Styrelseledamöter: 

Fredrik Anderstedt, ordförande 
Bjöm Fredriksson, ledamot 
Peter Björkman, ledamot 
Nihad Hodzic, ledamot 
Sixten NyIin, ledamot 

Övriga: 

Conny Geijer, suppleant 
Tommy Rosenkvist, suppleant 
Marie Nordberg, suppleant 
Bengt Skiöld, suppleant 
Mats Nonbrand, VD 
Sören Staaf 
Mattias Dahlberg 
Leif Hagdahl, personalrepresentant 

Utsedd att justera dagens protokoll: Sixten Nylin 

Paragrafer: 
Underskrifter 

§ 35 - 43 
Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

HÄS a K-OM~1UN 
KO~~'1JNSTYRElSHIS FÖRVAlTNING 

INKOM 

,n'~ _'1?_ j ~ 
~.[J I.) b~ t. 

l 



§ 35 
Godkälmande 
av dagordning 

§ 36 
Val av justerare 

§ 37 
Föregående protokoll 

§ 38 

Ordförande förklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes med 
tillägg av övriga frågor: 

Framtida produktioner 

Till justerare utsågs Sixten Nylin 

Då inga synpuokter framkom lades protokollen till handlingama. 

Anmälningar/infonnation Inga anmälda ärenden 

§ 39 
EkonOIni Förhandlingsunderlagjör 2013 års hyror 

Förslag till budget får 2013 redovisades. 
En uppgörelse om nya hyror fr o m 2013-01-01 har träffats med 
Hyresgästföreningen. 
Avtalet innebär en hyreshöjning med i snitt 1,98 % från 
20]3-01'01 för lägenheter. 
Hyreshöjningen för lokaler med i snitt 0,65 % från 2013-01-01. 
Följande justeringar har gjorts från det förslag som redovisades vid 
föregående styrelsemöte: 

Lägre räntekostnader 
Lägre kostnader yttre skötsel 
Lägre underhåIIskostnader 
Lägre avkastning 

Styrelsen beslutar 

att godkänna budget för 2013 

Finansrapport 
Finansrapport redovisades. Bruttoräntan har sedan föregående rapport 
minskat med 2 räntepunkter till 3,35 %. Inom det nämlaste året 
kommer ca 240 mkr att konverteras. Den aktueIIa lånepOliföljen 
avviker inte närnnväli mot nOlmportfölj en. 

Styrelsen beslutar 

att godkänna rapporten 

Likviditetsplan 
Likviditetsplan för perioden redovisades. 

Styrelsen beslutar 
att godkäJma rappOlien 



§ 40 
Övriga rapporter 

§ 41 
Övriga beslutsärenden 

§ 42 

Nyproduktion Dalvägen 3 
Vd presenterade kontraktshandlingama för styrelsen och inbjöd alla 
till första spadtaget den :' el ecember. 

Detaljplan "glastomten " 
Planen antogs för samråd den 26 november på Kommunstyrelsen. 
Samrådet bedöms pågå mellan 12 december och 23 januari. Håbohus 
konnner medverka på informationsmöte med sakägare 

Håbohus energiarbete 
Mattias Dahlberg presenterade Håbohus energiarbete i delarna. 
l. Energianvändningen i fastigheterna- status och pågående 

effektiviseringsåtgärder 
2. Håbo konnnuns målsättning om att vara fossilbränslefritt 2050-

Strategi och Håbohus åtaganden 
3. Håbohus verksamhetsmål- 2013 års verksamhetsmål inom 

energiområdet 

Håbohus verksamhetsplan 
Vd prseneterade Håbohus verksamhetsplan för 2013 och redogjorde 
för mål och aktiviteter inom områdena ekonomi, service, boendemiljö, 
personal och miljö. 

Styrelsen beslutar 
att godkäDl1a rapporterna 

Bedämningfastigheter 
Vd presenterade redovisningen för fastigheterna på Baldersvägen, 
Agvägen och Älvkvarnsvägen 3-5 samt 24-28. 

Styrelsen beslutar att 

VD ges i uppdrag att till styrelsemötet i febmari utreda samtliga 
återstående fastigheter i Håbohus bestånd. Fastigheter som bedöms 
kunna avyttras rangordnas och en plan för hur detta ska hanteras 
presenteras av VD. De fastigheter som bedömts hittills ska också ingå 
i den smnlade bedömning till mötet i febmari/mars. I bedömningen 
ska också alternativet nyproduktion på egen redan bebyggd tomtmark 
beaktas. 

Elektronisk kallelse 
Frågan om elektronisk kallelse ska ersätta pappersutskick väcktes och 
diskuterades. 

Styrelsen beslutar att 

bordlägga frågan tillsvidare 

tD 



Övriga frågor 

§ 43 
Nästa möte 

Framtida produktioner 
Vd informerade om en dialog som förs mellan Håbohus och 
markägarna norr om skeppsrondellen, Detaljplanering pågår för 
området som benämns projekt tvåhus, Projektet omfattar nyprodu l;tion 
av flerbostadshus, 

Styrelsen beslutar att 

VD ska fortsätta dialogen 

Då inga andra ärenden förelåg till behandling förklaras mötet 
avslutat. Nästa styrelsemöte hålls 130228 klockan 17,00, 

1/ 4 



rn1 W HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Håkan Bertilsson, 

hakan.berti. son@habo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2013-02-07 

Förslag om ändrat ansvar för kultur- ochfritidsverksamheterna, 
förslag om ändrad kommunstyrelseförvaltning samt justering 
dels av nämndsreglementen och dels av nämndsbudgetar 

. Sammanfattning 
Det har sedan lång tid tillbaka funnits ett önskemål från både verksamhet 
och många förtroendevalda att flytta kultur och fritids verksamheter (exkluc 
sive musikskolan) till annan nämnd och förvaltning. Det skulle vara ett sätt 
att synliggöra verksamheterna samt ge möjlighet till ökad samverkan med 
annan verksamhet. I dagsläget fimls inget beslut om förändrad politisk orga
nisation men det fums fördelar med att snarast - oavsett politiska organisa
tionsförändringar eller inte - genomföra en verksanilietsövergång av kultur, 
bibliotek och fritid från bildningsförvaltningen till kommunstyrelseförvalt
mngen. 

Ett förslag om en förändrad organisation med begränsat antal avdelningar 
och utökat antal enheter underlättar verksamhetsstyrning. Med en utvecklad 
styrning blir verksanilieten mer kostnadseffektiv, intern kommunikation för
enklas, liksom den kontinuerliga verksamhetsutvecklingen. 

Med en ny förvaltningsorganisation följer ett förtydligande av ansvarsområ
den på både enhets- och avdelningsnivå. 

Viktigt är dock att ett helhetsperspektiv präglar förvaltningen. Enheten är en 
del aven avdelning som är en del av förvaltningen som är en del av Håbo 
kommun organisation. En ny förvaltningsorganisation kan på ett bra sätt 
öppna för gränsöverskridande arbetssätt på alla nivåer. 

Utöver utfomlningen är ett bra ledarskap - på alla nivåer på förvaltningen
en nyckelfaktor. 

Organisationsförändringen är just organisatorisk, vilket innebär att för alla 
medarbetare som berörs förändras inte arbetsuppgifterna. 

Den som initialt :far förändrade arbetsuppgifter är dim chef som byter ansvar. 

Förslag att kultur, bibliotek och fritid överförs från bildningsför
valtningen till kommunstyrelsens förvaltning 

En ny avdelning inom kommunstyrelsens förvaltning har det kommunöver
gripande ansvaret för kultur, hälsa och aktiviteter för att erbjuda goda livs
villkor i Håbo med avseende på utvecklingen av ett socialt hållbart samhäl~ 
le. Från bildningsförvaltningen överförs enheterna för kultur, bibliotek och 

12 

1 (3) 

Vår beteckning 

KS nr 2013.340 



~HÅBO 
~ KOMMUN 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2013-02-07 

fritid och som tillsammans med kommunstyrelsens stabs verksamhet för 
folkhälsa och ungdomsfrågor skapar den nya avdelningen. 

Avdelningen leds aven avdelningschef direkt underställd kommundirektö
ren. 

Antal medarbetare: 14,3 årsarbetare 

Härmed så föreslås ändring av bildningsnänmdens reglemente, KS2011/141 
ur 2011.1762, så att paragraferna 2,4 och 6 överförs till kommunstyrelsens 
reglemente, KS2011/141 ur 2011.1756, som punkter under paragraf 6 - öv
rig verksamhet. 

Vidare så föreslås överföring i ett första steg budgeten fOr ansvar 5110 (fri
tidskonsulent), 5131 (kulturstrateg) och 5120 (bibliotekschef) retroaktivt 
från 20130101 från bildningsnänmden till kommunstyrelsen. Budgetjuster
ing utifrån yta och fördelning av gemensarmna resurser kommer att ske. 
Förslag till beslut om dessa justeringar kommer vid ett senare tillfalle. 

Vidare kommer delegationsordningama att ses över och förändras efter be
hov. 

Beslutsunderlag 
Beslut om reglemente för kommunstyrelsen, KS20 11/141 ur 
2011.1756 
Beslut om reglemente för bildningsnänmden, KS2011/141 ur 
2011.1762 
Förändrad kommunstyre1seförva1tuing, utredning KS ur 2012.3552 

12;. 

2(3) lO 
Vår beteckning 

KS nr 2013.340 



TJÄNSTESKRIVELSE 
HÅBO Datum 

KOMMUN 2013-02-07 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

l. Fullmäktige att bildningsnämndens reglementes § 2, § 4 och § 6 exklu
sive musikskoleverksamheten, överförs till kommunstyrelsens reglemen
te. Beslutet gäller från och med 2013-04-08 och tills vidare. 

2. Fullmäktige beslutar att överföra budgeten för ansvar 5110, 5131 och 
5120 från bildningsnämnden till kommunstyrelsen, retroaktivt från 
2013-01-01. Beslutet gäller från och med 2013-04-08 och tills vidare. 

3(3) 

Vår beteckning 

KS nr 2013.340 



1(2) tv 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2011-07-25 
Vår beteckning 

KS2011/141 nr2011.1762 

Beslut om reglemente för bildnings nämnden 

Reglementet fastställdes av kommunfulhnäktige 2012-02-27, § 20 och gäll
er tillsvidare. 

Utöver vad som stadgas i allmänna nämndreglementet gäller ror bildnings
nämnden följande bestämmelser. 

l § Övergripande uppgifter 

Nämnden ansvarar för kommunens frivilliga skolformer och interkommuna
la ersättningar inom området. 

@ , 
Nämnden ansvarar för folk- och gymnaSiebiblioteksverksamheten(~~ik
skoleverksamhete~och för att främja och stimulera ett allsidigt kultur- och 
fritidsliv. Nämnden ska bevaka att frågor om utsmyckning av offentliga 
platser och byggnader uppmärksanunas. Nämnden ansvarar för att ett regel
verk finns för hyressättning och prioriteringsordning för föreningsaktiviteter 
i kommunägda lokaler och anläggningar. 

3 § 

Nämnden ansvarar för att hålla sig informerad om hur de ungdomar som 
fullgjort skolplikten men som inte fyllt 20 år, sysselsätter sig. Detta i syfte 
att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder. 

Paragraf 3 tillkom i samband med stvrelsens beredning av ärendet 
2012-02-06. 

Nämnden handhar och beslutar om kommunens bidragsverksamhet gent
emot det ideella förenings livet inom Håbo kommun. 

5 § 

För beredning av ärenden till bildningsnämnden finns, i enlighet med full
mäktiges beslut, ett arbetsutskott. Utskottet har till uppgift att bereda ären
den till bildningsnämndens sanunanträde. 
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KS2011/141 nr 2011.1762 

Utskottet ska bestå av tre ledamöter och 1, .1 ersättare. Ordförande, " .ce ord
förande, övrig ledamot och ersättare väljs av bildningsnämnden bland dess 
ledamöter och ersättare för samma tid som de invalts i nämnden. 

(Dpvrigt 

Nämnden ansvarar för kommunens vänortsverksamhet. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-12-03 

Vår beteckning 

KS nr 2012.3552 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Per Kjellander, Kommundirektör 

per.kjellander@habo.se 

Förändrad kommunstyrelseförvaltning 

Motiv för ändrad förvaltningsorganisation: 

• Förberedelse för framtida förändring av politisk organisation 

• Ge bättre förutsättningar för samordning och utveckling 

• Anpassa organisationen för kontaktcenter 

Preliminärt mål för ny förvaltning 

Kommunstyrelseförvaltningen är en förvaltning som tillhandahåller service av hög kvalitet till 
kommuninvånare, företag, de förtroendevalda och kommunens övriga verksamheter och fullgör 
sitt uppdrag utifrån vad kommunfullmäktige, lagar och regler ålagt verksamheten. 

Målet nås genom 
Att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt 

Att förvaltningen är förändringsbenägen 

Att förvaltningen är en bra arbetsgivare 

Att verksamheten präglas av god kommunikation 

Att verksamheten bedrivs med ett helhetsperspektiv 

En förändrad organisatioilmed begränsat antal avdelningar och utökat antal enheter underlättar 
verksamhetsstyrningen. Med en utvecklad styrning blir verksamheten mer kostnadseffektiv, 
intern konnnunikation förenklas, liksom den kontinuerliga verksamhetsutvecklingen. 

Med en ny förvaltningsorganisation följer ett förtydligande av ansvarso=åden på både enhets
och avdelningsnivå. 

Viktigt är dock att ett helhetsperspektiv präglar förvaltningen. Enheten är en del aven avdelning 
som är en del av förvaltningen som är en del av Håbo konnnun organisation. En ny 
förvaltningsorganisation kan på ett bra sätt öppna för gränsöverskridande arbetssätt på alla 
nivåer. 

Utöver utformningen är ett bra ledarskap - på alla nivåer på förvaltningen - en nyckelfaktor. 
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Vår beteckning 
KS nr 2012.3552 

En av dt, liktigaste åtgärderna för att uppnå Håbo konununs övergripande mål om förtre. ende är 
införandet av ett kontalctcenter. Denna nya verksamhet konuner att resultera i en markant 
förbättrad tillgänglighet och handläggning av ärende, vilket stärker kommunens trovärdighet och 
service gentemot kommuninvånare och näringsliv. Genom att samorganisera denna nya 
verksamhet med befmtlig kommunikationsverksamhet, uppstår samordningsvinster. 

Kommunal upphandling är komplicerad, inte minst ur ett juridiskt perspektiv. Det är dessutom 
en verksamhet vars resultat starkt påverkar den konununens ekonomi. För en kommun av Håbos 
storlek blir en upphandlingsverksamhets personella resurser ofta begränsade. Detta kan 
motverkas genom utökad samverkan med andra kommuner men också genom utökad samverkan 
inom den egna organisationen. Genom att upphandlingsverksamheten blir en enhet på en 
avdelning som iurymmer både ekonomi- och kansliverksamhet förbättras förutsättningarna för 
intern samverkan. 

Det har sedan lång tid tillbaka funnits ett önskemål från både verksamhet och många 
fÖliroendevalda att flytta knltur- och fritidsnänmdens verksamheter (exklusive musikskolan) till 
annan nänmd och förvaltning. Det sknlle vara ett sätt att synliggöra verksamheterna samt ge 
möjlighet till ökad samverkan med annan verksamhet. I dagsläget fInns inget beslut om 
förändrad politisk organisation men det fInns fördelar med att snarast - oavsett politiska 
organisationsförändringar eller inte - genomföra en verksamhetsövergång från 
Bilduingsförvaltningen till Kommunstyrelseförvaltningen. 

Organisationsförändringen är just organisatorisk, vilket innebär att för den absoluta majoriteten 
av medarbetare som berörs förändras inte arbetsuppgifterna. 

De som initialt får förändrade arbetsuppgifter är de chefer som byter ansvar eller de som får 
utökat ansvar genom att de får chefs ansvar. 

Förvaltningens nya organisation och ansvarsområden 

Kommunstyrelseförvaltningen leds av kommundirektören och är indelad i avdeillingar och 
enheter. 

Administrativa avdelningen 

Avdelningen ansvarar för samordning, utveckling och uppföljning av kommunens 
ekonomiprocesser och ger kvalifIcerat stöd och service till konununens förvaltningar avseende 
ekonomifrågor. 

Avdelningen ansvarar även för drift och övervakning av nätverk, kommunikation och servrar, 
inklusive installation, service, underhåll, inköp av utrustning, avhjälpande av fel, säkerhetsrutiner 
kopplade till nätet samt användarsupport. It-enheten hjälper systemansvariga med att hålla igång 
verksamhetssystemen. Enheten har också en samordnande och stödjande funktion gentemot 
användarna. 

När det gäller upphandlingsverksamheten ansvarar avdelningen för kommunens armonserade 
upphandlingar, genomför konununens specifIka tjänste- och entreprenadupphandlingar. 
Samordnar upphandlingar som genomförs tillsarnmans med andra kommuner samt administrerar 
upphandlingar som sker genom inköpscentraler. 
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Avdelningen ansvarar även fOr ärendehantering, posthantering, arkiv och övrig traditionella 
kommunal kansliverksamhet. 

Ansvarig chef: EkonomichefVipnl Vithlani 

Avdelningen består av följande enheter: 

Ekonomienhet (Leds av avdelningschef) 

Upphandlingsenhet (Leds av npphandlingschef) 

IT -enhet (Leds av IT -chef) 

Kansli (Leds av kanslichef) 

Personalavdelningen 

Avdelningen ska genom stöd till verksamheter och chefer i Håbo ko=un bidra till att 
ko=unen utgör en attraktiv arbetsgivare som erbjuder sina medarbetare goda 
anställningsvillkor, meningsfulla arbetsuppgifter, kontinuerlig kompetensutveckling samt 
möjligheter att påverka och vara delaktiga i verksamhetens utveckling. 
Personalavdelningen har också en tillsyns funktion för att bland armat genom rådgivning säkra 
tolkningen och den praktiska efterlevnaden av gällande lagar inom arbetsrätten och centrala och 
lokala avtal inom personalo=ådet. 

Ansvarig chef: Persona1chefTarja Dahlin 

Avdelningen har inga enheter. 

Plan- och utvecklingsavdelning 

Plan- och utvecklingsavdelningen har till uppgift att via samhällsplanering och exploatering 
arbeta långsiktigt och strategiskt med ko=unens utvecklingsfrågor, upprätta detaljplaner och 
göra planutredningar samt ansvara för den översiktliga planeringen. 

Avdelningen ansvarar även för ko=unens arbete med omvärldsanalys, statistik och bevakar 
bl.a. kommunens intressen inom kollektivtrafik och regional planering. 

Avdelningen företräder konununen i mark- och exploateringsfrågor 

Ansvarig chef: UtvecklingschefKlas Ljungberg 

Avdelningen består av följande enheter: 

Mark-och utvecklingsenhet (Leds av avdehlingschef) 

Planenhet (Leds av planchef) 

/1 
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Kultur- och hälsoavdelningen 

Avdelningen har det kommunövergripande ansvaret för kultnr, hälsa och aktiviteter för att 
erbjuda goda livsvillkor i Håbo avseende utvecklingen av ett socialt hållbart samhälle. I detta 
ansvar ingår exempelvis biblioteksverksarnheten, och huvuddelen av de frågor som berör 
kommunens föreningar och ungdomsdemokrati. 

Ansvarig chef: KulturchefHåkan Bertilsson 

Kommunikation- och serviceavdelningen 

Avdelningen ansvarar för det nya kontaktcenter som införs i Håbo kommun. Därutöver ansvarar 
avdelningen för det strategiska- och det övergripande kommimikationsarbetet samt för 
förvaltningens egen konnllunikation. I och med att serviceenheten tillkommer genom 
verksamhetsövergång från personalavdelningen t8illkommer även det ansvaret. 

Ansvarig chef: Kommnnikationschef Pia J exell 

Avdelningen består av följande enheter: 

Kundcenter (Leds av enhetschef) 

Serviceenheten (Leds av enhetschef) 

KOlmnnnikationsenhet (Leds av avdelningschef) 



HÅBO 
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Datum Vår beteckning 

KOMMUN 

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

KS2013/19 nr 2012.3492 

.,-/ 

kV'fM €1~, tl 

Förnyat attestreglemente år 2013 och yttrande till 
kommunrevisorer angående granskningen av intern kontroll 
avseende leverantörsfakturor. 

Sammanfattning 
Föreliggande reglemente gäller för ko=unens ekonomiska transaktioner, 
inklusive interna, medelsförvaltning samt medel som ko=unen ålagts eller 
åtagit sig att förvalta och/eller fö=edla. Reglementet avser kontroll av 
ekonomiska transaktioner och är alltså en del av nämndens interna kontroll 
som också omfattar t ex en tydlig ansvars- och arbetsfördelning. 

Nu gällande reglemente beslutades av styrelsen 2011-01-17. 

Ko=unrevisorer gjorde under år 2012 en granskuing av hur den interna 
kontrollen fungerar i kommunen. Sammanfattningsvis bedömde 
revisorerna att den interna kontrollen vid betalning av leverantörsfakturor 
är i huvudsak tillräcklig, men reko=enderade att förtydligande görs i 
attestreglementen avseende följande punkter: 

1. att attestreglementet uppdateras vad gäller hantering av 
beloppsgränser, delegering, namnteckuing och förändring i 
mervärdesskatten samt förtydligande av gräusdragning mellan 

. reglemente och anvisningar . 

2. att rutiner för leverantörsfakturor uppdateras att innefatta samtliga 
varianter av fakturor som föreko=er i det elektroniska 
fakturahanteringssystemet 

3. att en risk- och väsentlighetsanalys görs för hantering av 
leverantörsfakturor och attesten av dessa samt hantera denna i 
ko=unens interkontrollplan. 

Vad gäller punktema 1 och 2 ovan har förtydliganden gjorts i attest
reglementet §3 och 4. 

Vad gäller punkt 3 ovan har ekonomiavdelningen utarbetat rutiner 
avseende internkontroll av leverantörsfakturor. Ekonomiavdelningen gör 
v:orrje månad en slumpvis urval av 10 fakturorpå vatje nämnd. De punkter 
som ej är godkända ska följas upp av ekonomiavdelningen med åtgärder. 
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Som ett ytterligare led i att säkra utbetalningar och öka den interna 
kontrollen har Håbo Kommun tecknat avtal med ett externt företag. 
Tjänsten är helautomatisk och fungerar genom att en kopia på kommunens 
betalfiler skickas till fOretaget. Filen analyseras och kommunen rar en 
varning om felbetalningar. Genom företagets samarbete med Bankgirot, 
Nordea, Skatteverket, Varningsinfo, Svensk Handel samt Bolagsverket, 
kan företaget kontrollera olika parametrar i våra betalningar. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att attestreglementet förnyas och böljar 
gälla fdr år 2013 och avger samtidigt yttrandet om vidtagna åtgärder 
avseende revisionsrapport - Granskning av intern kontroll avseende 
leverantörsfakturor till kommunens revisorer. 

Varje nänmd ska se till att reglementet med dess tillämpningsföreskrifter 
följs. 

Beslutsunderlag 
Förslag till attestreglementet år 2013' 

- Granskning av internkontroll avseende leverantörsfakturor 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen fastställer attestreglemente att gälla tills vidare. 
2. Styrelsen avger yttrandet avseende granskningen av intemkontroll 

avseende leverantörsfakturor och attestreglementet till kommunens 
reVIsorer. 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomienheten 
Vipul Vithlani, Ekonomichef 
0171-52716 
vipul,vithlani@,labo,se 

Attestreglementet år 2013 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2012-11-22 

Huvudregeln vid utfornming av ansvars- och arbetsfördelning enligt detta 
reglemente är att ingen enskild person själv hanterar en transaktion i alla 
led. Det är viktigt att skilja mellan den som utför kontrollerna och den som 
kontrollerna riktar sig mot. 

Attestreglemente för Håbo kommun 

§ 1 Tillämpningsområde 
Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive 
interna, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig 
att förvalta och / eller förmedla. 

§ 2 Nämndernas ansvar 
Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestännnelserna i detta 
reglemente iakttas och att tillämpliga attestmoment utförs. Med nämnd 
avses både nämnd och styrelse. 

Attestmomenten är ett led i den interna kontrollen och ska utformas så att 
den interna kontrollen inom nämnderna kan anses vara tillräcklig. 

§ 3 Attestens innehåll 
Transaktioner ska attesteras innan de utförs. Attesterna innebär : 

• attest; kontroll mot underlag / beställning / beslut och villkor 

• granskning; kontroll mot leverans/prestation, kontroll av uträkning 

Och vid ekonomiavdelningen 

• behörighetsattest; kontroll av attestbehörighet sker mot ett upplagt 
register i systemet av ekonomiavdelningen. 

Ovan anl6rda kontrollmoment kan kompletteras med de andra kontroller 
som respektive närnnd kan fInna erforderliga för särskilda fall. 

Gransknings- och attestfunktionen omfattar alla ekonomiska transaktioner 
som t ex 

- fakturor och andra externa betalningar (Proceedo samt pappersattest) 
-löner, arvoden, reseräkningar och andra personalkostnader (lönesystem 
samt pappersattest) 
- internfakturering. 

Vår beteckning 

KS nr 2012,3492 
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Attesten innebär kontroll av att en faktisk beställninb nar skett och att 
villkoren stämmer med det som överenskommits. 

Granskningen bekräftar att faktura/bokföringsunderlag stämmer med 
fullgjord leverans eller prestation. I kontrollen ingår även att notera och 
framföra reklamationer, restnoteringar eller andra klagomål till leverantören. 
Granskning avser även den matematiska kontrollen. Den kan utformas på 
olika sätt, t ex med stickprov eller med särskild kontroll av manuellt 
utfärdande underlag. Granskningskontrollen bör normalt tecknas av den 
person som konterar bokföringsunderlaget eller av granskaren. 

Behörighetsattesten kontrollerar att behöriga personer attesterat, varefter 
transaktionerna kan utföras. Sker med automatik i systemet för elektroniska 
fakturor. 

§ 4 Förteckning 
Varj e nämnd ansvarar för att en aktuell förteckning upprätthålls över 
utsedda attestanter. 

Attestanter skalIntses efter respektive nämnds ansvarsstruktur. Förteckning 
över utsedda attestanter skall lämnas till ekonomiavdelningen. 
Förteckningen skall innehålla aktuella ansvar, attestant, ersättare och 
nanmteckning på de personer som utsetts. 

Beloppsgränsen för budgetansvariga är generellt 500 tkr som standard i 
systemet för fakturahanteringen. Beloppsgränserna varierar sedan beroende 
på hur budgetansvaret ser nt i organisationen. Vid ändring av 
beloppsgränser är det respektive förvaltningsekonom som har ansvaret att 
ändra i systemet. 

Nämnden delegerar till förvaltningschefen att besluta om attestanter. Det är 
viktigt att den förteckning som förvaltningen upprättar hålls aktuelL VaJje 
förändring i förteckningen ska meddelas ekonomiavdelningen. Det ska av 
förteckningen framgå när förändringar gjorts. 

När ordinarie attestant är frånvarande ska ersättare utses. Beslut om ersättare 
fattas av överordnad chef. En kopia av beslutet ska skickas till 
redovisningsaJlsval"ig på ekonomiavdelningen. Attestanten ansvarar för att 
delegeringen registreras i Proceedo. 

§ 5 Jäv 
Attestrnoment får ej utföras av den som är betalningsmottagare. Ej heller får 
attestanten stå i beroendeförhållande till betalningsmottagaren eller den 
utgiften berör. Beslutsattest ska ej heller tecknas för egna utgifter i tjänsten. 
I fråga om jäv ska beslutsattest tecknas av överordnad. 

Attestrnoment får ej utföras av betalningsmottagare. Som exempel kan 
nämnas reseräkningar och ersättningar för utlägg. Ej heller egna utgifter i 

2(8) 

Vår beteckning Il 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
HÅBO Datum 

KOMMUN 2012-11-22 

tjänsten får attesteras av den det avser. Som exempel på egna utgifter i 
tjänsten kan nämnas kurserlkonferenser och datautrustning som 
vederbörande själv i huvudsak disponerar. Observera att om 
beslutsattestanten samtidigt är ansvarig får handkassa kan denne ej teckna 
beslutsattestant vid utbetalning till denna. 

§ 6 Anvisningar 
Närmare anvisningar får hur detta reglemente skall tillämpas får länmas av 
kommunstyrelsen 

3(8) 
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Anvisnirl~ till attestreglementet 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2012-11-22 

Attesten är en del av den interna kontrollen och innebär att den ekonomiska 
transaktionen godkänns. Syftet med ett attestreglemente är att fastställa de 
regler som ska gälla för dem som ska utföra de olika attestmomenten. 
Attestering omfattar alla ekonomiska transaktioner med undantag för 
inbetalningar. 

Attesten 

Attesten utgör kärnan i kontrollen. I och med attesten godkännes att ett 
beslut har fattats vad gäller transaktionen och att villkoren stärmner med det 
som har överenskommits. 

Attestanten ansvarar också för att rätt bilagor, deltagare och syfte, 
specifIkationer mm f1Ill1s till verifIkationen, att verifIkationen är en 
originalhandling samt att konteringen är riktig. 

Attesten av fakturor sker med en elektronisk signatur (lösenord). För 
pappersbaserade rutiner är hnvudregeln att kontering och samtliga attester 
ska dokumenteras genom varaktig påskrift på verifIkatet. Beslutsattesten 
tecknaB med fullständig namnteckning, ej signatur. 

Granskning 

Granskningen innebär att kontera transaktionen och göra en kontroll av att 
den är rätt uträknad. 

Granskningen innebär också en kontroll av att leveransen har mottagits 
alternativt att prestationen har fullgjorts. Den här kontrollen riktar sig frärnst 
gentemot omvärlden för att försäkra sig om att avtal fullfölj s etc. I 
kontrollen ligger därför att föra fram reklamationer eller andra klagomål till 
leverantören. . 

Efter det signerar granskaren fakturan elektroniskt genom ett lösenord och 
fakturan går vidare i det elektroniska flödet till den som skall attestera 
fakturan. För andra pappersbaserade transaktioner, signerar granskaren och 
lämnar vidare till attestanten. 

Det är viktigt att komma ihåg att det är attestanten som har ansvaret för 
transaktionen och inte den person som utför granskningen. 

Antalet attester 

I systemet är det upplagt att det är minst två personer som hanterar varje 
faktura, en granskningsattest och en beslutsattest. För övriga transaktioner 
på papper gäller samma sak. 

4(8) Ii 
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Särskilt attestmoment 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2012-11-22 

Den som attesterar ska intyga att en transaktion är korrekt. Attesträtten ska 
ligga hos personer som har knnskap om och ansvar för uppgiften. Attest får 
inte göras av den som är betalningsmottagare eller är personligen berörd av 
den utgift som skall betalas. Attestanten får inte heller stå i 
beroendeförhållande till betalningsmottagaren eller den utgiften berör. 

I de fall den som är attestant är betalningsmottagare eller är personligen 
berörd av den utgift som skall betalas eller står i beroendeförhållande till 
betalningsmottagaren eller den utgiften berör, införs ett särskilt 
attestmoment som innebär att närmast överordnad utses till beslutsattestant. 

Förvaltningschefen är överordnad de attestanter som finns på förvaltningen. 
Förvaltningscheferna är i sin tur underställda kommundirelctören. Det 
innebär att kommundirektören med nämndsordföranden som ersättare 
beslutsattesterar förvaltningschefernas kurserlkonferenser, reseräkningar, 
restaurangfalctnror, kreditkort m m. 

För kommunalrådets falctnror av nänmda slag är kommunfullmäktiges 
ordförande beslutsattestant med kommundirektör och ekonomichefen som 
ersättare. 

För ordföranden i nänmder är kommunalrådet beslutsattestant. 
Kommunalrådet attesterar även arvoden för kommunstyrelsens ledamöter, 
nämndsordföranden, överförmyndare samt för kommunfullmäktiges 
ordförande. 

Nedan följer exempel på transaktioner som omfattas av det särskilda 
attestmomentet. 

Representation 

Med representation menas informationsmöte internt eller extemt. Syftet med 
mötet ( tex en mötesagenda) och en deltagarlista ska framgå aven 
elektronisk kommentar till falctnran altemativt som bifogad fil till 
falctnran/verifikationen. . 

• Du får göra moms avdrag för måltidsntgifter som avser lunch, middag 
eller supe i samband med representation med högst 90 kronor per person 
och tilllålIe. (12% moms på 90 kr = 10,80 kr som är avdragsgillt). 
Resterande moms och kostnader ska bokföras som kostnad för 
verksarnheten . 

• Inköp av alkohol regleras av policyn för representation och 
uppvaktningar. I normalfallet ska all representation vara alkoholfri. 
Undantag från detta kan vara vid högtidliga tillfållen efter arbetstid och 
gäller för öl och vin till maten, starksprit ska inte förekomma .. Vid inköp 
ingår alkohol i ovanstående 90kr/person och tilWille. 

Vår beteck~;:~ bl 
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• Sker representation vid andra måltider än lnnch, middag eller snpe i 
samband med representation medges moms avdrag för högst 60 kronor per 
person (12% moms på 60 kr = 7,20 kr som är avdragsgillt.) Resterande 
moms och kostnader ska bokföras som kostnad för verksamheten. 

Om dn representerar gentemot dina anställda, s.k. intern representation, 
gäller sarrnna beloppsramar som vid extern representation. Till intern 
representation räknas bLa. personalfester och informationsmöten. Det får 
dock inte vara fråga om sällskapsliv eller gästfrihet av personlig art. 

Julbord Uulmåltider) för anställda 

Jnlmåltid för anställda är en skattefri förmån för de anställda om det är fråga 
om intern representation, t.ex. en personalfest. Arbetsgivaren får avdrag för 
kostnad för högst två personalfester per år. Moms avdrag medges för 
kostnad för måltid med 90 kronor per person (12,% moms på 90 kr = 10,80 
kr som är avdragsgillt). För kringkostnader, 1.ex. musiknnderhållning, 
medges moms avdrag med 180 kronor per person (25% moms på 180 kr = 

45 kr som är avdragsgill). Resterande moms och kostnader ska bokföras 
som kostnad för verksamheten. Avdrag medges även får kostnader för 
pensionerade anställda och anställdas familjemedlemmar som är med på 
festen. 

Julgåvor till anställda 

Julgåvor till anställda är skattefria för de anställda om 

• värdet inte överstiger 450 kronor inklusive moms. I värdet inräknas inte 
fraktkostnader. Om värdet är högre blir gåvan skattepliktig från första 
kronan. 

• julgåva inte är kontanter. Skattefriheten gäller inte gåvor som lämnas i 
pengar. Med pengar jämställs andra betalningsmedel såsom check eller 
postväxeL Gåva i form av presentkort som inte kan bytas mot pengar kan 
vara skattefri, t ex 25 års gåva. 

Kurser och konferenser 

Kurser och konferenser resulterar i transaktioner där deltagare är 
personligen berörda och ska därför attesteras av överordnad. Deltagare och 
syftet med kursen/konferensen ska framgå aven elektronisk kommentar 
altemativt bifogad fil till faktnran! verifIkationen. 

Hotellfaktnror och restaurangnotor i samband med representation (ej vid 
kurser eller konferenser) hanteras på så sätt att ändamålet och deltagarna 
specifIceras på notan. Därefter attesteras notan med hel narnnteckrring. 
Notan fastes vid faktnrakopia och skickas till ekonomiavdelningen, 
sanltidigt ska även en anteckrring görs elektroniskt om syfte och ändamål. 

6(8) l! 
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För hotelic och restaurangfaktw.:Jr sker granskningsattest dmt en 
beslutsattest av överordnad. 

Resor i tjänsten 

Vid resor i 1jänsten ska deltagare och syftet med resan framgå aven 
elektronisk kommentar på fakturan, alternativt bifogad fil till 
fakturan/verifikationen. 

Reseräkningar det vill säga milersättningar, SL-remsor, traktamenten, 
restidsersättningar och utlägg som en följd av resa med egen biL Samtliga 
reseräkningar fall ska attesteras av närmast överordnad chef. Reseräkningar 
hanteras i lönesystemet. 

First Card och bensinkort 

För dessa kreditkort gäller att samtliga kvitton till vart och ett av beloppen 
på fakturan skall häftas vid fakturakopian. Inga anteckningar får göras på 
kvittot, använd ett separat papperlkvitto mall för detta. Kvitton skickas till 
den som sammanställer verifikationerna, konterar och granskar fakturan, 
sedan skickas allt till ekonomiavdelningen. För kreditkortsfakturor sker 
granskningsattest samt en beslutsattest av överordnad. 

Om köp genom företagskort ej kan verifieras med kvitton, är 
kontokortsinnehavaren personligen ansvarig för utgiften. Om kvittot ej 
kommer in dras kostnaden från kontokortsinnehavarens lön. 

I övrigt gäller att kontokortsinnehavaren själv ska anmäla borttappat kort till 
banken samt spärra kortet. 

Bensinkvitton skickas till den som sammanställer velifikationema, konterar 
och granskar fakturan. Kvittona fastes vid fakturakopian och skickas till 
ekonomiavdelningen. F ör bensinfakturor sker granskningsattest samt en 
beslutsattest av överordnad. 

Särskilda rutiner för First Card och bensinkort finns på intranätet. 

Övriga ersättningar för utlägg 

Övriga ersättningar för utlägg kan gälla situationer där en person har betalat 
något för kommunens räkning och kontant ska ha tillbaka sina pengar. Detta 
hanteras via lönesystemet. 

Här ingår även förskott i den mån de förekommer t ex reseförskott. För 
ersättningar för utlägg, reseförskott m m sker beslutsattest av överordnad. 

Om utlägg ej kan verifieras med kvitton, är den anställde personligen 
ansvarig för utgiften. 
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Kontroll avatlestanten 

När en faktura konteras och attesteras skall den vara klar för utbetalning. 
Det är viktigt att attestanten ser när en kontobild är felaktig så att felen kan 
rättas på ett tidigt stadium. 

Fakturor som inte är ställda till kommunen skickas tillbaka från 
ekonomiavdelningen till de berörda verksamheterna för komplettering. 
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Kommuru;tyrelsen 

Granskning av intern kontroll avseende leverantörsfakturor 

PwC har på vmt uppdrag granskat den interna kontroll avseende leverantörsfakturor. 
Sammanfattningsvis bedömer vi att den interna kontrollen vid betalning av leverantörs
fakturor i huvudsak är tillräcklig. Vi rekommenderar dock att f'6rtydliganden görs 
avseende följande punkter: 

• att attestreglementet uppdateras vad gäller hantering av beloppsgränser, 
delegering, namnteckning och förändring i mervärdesskatten samt fdrtydligande 
av gränsdragning mellan reglemente och anvisningar. 

• att rutinerna fdr leverantörsfakturor uppdateras att innefatta samtliga varianter av 
falcturor som fdrekommer i det elektroniska faktnrahanteringssystemet 

• att en risk- och väsentlighetsanalys bör göras fdr hanteringen av 
1everrultörsfakturor och attesten av dessa samt hantera denna i kommuneru; 
internkontrollplau. 

Vi översänder rapporten för synpunkter och önskar svar senastden l februari 2013. 
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1. Sammanfattande bedömning o,;h 
rekommendationer 

De fortrDendevalda revisorerna i Håbo kommun har gett PwC i uppdrag att granska 
den iuterna kontrollen vid betalning av leverantörsfakturor hos Kommnnstyrelsen 
och nämnderna i Råbo kommun. 

Granskningen har genomforts genom dokumentgranskning av olika styrdokument 
samt genom granskning av ett urval bokforda fakturor. Urvalet inlduderar 
leverantörsfakturDr avseende periDden 2012-.01-.01 t.o.m. 2.012-.04-30 och .omfattar 
samtliga nämnder i kDmmunen. 

Granskningens revisionsfråga är om den interna kontrDllen är tillrädlig vid betal
ning av leverantörsfakturor. 

Sammanfattningsvis bedömer vi att den interna kDntrollen vid betalning av leveran
törsfakturor är i huvndsak tillräcldig. Vår bedömning är att attestreglementet 
behöver uppdateras vad gäller hantering av beloppsgränser, delegering, 
namnteckning och fcirändring i mervärdesskatten samt fortydligande av 
gränsdragning mellan reglemente och anvisningar. 

Vidare bedömer vi att rutinerna för leverantörsfakturor behöver uppdateras efter
som de enbart behandlar skanning och inte de andra tre varianter av fakturor som 
förekommer i det elektroniska fakturahanteringssystemet. 

Vår bedömning är att tydliga beslut ska finnas kring vem som har attesträtt även 
under semester och annan frånvaro for den ordinarie attestanten och att 
beloppsgränser anpassas på ett ändamålsenligt sätt till arbetets innehåll. 

Vi rekommenderar att en risk- .och väsentlighetsanalys görs för hanteringen av 
leverantörsfakturor och attesten av dessa samt hantera denna i kommunens intern
kontrollplan. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
De f6rtroendevalda revisorerna i Håbo kommun har gett PwC i uppdrag att granska 
den interna kontrollen vid betalning av leverantörsfakturor hos Konununstyrelsen 
och nämnderna i Håbo kommun. 

Av kommunallagen framgår att kommunens nämnder och styrelser ska ha kontroll 
över sin verksamhet. Detta innebär att nämnderna själva ansvarar ror att ha ända
målsenlig styrning så att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt, att det finns 
säkra rutiner som fcirhindrar fcirluster och som säkerställer att redovisningen är 
rättvisande. 

2.2. Revi.: .. ionsfråga och kontrollmål 
Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga: . 

Är den interna kontrollen tillräcklig vid betalning av 
leverantörsfakturor? 

För att besvara revisionsfrågorna har två kontrollmål satts upp: 

1. Finns aktuella och ändamålsenliga reglementen och riktlinjer antagna? 

2. Finns det doknmenterade rutiner som säkerställer att regler och riktlinjer 
samt lagstiftning efterlevs? 

2.3. Avgrän.sning och metod 
Granskningen har genomf6rts genom doknmentgranskning av olika styrdokument 
samt genom granskning av ett urval bokf6rda fakturor. Urvalet inbegriper 
leverantörsfakturor avseende perioden 2012-Dl-01 t.o.m. 2012-04-30 och omfattar 
samtliga nämnder i konununen. Det totala materialet rymmer 10 000 

leverantörsfakturor till ett värde av 190 mnlcr (exklusive moms). Vid verifieringen 
har 76 leverantörsfakturor till ett värde av 73,6 mnkr granskats, vilket motsvarar 39 
procent av det totala värdet. 
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3- Iakttagelser 

3.1. Dokumentation 
Regler och rutiner för hantering av leverantörsfakturor finns i följande dokument: 

• Attestreglemente - innehåller tillämpningso=åde, nämndernas ansvar, 
attestens innehåll, forteckning, jäv, anvisningar 

• Rutinbeskrivning för hantering av leverantörsfakturor - beskriver den elek
troniska fakturahanteringen (skanning, tolkning, attestkedja, bokföring) och 
fakturabehandlingen (beställning/avtal, orderbekräftelse, fakturans inne
håll, betalningsvillkor, samlingsfakturor, bluffakturor, kreditfaktura, på
minnelsefaktura, öresu1;iämning, attestreglemente, verifikationsnu=ner, 
falcturanummer, arkivering). 

Enligt attestreglementet ansvarar varje nämnd för att en aktuell förteckning över 
utsedda granskare och attestanter tas fram inför varje år. Därtill ska attestförteck
ningen uppdateras vid forändringar under året. Denna företeckning ska innehålla 
aktuellt ansvar, attestant, ersättare och namnteckning på de personer som utsetts. 
Även i de fall där investeringsprojekt finns ska de redovisas under respektive an
svar. 

Det framgår inte på attestreglementet när det är antaget. Utifrån beslut KS 2011/17 

§ 9 går det att läsa att reglementet är taget 2011-01-24 men denna information går 
inte att finna i dokumentet som utgör attestreglemente. 

Attestreglementet innehåller även tillämpningsanvisningar som ko=unstyrelsen 
antog i samband med attestreglementet. Denna tillämpningsdel är en mer detalj
erad anvisning for hur attestreglementet ska tillämpas. Reglementet, och därmed 
också anvisningarna, har inte uppdaterats sedan 2011-01-24 och sedan dess har det 
skett förändringar i mervärdesskattelagen som gör vissa delar av tillämpningarna 
inte är aktuella .. 

Det framgår inte i attestreglementet om attestföreteckningarna ska innehålla be
loppsgräns for respektive attestant och hur dessa ska sättas. Det framgår inte heller 
i attestreglementet hur en delegering av attest ska ske. 

En genomgång av attestförteckningarna for nämnderna visar att det enbart är bild
ningsnämndens förteckning som innehåller namnteckningar. Enligt ekonomichef 
fyller inte namnteckningarna någon frmlction när attesteringen sker elektroniskt. 

Skolnämnden och bildningsnämnden har uppdaterat sina forteclcningar under 2012 

medan de andra nämndernas senast uppdaterades i början av 2011. Skolnämnden 
har därutöver uppdaterat sin attestförteclcning under året då det skett en foränd
ring. 
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Bedömning 

utifrån vårt första kontrollmål gör vi bedömningen att kommunens attestregle
mente och riktlinjer for hantering av leverantörsfakturor är i huvudsak ändamåls- . 
enliga. Det bör framgå av attestreglementet när det är taget och det bör uppdateras 
enligt förändringen i mervärdesskattelagen. Därtill kunde reglementet och tillämp
ningarna särskiljas på ett mer tydligt sätt; nu är det inte helt tydligt vad som är 
reglemente och vad som är anvisningar .. 

Det bör framgå av attestreglementet hur beloppsgränserna sätts och om dessa ska 
framgå av attestforteckningen, något som det redan gör i några av nämnderna. 

Vår bedömning är att attestreglementet bör innehålla instruktioner över hur dele
gering av attesträtt ska ske. 

Attestreglementet ställer krav på naronteckning i attestforteckningen av alla attes
tanter. Det framgår dock inte vad syftet med namnteckningen är; om det är en över
enskommelse av delegeringen av attesträtten eller om det är ett namntecknings
prov. Detta bör förtydligas i reglementet. I det fall det är ett godkännande behöver 
nämndernas forteckningar uppdateras. 

Vår bedömning är att attestreglementet inte följs i sin helhet. Bristerna skiljer sig 
mellan de olika nämnderna, exempelvis avsaknad av naronteckningar, årlig upp
datering och ersättare. 

3.2. Hantering av level'antÖl'tifaktul'or 
Kommunen använder det elektroniska fakturahanteringssystemet Visma Proceedo 
(nedan kallat Proceedo) for hanteringen av leverantörsfakturor. Det finns fYra olika 
sätt att importera leverantörsfakturorna till systemet: 

1. Skalmllg - Kommunen har lagt ut skanning av leverantörsfakturor på ett 
externt bolag (Itella) och kommunens faktureringsadress går direkt dit. Alla 
fakturor ska märkas med en referens och ansvaret för att detta sker ligger 
hos beställaren. Det finns ännu en del fakturor som skickas direkt till kom-. 
munen men eftersom där inte finns några skanningsmöjligheter så skickas 
fakturorna vidare till Itella där de skannas in. När fakturan skannats in får 
beställaren e-post om att fakturans ska granskas och konteras. Efter åtgärd 
skickas fakturan automatiskt vidare till en behörig person for slutattest. 
Både granskning och attestering sker elektronisk via lösenord. 

2. Manuell- De manuella fakturorna skapar kommunen själv och de avser ut
betalningar av vårdbidrag, inackorderingstillägg, föreningsbidrag, skolpeng 
etc. Rutinen är att en faktura skapas i Proceedo och till den bifogas ett 
underlag. Därefter går fakturan ut i det vanliga attestflödet och lyder under 
samma attestkedja som skannade leverantörsfakturor. 

3. Integrerat - Integrerade fakturor avser fakturor som genereras aven be
ställning lagd i inköps modulen i Proceedo; 
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4. E-fakturor - Alla leverantörer som läggs upp for e-faktura har genom upp
handlingsavdelningen avtal som berättigar verksamheterna att köpa varor 
och ljänster av dem. Leverantörerna läggs upp i systemet avekonomi
avdelningen, alternativt av leverantören av fal1:u.rahanteringssystemet, for 
att e-fakturorna ska bli möjliga att hantera utan skanning. Därefter hanters 
de på samma sätt som skannade fakturor. Enligt ekonomichef är det en 
målsättning att koppla så många leverantörer som möjligt till e-faktura for 
att minska kostnaden för skanning. 

Under de fyra forsta månaderna 2.012. fordelades leverantörsfakturorna i Proceedo 
på foljande sätt: 

10000 

3.3. Kontrollaktiviteter 
Kontrollaktiviteter är konkreta åtgärder som vidtas för att säkerställa att hanterin
gen av leverantörsfakturor sker på ett säkert sätt. Kontrollaktiviteterna ska stödja 
ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering 
samt efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer etc. 

Enligt attestreglementet ska ekonomiavdelningen göra behörighetsattest, dvs. kon
trollera att attest görs av behörig. Detta sker med automatik i systemet for elek
tronisk fakturahantering och därfor menar ekonomichefen att det inte finns något 
behov for sådana kontroller längre. Tidigare, när fakturorna hanterades i pappers
format, gjordes behörighetsattest genom kontroller att namnteckning stämde över
ens med den på attestforteckoingen. Nu gör däremot ekonomiavdelningen en 
behörighetskontroll i och med att nya användare läggs upp. 

Bedömning 

Vi kan konstatera att det finns automatiska behörighetskontroller via faktura
hanteringssystemet. Vi bedömer dock att man bör göra en risk- och väsentlig
hetsanalys av hanteringen av leverantörsfakturor och attesten av dessa samt 
hantera denna i kommunens intern kontrollplan. 

3-4- Verifiering 
Verifieringen utgår från huruvida kommunens dokumenterade rutiner säkerställer 
att regler och riktlinjer samt lagstiftning [oljs. 
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I fakturahanteringssystemet finns enbart en beställning kopplad till de faktnror som 
genereras aven beställning lagd i inköpsmodnlen i Proceedo. Övriga beställningar 
förvaras i pappersformat 

Följande brister hittades bland fakturorna: 

• För socialnämnden hittades inga bristfalliga fakturor. 

• För bildningsnämnden hittades inga bristfaJliga fakturor. Vid granskningen 
hittades dock en faktura där momsen inte har bokats alls eftersom 
skanningen missat den då det inte framgår uttryckligen på fakturan att 
beloppet är moms. Ekon6miavdelningen har rättat upp felet i bokforingen 
och enligt ekonomichefko=er skanningsforetaget och verksamheterna att 
observera detta framöver. 

• För skolnämnden hittades inga bristfaIliga faktuTor. 

• För miljö- och tekniknämnden fanns en bristfaIlig faktura och på den 
framgår det inte vad fakturan avser och när händelsen inträffat. Fakturan 
gäller ett investeringsprojekt med löpande arbete inom vattenverket men av 
fakturan går det inte att utläsa vilken typ av arbete som utförts och när det 
utförts. 

• För kommunstyrelsen fanns en felaktig faktora och den saknar uppgift om 
när händelsen för det fakturerade har inträffat. Fakturan avser bl.a. 
abonnemang av fakturahanteringssystemet men någon abonnemangsperiod 
går inte att utläsa av underlaget. 

De leverantörsfakturor som genererats genom inköpsmodnlen i Proceedo uppfyller 
inte en del av de krav som ställs på räkenskapsmaterial men eftersom dessa leveran-
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törel' är upphandlade så anses underlagen som riktiga och har uteslutits från ta
bellen ovan. Det samma gäller de manuella fakturor som kommuner skapar själv i 
Proceeda. 

Vid granskningen hittades två fakturor där attest skett utanfor den nuvarande 
beloppsgränsen och ett fall där attest gjorts av person som inte var upplagd som 
attestbehörig i fakturahanteringssystemet eller på nämndens attestförteckning. 
Vidare granskning i det senare fallet visade att personen i fråga är en arbetsledare 
med visst budgetansvar men som likväl inte blivit upplagd i fakturahanterings
systemet eller på nämndens attestforteckning. 

Den elektroniska fakturahanteringen ska fungera så att ingen utan behörighet att 
attestera kan attestera och att ingen kan attestera över sin beloppsgräns. Vid veri
fieringen framkom att det fanns transaktioner som har attesterats trots att attes
tanten inte har en tillräckligt hög beloppsgräns. Detta visade sig inte bero på ett 
systemfe1 utan på att beloppsgränserna för ett ansvar ute på en förvaltning hade 
höjts, för att några månader senare ändras tillbaka till ursprunglig nivå. Vid ytter
ligare granskning framkom att ansvaret for beloppsgränserna i Proceedo inte ligger 
centralt på ekonomiavdelningen utan dessa fastställs och justeras på respektive 
förvaltning. 

Vid verifieringen framkom även att det går att delegera sin attesträtt, med till
hörande beloppsgräns, både till person som redan har attesträtt men även till någon 
som inte har attesträtt. Enligt ekonomichefen är detta en nödvändighet for att betsl
ningsflödet ska fungera även vid semester och annan frånvaro men påpekar att 
ansvaret fortfarande ligger hos den som har delegerat. Ekonomichefen anser det 
som tillförlitligt att delegera attesträtten till någon som kan verksamheten och som 
inte har attesträtt i vanliga fall hellre än tvärtom. Vidare anser denne att om 
delegering skulle ske till överordnad chef så sknlle arbetsbördan och osäkerheten 
kring fakturorna bli stor då vissa chefer har många underställda budgetansvariga. 

Delegeringen sker elektroniskt i fakturahanteringssystemet och kan göras for en 
begränsad tid. Delegeringen sker i systemet av den som är ansvarig attestant och 
behöver inte godkännas på högre nivå. 

Bedömning: 

Utifrån vårt andra kontrollrnål huruvida det finns dokumenterade rutiner som 
säkerställer att regler och riktlinjer samt lagstiftning efterlevs. Vår bedömning är att 

Håbo kommun 
PwC 
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rutinerna behöver uppdateras eftersom de enbart behandlar skanning och inte de 
andra tre varianter av fakturor som forekommer i det elektroniska faktura~ 
hanteringssystemet (se tabell 1). 

Vår bedömning är att tydliga beslut ska finnas kring vem som har attesträtt även 
under semester och annan frånvaro for den ordinarie attestanten och att 
beloppsgränser anpassas på ett ändamålsenligt sätt till arbetets innehåll. 

Håbo kommun 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Vipul Vithlani, Ekonomichef 
0171-527 16 
vipul.vithlanIUhabo.se 

Datum 

2013-02-12 

Förslag om upptagande av nytt lån för Håbo Marknads AB 

Sammanfattning 
Håbo marknads AB har inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen 
om att låna 2 miljoner kronor av Håbo kommun. Detta för att bolaget ska 
klara av likvidsitliationen under våren 2013. 

Kommunen har sedan år 2006 ett avtal med Håbo fastighets AB som 
övergick till Håbo marknads AB vid fusion som genomfördes av bolagen. 

Kommunstyrelsen beslntade förlänga koncernavtalet 2006-11-27 (KS § 133) 
med en ändring att lånelimiten skulle uppgå till 50,0 mkr och att räntesatsen 
för det långsiktiga lånet skulle uppgå till STIBOR 12 mån + 0,2%. 

Håbo marknads AB hade vid 2011-12-31 en skuld till kommunen på 17,5 
mkr, en amortering gjordes av bolaget om 1,0 mkr under år 2012 och 
reglering av köpeskillingen av mark som kommunen köpte av bolaget 
(Håbo Bista 1:16) om 3,Tmkr gjordes genom att bolagets skuld till 
kommunen minskade med motsvarande belopp. Bolaget har idag en skuld 
till kommunen på totalt 12,8 mkr. 

Lagförändringar år 2013 vid utlåning till kommunala bolag 

Riksdagen har beslutat om ytterligare begränsnlugar i avdragsrätten 
för räntor.' 

De nya reglerna begränsar möjligheterna att göra rauteavdrag för skulder 
inom enintressegemeriskap 
och avser att försvara den svenska bolagsskattebasen genom att . 
minska lllöjlighetema att skatteplanera medränteavdrag. En utgångspunkt är 
att affärsmässigt bedriven verksamhet så långt det är möjligt inte ska 
påverkas. Skatteverkets bedömningar avgör hur den nya lagstiftningen 
tillänlpas . 

Förändringal' i kOlihet som Sveriges kommuner och landsting bedömer kan 
ha störst påverkan på komrnunägda företags rätt till ränteavdrag: 

o o" • " 

• De befmtligareglema utviclgas till att gälla ränteutgifter avseende 
alla skulder mellan företag i intressegemenskap obergende av vad 
lånet används tilL' 

1 (2) 

Vår beteckning 
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Datum 

2013-02-12 

• Såväl intema SU_.l extema förvärvav delälo,9.ITätter omfattas liksom 
lån för fmansiering och tillskott. Däremot berörs inte lån från extem 

. långivare. 

• Ventilen innebär att iänteavdragmedges om lånet är affärsmässigt 
motiverat. Detta undantag kompletteras med en bestämmelse som 
innebär att det vid bedömningen av om skuldförhållandet är 
affärsmässigt motiverat särskilt ska beaktas om fmansiering i stället 
haciekunnat ske genom tillskott från det företag som innehar den 
aktuella fordran eller från ett företag som, direkt eller indirekt, har 
ett väsentligt inflytande i det låntagande företaget. 

Ekonomiavdelningen bedömning är att utlåningen till Håbo marknads AB 
bör ske på äffårsmässiga grunder. Vadsom är affärsmässiga grunder är inte 
klart uttalat utan ko=tinen måste göra den bedömning .. 

Kormnunen har idag lån från externa kreditinstitutioner på ca 580,0 mkr och 
lånet till Håbo marknads AB ingår i det beloppet. 

Ekonomiavdelningen förordar att lånet till Håbo marknads AB utökas med 
2,0 mkr till totalt 14,8 mkr. Räntesatsen till kormntinen på kapitalbeloppet 
baseras på 3 månaders Stibor plus en marginal för upplånillg motsvarande 
den från kreditinstitutioner, per 2012-12-17 uppgående till 1,50 procent 
plus en avgift motsvarande borgen om 0,30 procent. Det vill säga 
räntesatsen uppgår till 3 månaders Stibor plus en marginal på 1,80 procent. 

Räntesatsen föreslås gälla från 1 januari 2013 

Faktureringav räntan bestärnsi samråd med bolaget men en avstämning av 
. räntenivån sker kvartalsvis och följer 3 månaders Stibor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Håbo marknads Ab 

~ Cirkulär 13:4 frfu, Sveriges kormnuner och landsting 

Förslag tillbeslut 

1. Körml1Unstyrelse föreslås besluta att utöka utlåningen till 
lnarknadsbolaget med2,Ömkr, .. 

2(2) 

Vår beteckning 

KS nr 2013.377 



Till: Kommunstyrelsen 2013-01-21 

Ansökan om lån till Håbo Marknads AB 

Håbo Marknads AB har behov att låna 2 miljoner av Håbo kommun får att 
bolaget ska klara likviditeten under våren. 

Under 2012 betalade bolaget tillbaka 4690000:- till Håbo kommun. 

Utgående skuld till Håbo kommun 121231 är 12 810 000:-

Med vänlig hälsning 
Håbo Marknads AB 

Per Andersson 
VD 

fl 



Sveriges 
Kommuner 
och Landsting 

CIRKULÄR 13:4 

Ekonomi och styrning 
Ekonomisk anatys 
Kajsa Jansson 
Siv Stjemborg 
EJ 

2013-01-23 

Kommunstyrelsen 
Ekonomi/finans 

Nya begränsningar för lån inom intressegemenskap 

Riksdagen har beslutat om ytterligare begränsningar i av
dragsrätten för räntor· 

De nya reglerna begränsar möjligheterna att göra ränteavdrag for skulder inom en in
tressegemel)skap och avser att försvara den svel)ska bolagsskattebasen genom att 
minska möjligheterna att skatteplanera medränteavdrag. En ntgångspnnkt är att af
farsmässigt bedriven verksamhet så långt det är möjligt inte ska påverkas. Skattever
kets bedömningar avgör hnr den nya lagstiftniogen tillämpas. 

Riksdagen har också beslntat att sänka bolagsskatten till 22 procent. Denna sänkning 
finansieras till viss del av de ökade skattemtäkter som ändringarna i ränteavdragsreg
lerna förväntas medföra. 

Bakgrunden till den nya lagstiftningen är den aggressiva skatteplanering som bland 
andra vissa välHirdsbolag använt sig av. De s k räntesnurrornahar medfört inkomst
bortfall i mångmiljardklassen för statskassan. Detta har inneburit att regeringen tving
ats till en "brandkårsutryckning" för att förhindra en urholkning av den svenska bo
lagsskattebasen. En större översyn pågår avföretagsbeskattning mm, men eftersom 
det handlar om stora skattebortfall kanIvill regeringen inte vänta tills denna utredning 
är klar. Från år2015 är det tänkt att dagens provisoriska system ska utmönstras och 
ersättas med ett nytt, baserat på förslag från den sittande företagsskattekommitten. 

De nya lagreglerna 

Huvudparagrafen i den nya lagen lyder enligt följande: 

§ 1 Db l"Ett företag som ingår i en intressegemenskap får inte - om inte annat 
följer av 10 d eller 10 e§ - dra av räntentgifter avseende en skuld till ett före
tag i intressegemenskapen," 

l Inkomstskattelagel15 24 kap (1999:1229). 

1 (3) 12-
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. Två undantag från det generella förbudet fJlUls: 

2 (3) 

• dels § lOd som säger att om långivaren ~etalar minst 10 procent i skatt kan ränte-. 
avdrag få göras under vissa omständigbeter (den sk tioprocentsregeln) 

• dels § l O e Ränteutgifter avseende sådana skulder som avses i § lOb dras av om det 
skuldförhållandet som ligger till grund förränteutgiften är huvudsakligen affars
mässigt motiverat (ventilen). 

Förändringar i kortbet som vi bedömer kan ha störst påverkan på kommunägda före
tags rätt till ränteavdrag: 

• De befIntliga reglerna utvidgas tiIl att gälla ränteutgifter avseende allaskulder mel
lan företag i intressegemenskap oberoende av vad lånet används till. 

• Såväl interna som externa förvärv av delägarrätter omfattas liksom lån för fmansie
ring och tiIlskott. Däremot berörs inte lån från extern långivare. 

• Ventilen innebär att ränteavdrag medges om lånet är affärsmässigt motiverat. Detta 
undantag kompletteras med en bestämmelse som innebar att detvid bedömningen 
av om skuldförhållandet är affarsmässigt motiverat särskilt ska beaktas om fman
siering i stället hade kunnat ske genom tillskott från det företag som innehar den 
aktuella fordran eller från ett företag som, direkt eller indirekt, har ett väsentligt in
flytande i det låntagande företaget. 

Bestämmelserna trädde i kraft den 1 januari 2013 och tillämpas på ränteutgifter som 
avser tiden efter den 31 december 2012. Ändringen avser ränteutgifter för alla skulder 
inom en intressegemenskap oavsett när skuldförhållandet har uppkommit. Den änd
rade lagtexten återfInns i Lag (2012:757) om ändring i inkomstskattelagen (1999: 
1229). Förslaget i sin helhet är beskrivet på sidorna 213-275 i propositionen 2012/ 
13:1, varav särskilt sidorna 254-268 är intressanta; 

Effekter för den kommunala sektorn . 

Trots att kommuner och landsting är skattefmansierade sektorer fmns inga generella 
undantag for kommuner och landsting. Det är olyckligt att kommunernas fmanshante
ring försvåras, särskilt som kommuner inte har någon del i användandet av räntesnur
ror for skatteplanering. 

Lagtexten säger att ränteavdrag för lån till bolag inom en intressegemenskap inte är 
tiIlåtet, så rent objektivt fInns enligt lagtexten ingen avdragsrätt alls. Det fInns emel
lertid två undantag dels kan man få göra avdrag enligt tioprocentsrege1ri om vissa viIl
kor är nppfyllda, dels kan man få göra ränteavdrag om skuldförhållandet är affars
mässigt motiverat. Tioprocentsregeln kan inte tiIlämpas av de kommunägda bolagen 
eftersom långivaren/kommuner inte är skattepliktiga. Däremot fInns för de kommun
ägda bolagen teoretiskt en avdragsrätt enligt den subjektiva regeln, affärsmässiga skäl. 
Skatteverket ska i efterhand bedöma om affärsmässiga skäl f6re1igger. Skatteutskottet 
noterade i sitt ställning 3gande att Skatteverket i sin tillämpning av reglerna [ .~ sä
lm"ställa att affårsmässigtmotiveradverks,,:mhetpåverkasså lite som möjligt. 

rz 
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V åtto 11<.W~i~1 att k,,'wunermis utlåuing till sin "olag 1?rde k,u\ll1a gå under aff~rs; . 
li1ässigtmotivyradyul1dli)1mgullcier f6rJtsättniligattrfu1wnärmarkmidsmässig pch det 
iÄNrötsigon:il1t.ernifinapsiel(}t förVärV e!lernågotannat tYdesamt fÖrfarande. Ett .. .' 
(Oxempel tÖi'an4e *Ö~llJ1ljlvidiiteut1~l1g( d~.kÖiJfli1~el1 tå!1ar ext~tnt (}chVidare~ 
förmeplårJåJjet tillsitt bolag)frå[1ko~Wi illIpolagär 0mn1ihmtipropositloi)epoch. '. 

"tor1elqumftV<1Xagqdtagpattsom \ll1dantag.Enligt FinaJlsciepartern~ntetäravsikten' 
· .·rned)agstift~geninte ~ttstoppa k0nllnuuem.1\s m.öj!igb~ttil1ell Samlad och kost
"'uadseife1cgv upp1åning;rörbolag iÄornintressegemefLSkåpel1;.K.qrtmstiga s~ulder al1-
· '. ses liofl1la.!t~,<ttv~r~ hgV1ldsak,lig~Jj~åis~sslgt motiverade. Åvdragsrättel1 Vid lång
··fristig~1~l1g1meitveks~, ~~rAldltoi'n kom.m.U11en låiår·~tavegnänledel,Öch 
.·intioi!.y lipplå:tiitdeIh~d~l. Då ti1lskoftiständ enligtJagiitifirurigen. torde kUlllla Val'1\ ilkfliellt. . ..... '.. ....... '. ....... ....... '. ...... . . " . 

....• . ·····.b~tät.eji1el1eiiid skatteverket SOm hedömeromboiagenskflha avdiagsrätt. Skattever
. ketsoedÖri1ping kO~~r tidigastatt sk~ sentmicl~r år2()14IAenmertroUgtsent under 
{Jr .. 2JJJ5Nr d~. rlliltorsomavser. 2013 .. 'Niif' bedömningen görs .11ar$ltorna ävel} betae 
latsiörår.zd14. Diiffi1ed kan t~å år~rllilteavdt(lg kOJ;Illl1a.~U11derkä~ i ettsall17 . 
m~a11g.: ()~ilirui årmi~S1iÖjdm~dskatteyerk~ts besl~t så prövas frågan i förvitlt c 

. niligsr~*en, QyerinstflriSep tiil detta ärJ%mmiITä:teIl,Ä ven om m~n bedöme~ att~anc . 
ilölil.ili#ef1[jr~ögfltt kannn~ätten !<:0rnrnerdijlllil f9m1åi1ligtärdet en procpss soni 
1a{!~gt\d~ '. . . 

.. ~ft~J-~~m.rlet?ir Skattevel1qot .som hf1I1\er~reg~lvqket k1ill.de ~om hM interl1fl lån' 
···;kriy~iili'.~!ca~~v"rketoc~frågaomF(il1tal}på jåne#i\J;avdragsgill t'l1erinte. Frågan . 
'sJci iså'falisfäll~s Hil Skatt~\rerkets\myudk9rr:bt iSp!nll' Det är viktigt att om kom~ 
In~6i{fqrt~~it~r.IAedvidMelltlåningochinte!"i!blipk, skir de i bolagens deklarationer 

.,yl~~9l?P~filY~lS {or atts!ipPf16~entuellt ska~~till~g:' . . 

·:Nå~ak9J))fulllialäpolagl1<1f.ansÖkt o11lfiirfuindsb~skedi ~kåtterättsnämnden. Amm 
'haJ:inga~e~lll1:~llet tillkän'nagiv~den kQ~f frål;t~kiltteverket: . . .. ' 

· 'F~~~Oi:B~~#~~~i&ll!krl<anstililasti1l ~ajsilJ~sson O~-45S78 68, Siv S\ierllborg 
Q8c45277 51s$mtAilnilSa:witll,,~kog tfn 08-452, 7146, Alla. kan nås via e-post på 
möhstflOt: fomafuii.efte'rh~@skj.se, .' . . . 

SVEfuGkst(oMMuN~k:~ci-r LANDSTING 
-: -- '.: "" ... -.. ,'. - -, ' .. 

Avde : ge~förekonom.icich8ty11lirii 
Se'i)ri~lifdr~ko!iöilri~ic!ln~]y~' . ' .. 

'Ä'toil ·1~<kS. ~ 
KaJsa Jansson. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2013-02-12 
Vår beteckning 

KS2012/34 nr 2013.393 

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

Redovisning av åtgärd med anledning av revisionsrapport -
"Granskning av verkställighet av beslut" 

Sammanfattning 
I samband med att styrelsen behandlade förvaltningens yttrande över rubri
cerad rapport, uppdrog styrelsen till förvaltningen att redovisa en uppfölj
ning av yttrandet och därmed en redovisning av åtgärder för återrapportering 
av genomförda beslut, bevakning av ej genomförda beslut med mera. 

Kommunkansliets redovisning av planerade åtgärder: 

En återrapporteringsrutin planeras, i första hand för beslut i kommunfull
mäktige, av vilket det ska framgå om fullmäktiges uppdrag till nämnder och 
styrelsen är genomföra och att detta skett inom beslutade tidsramar. Redo
visning kan lämpligen ske vid två tillfallen per år, i samband med de sam
manträden där redovisning sker av ej besvarade motioner och medborgar
förslag. Rutinen utreds inom den nu pågående översynen av ärendehanter
ingsrutiner och planeringen för byte av ärendehanteringssystem. I projekt
gruppen ingår representanter för samtliga nämndskanslier. Kommunkansliet 
har som målsättning att redovisa den första rapporten till kommunfullmäkti
ge i samband med sammanträdet den 10 juni 2013. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens beslut 2012+-05-21, § 91. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen noterar kansliets redovisning. 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-05-21 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

K8 § 91 '<82012/34 

Yttrande med anledning av Revisionsrapport - Granskning av 
verkställighet av beslut 

Av rapportens inledning framgår fåljande: "Ett beslut i en politisk försam
ling imlebfu' oftast att någon form av åtgärd ska utföras. För att åtgfu'den ska 
kunna utfåras måste beslutet vara klatt formulerat i protokollet. Beslutet 
bör, om möjligt, illilehålla uppgift om när åtgärden senast ska utfåras 
och/eller träda i kraft. Ett viktigt led i beslutsprocessen är att besluten expe
dieras snarast möjligt och att uppf6ljning att besluten verkställts Satnt att 
eventuella avvikelser från beslutet rapporteras till beslutsfattama. 

Kommunallagen reglerar inte hur beslutsexpediering ska ske utan respektive 
kommun måste filma sina egna fonner får detta. I beslut som utgör myndig
hetsutövning fUl1lS däremot i förvaltningslagen vissa grundläggande regler 
om hur beslut ska kommuniceras (och expedieras) till berörd part. 

Revisorema har uppdragit till PwC att grallska hur verkställighet av beslut 
fungerar. " 

Av tio grallskade beslut konstateras att tre verkställts enligt beslutsformule
ringen, tre beslut kall atlSes delvis verkställda och fyra beslut inte verkställts. 

I rapportems avslutning konstateras att rutiner och stödsystem saknas för 
bevakning av åten'emitterade ärenden Satnt verkställallde av uppdrag och 
åtenappOltering av dessa. 

Revisorema redovisar följatlde fårslag: 

• I beslutet bör fratngå nfu' uppdraget ska vara genomfört 

• Beslut om uppdrag bör återrapporters till beslutsfattaren, efter ge
nomfårande 

• ÅtelTemitterade ärenden bör fåras på en bevakningslista. 

Kommunkallsliets fårs lag till yttrande: 

KOllIDlUnkatlSiiet har påböljat genomföralldet aven rutin ilmebärallde att 
beslut om uppdrag som ska genomfåras av styrelsens förvaltning eller av 
atmatlnämnd, ska åtenappOlteras till f61"Valtningen efter genomfårande. 
RappOlteringen ska Sedatl redovisas till styrelsen och, i fårekol1llnande fall 
till fullmäktige. De beslut som ska återrappOlteras efter genomförallde, regi
streras i det nuvarallde fu·endehatlteringssystemet. En utredning pågår för 
närvarallde om byte till ett nytt ärendehanteringssystem. Det senare kall 
medföra att en mer automatiserad övervakning av dellila typ av beslut, kan 
ske. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

jO. 

(l 

Nr2012.1719 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-05-21 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 91 KS 2012/34 

Återremitterade och bordlagda ärenden kommer att registreras. 

KOlrununkansliet kOlruner f011sättningsvis i "förslag till beslut" att bevaka 
att tider för genomförande av uppdrag och projekt framgår av förslag till be
slut. 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapp0l1 "Verkställighet av beslut". 
Tjänsteskrivelse 2012-04-04 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-05-08, § 74. 

Utskottet tiIIstyrker förvaltningens förslag till yttrande. 

Konununstyrelsens behandling av ärendet: 

Yrkande 
Carina Lund (M) yrkar att utskottets förslag till beslut ska kompletteras med 
följande: "Styrelsen uppdrar tiII förvaltningen att redovisa en uppföljning av 
yttrandet med avseende på genomförandet av olika åtgärder. Återrapporte
ring till styrelsen bör ske liman 2013-01-31." 

Omrö stning 
Ordföranden föreslår att Lunds (M) yrkande ska prövas som ett tillägg till 
utskottets förslag till beslnt. Styrelsen godkärmer detta. Ordföranden prövar 
därefter utskottets förslag till beslut och finner att styrelsen beslutar i enlig
het med detta. Lunds (M) tilläggsyrkande prövas och ordföranden finner att 
styrelsen beslutar bifalla detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till yttrande samt 
att överlänma detta till kommunens revisorer. 

2. Styrelsen nppdrar tiII förvaltningen att redovisa en uppföljning av ytt
randet med avseende på genomförandet av olika åtgärder. Återrapporte
ring tiII styrelsen bör ske innan 2013-01-31. 

Beslutsexpediering 
Revisorerna 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.1719 
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Kommunstyrelsens stab 
Fredrik Holmgren, Samhällsplanerare 
0171-52518 
fredrik.holmgren@habo.se 

Svar till regionförbundet om underlag till regional åtgärdsplan 

Ny länstransportplan för 2014-2025 

Regeringen har i oktober lagt fram en kompletterande infrastrukturproposition till riksdagen. I 
propositionen nämns att nya länstransportplaner skall tas fram och antas senast våren 2015. Med 

. anledning av detta inleder Regionförbundet nu arbetet med att ta fram en ny länstransportplan för 
Uppsala län gällande åren 2014-2025. 

Med anledning av detta har Regionförbundet inkommit med en begäran om underlag för 
åtgärdsplaneringen åren 2014-2025. Regionförbundet önskar få in kommunernas syn på 
prioriterade brister i transportsystemet. Av kommunens svar bör framgå: 

1. En prioriterad lista över behov av åtgärder som fmansieras eller delfinansieras genom 
länstransportplanen. 

2. En prioriterad lista över övriga behov av åtgärder i den statliga tranportinfrastrukturen. 

Följande åtgärder kan ingå i länstransportplanen. 

1. investeringar i statliga vägar som inte ingår i stamvägnätet, 

2. åtgärder i sådana anläggningar m.m. för vilka statlig medfinansiering kan beviljas enligt 
förordning om statlig medfmansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar 
m.m. 

3. åtgärder i andra icke statligt finansierade anläggningar av betydelse för det regionala 
trimsportsystemet som bör redovisas i planen, och 

4. från år2012 driftbidrag till icke-statliga flygplatser som bedöms vara strategiskt viktiga 
för regionen. 

Sedan 2009 får länstransportplanen också ornfatta åtgärder i vad· som omfattas av den nationella 
planen för transportinfrastruktur. 

Prioriterad lista över behov av åtgärder 

Följande är Håbo kommuns prioriterade behov av åtgärder. 

Väg 263... .... 
Stråket mellan västra Mälardalen, Västerås, Enköping och Håbo och N arra Stockholm med 
Arlanda Flygplats fyller en viktig transporfunktion för delar av Mälardalen. Väg 236 servar 
stråket och fungerar som en viktig länk mellan bland annat Håbo kommun och Arlanda Flygplats 
för person- och godstransporter. Vägen 263 har potentialattbli ett komplement till E 18-
Rotebroleden-E4 och serva en stor region med ttal1sportertill och från norra StockholIi1s län och 
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Arlanda. Väg 263 avlastar persontrafik från El8 med kan med hjälp av kollektivtrafikinsatser bli 
ett ännu bättre alternativ för många resenärer. 

Vägen är av interregionalt, regionalt och lokalt intresse. För västra Mälardalen fungerar väg 263 
som en given länk till och från Arlanda Flygplats för resenärer, arbetspendlare och gods. För 
Håbo kommun är flygplatsen en viktig målpunkt för arbetspendlare och resenärer. Väg 263 har i 
dag en stan.dard som är undermålig givet målsättningen att bli en interregional länk som kan 
avlasta El8. Det finns stora brister på avsnitt av den befmtliga väg 263 samt i övrigt i stråket 
mellan Litslena/Bålsta och Arlanda genom Sigtuna/Märsta. Bristerna består i för låg vägstandard 
och bredd, bristfällig kollektivtrafikinfrastruktur samt obefintliga gång- och cykehnöjligheter i 
hela stråket. 

Förslag åtgärd 
För närvarande genomför Trafikverket en åtgärdsvalstudie f6r stråket. För att väg 263 ska uppnå 
en funktion av ett regionalt stråk mellan västa Mälardalen och Arlanda, Uppsala och Kapellskär, 
måste åtgärder vidtas. Bland annat öka framkomligheten längs hela sträckan, främst för 
kollektivtrafik och persontrafik genom ökad vägstandard, breddning och dylikt. Därutöver 
behövs ny hållplatsinfrastruktur och väderskydd längs stråkets hela sträckning, gång-och 
cykelinfrastruktnr till och från hållplatser samt längsmed hela stråket. 

Förslag på åtgärd är att höja vägen/stråkets standard och förbättra framkomlighet får 
persontransporter längs stråket. Det avser såväl vägstandard, kollektivtrafikangöring och 
trafiksäkerhetsåtgärder. 

Resecentrum 
Håbo kommun är en viktig kollektivtrafikknutpunkt i Mälardalen. Stationsområdet i Bålsta 
trafikeras av interregional- och regionaltågtrafik, pendeltåg, regionbussar och tätortsbussar. 
Stationen frekventeras av såväl långväga pendlare som byter furdmedel mellan avresorter i Mitt
och Västsverige med destination Uppsala och Arlanda, samt lokala pendlare inom Uppsala och 
Stockhohns län. Arbetspendlingen är hög i Håbo kommun, cirka 60 procent av kommunens 
arbetsföra befolkning pendlar till och från studier och arbete varj e dag. 

Håbo kommun är en tillväxtkommun. Trycket på det nuvarande stationsområdet kommer att öka 
och ställa högre krav på kollektivtrafikens kvalitet och på Bålsta som bytespunkt. Kommunen 
planerar för ett nytt resecentrum vid det nuvarande stationsområdet i nära anslutning till 
nytillkomna bostadskvarter i Bålsta centrum. Detaljplanearbetet omfattande stationsområdet 
inleddes i början av 2013. Håbo beräknar att nya kollektivtrafiknära bostäder kommer att omfatta 
upp till 4 000 nya boende. 

Det nuvarande stationsområdet är bristfälligt på många sätt. Det saknar grundläggande 
egenskaper hos en kollektivtrafiksynpunkt avseende bland annat kapacitet, utformning och 
trygghet. Det nya resecentrum ska bli en funktionsdugligt, trygg och identitetsskapade plats som 
integrerar resandet med Bålsta centrum. 

Förslagåtgärd 
För attuppföra ett nytt resecentrum som fyller de uppSiltta kraven måste det kommande· arbetet 

. samordnas mellan olika aktörer med ansvar för samhällets kommUillkationer och transporter. 
Viktiga aktörer i sammanhanget är bland andra kommunen, UL, SL, Regionförbundet Uppsala 
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lä.l, Länsstyrelsen Uppsala : .. .l, kollektivtrafikentreprenörer, taxiföretag och byggentreprenöreL 
Framförallt krävs en öppen och transparent dialog med allmänheten och resenärer. 

Samordningen av planering och genomfOrande är av stor vikt. Enligt avtalet mellan Landstinget 
Uppsala län och länets kommuner ansvarar landstingets kollektivtrafikförvaltning CUL) för 
investering i nya kollektivtraftkterminaleL Samordning mellan planering, fmansiering och 
genomförande måste fimgera för att Bålsta nya resecentrnm ska bli en optimal 
kollektivtrafikbytespunkt och mötesplats. 

Mälarbanan 
Mälarbanan är en viktig tillväxtfaktor för Håbo kommun. Den möjliggör arbetspendling till ett 
stort ornland i Uppsala och Stockholms län och försöljer kommunens invånare med ett stort 
ntbnd arbetstillfällen och stndieorteL Möjligheten för kommuninvånama att på ett enkelt, 
bekvämt och kostnadseffektivt sätt kunna pendla till och från jobb och stndier är en av de 
viktigaste förutsättningarna för Håbo kommuns tillväxt. Mälarbanan skapar närhet till 
Stockholms och Västerås arbetsmarknader vilket är avgörande för konununens attraktionskraft 
och att befolkningen ska kunna öka i kommunen. 

En viktig förutsättning för att kommunen ska kunna växa är alltså att trafiken på Mälarbanan är 
fimktionell, effektiv och konkurrenskraftig. Det iill1ebär tät trafik till ett billigt pris. 

Förslag åtgärd 
Fyra spår från Tomteboda (anslntning Citybanan) till Kallhäll. FemtoDll1inuterstrafik till och från 
Bålsta station med pendeltåg samt timmestrafik i varje riktning med regionaltåg. 

Trafikplats Draget 
Håbo kommun planerar att utveckla industriområdet Draget i sydöstra delen av Bålsta tätort. 
Industriormådet har en bra geografisk placering när trafIkplats Draget som är av- och påfart till 
El8. Utvecklingen av Draget iill1ebär s=olikt en ökad trafik till och från området såväl 
persontrafik som godstrafik. Därutöver planeras nya bostadsområden i centrala Bålsta samt i 
stadsdelen Kalmarsand söder om tätorten vars boende traflkplats Draget kommer att serva. 

Kommande hastighetsöversyn av El 8 kan föreslå att hastigheterna på sträckan längs Bålsta tätort 
höj s från l 10 till 120 kmIh. Kommande exploatering och inflyttning i kombination med ny 
hastighet på El8 gör gällande att nuvarande trafikplats Draget bedöms som undennålig sitt syfte. 
Det är en farlig trafikplats i dagsläget och med ökad traflk och hastighet krävs åtgärder för att 
höjda trafiksäkerhet och tillgängligheten. 

Förslag åtgärd 

Ny traflkplats installeras vars konstruktion tar höjd för ökad trafik och höjda hastigheter på El 8. 

Trafikplats Krägga 
Kräggavägen mellan Bålsta tätort och Krägga är gravt undermålig. Vägen belastas i huvudsak av 
boende i Krägga samt kollektivtrafik mellan Krägga och Bålsta. Vägen bedöms som osäker ur 
traflksäkerhetssynpunkt främst för busstrafikenentill och från Bålsta. 

En ny trafikplats på El8 vid Krägga kan avlasta Kräggavägen och skjuta upp åtgärder på 
framtiden. 
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län, Länsstyrelsen Uppsala län, kollektivtrafIkentreprenöre . taxiföretag och byggentreprenörer. 
Framförallt krävs en öppen och transparent dialog med allmänheten och resenärer. 

Samordningen av planering och genomförande är av stor vikt. Enligt avtalet mellan Landstinget 
Uppsala län och länets kommuner ansvarar landstingets kollektivtrafIkförvaltning CUL) för 
investering i nya kollektivtrafIkterminaler. Samordning mellan planering, fmansiering och 
genomförande måste fungera rör att Bålsta nya resecentrum ska bli en optimal 
kollektivtrafIkbytespunkt och mötesplats. 

Mälarbanan 
Mälarbanan är en viktig tillväxtfaktor för Håbo kommun. Den möjliggör arbetspendling till ett 
stort Olnland i Uppsala och Stockholms län och försörjer kommunens invånare med ett stort 
utbud arbetstillfällen och studieorter. Möjligheten för kommuninvånama att på ett enkelt, 
bekvämt och kostnadseffektivt sätt kunna pendla till och från jobb och studier är en av de 
viktigaste förutsättningarna för Håbo kommuns tillväxt Mälarbanan skapar närhet till 
Stockholms och Västerås arbetsmarknader vilket är avgörande för kommunens attraktionskraft 
och att befolkningen ska kunna öka i kommunen. 

En viktig förutsättning för att kommunen ska kunna växa är alltså att trafIken på Mälarbanan är 
funktionell, effektiv och konkurrenskraftig. Det innebär tät trafIk till ett billigt pris. 

Förslag åtgärd 

Fyra spår från Tomteboda (anslutning Citybanan) till KallhälL FemtonminuterstrafIk till och från 
Bålsta station med pendeltåg samt timmestrafIk i varje riktning med regionaltåg. 

Trafikplats Draget 
Håbo kommun planerar att utveckla industrio=ådet Draget i sydöstra delen av Bålsta tätort. 
Industriområdet har en bra geografIsk placering när trafIkplats Draget som är av- och påfart till 
E18. Utvecklingen av Draget innebär sannolikt en ökad trafIk till och från o=ådet såväl 
persontrafIk som godstrafIk. Därutöver planeras nya bostadso=åden i centrala Bålsta samt i 
stadsdelen KaJmarsand söder om tätorten vars boende trafikplats Draget kommer att serva. 

Kommande hastighets översyn av E 18 kan föreslå att hastigheterna på sträckan längs Bålsta tätort 
höj s från 110 till 120 kmJh. Kommande exploatering och inflyttning i kombination med ny 
hastighet på El8 gör gällande att nuvarande trafIkplats Draget bedöms som undermålig sitt syfte. 
Det är en farlig trafIkplats i dagsläget och med ökad trafIk och hastighet krävs åtgärder för att 
höjda trafIksäkerhet och tillgängligheten. 

Förslag åtgärd 

Ny trafIkplats installeras vars konstruktion tar höjd för ökad trafIk och höjda hastigheter på E18. 

Trafikplats Krägga 
Kräggavägen mellan Bålsta tätort och Krägga är gravt undermålig. Vägen belastas i huvudsak av 
boende i Krägga samt kollektivtrafIk mellan Krägga och Bålsta. Vägen bedöms som osäker ur 
traflksäkerhetssynpunkt främst rör busstraflkenentill ochfrån Bålsta. 

En ny trafIkplats på E18 vid Krägga kan avlasta Kräggavägen och skjuta upp åtgärder på 
framtiden. 
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Ny trafikplats installeras vars konstruktion tar höjd för ökad trafIk och höjda hastigheter på E18. 

Logistik Bålsta 
Håbo kommun planerar för ett omfattande verksamhetsområde i norra utkanten av Bålsta tätort, i 
nära anslutning till ett befIntligt verksamhetsområde. Det nya verksamhetsområdet kommer att få 
måuga hundra anställda och innebär således ökade påfrestningar på transporinfrastrukturen i 
området. Exploateringen innebär nya omfattande företagsetableringar samt tillväxt i det redan 
befmtliga verksamhetsområdet. De nya arbetsplatserna kommer i sin tur leda till ökad inflyttning 
och kraftigt ökad arbetsinpendlingen till kommunen. 

Verksamheterna kommer därutöver att ställa högre krav på lokal och regional väg- och 
j ärnvägsinfrastruktur. Mer person- och godstrafIk på E18 och Mälarbanan samt andra regionala 
vägar kommer att ställa högre krav på transportinfrastrukturen .. 

Förslag åtgärd 

Åtgärder på E18 och Mälarbanan som tar höjd för tillkommande framtida trafIk. 

Gång- och cykelväg 
Cykelväg saknas mellan Bålsta tät och Yttergran, längs väg 263, vilket är en stor brist. Viktiga 
målpunkter i Bålsta och Yttergran är svåra att nå via cykeL TrafIkplats Bålsta över E18 är en 
svår passage i nuläget och behöver åtgärdas. 

Sträckan Bålsta tätort och Bro tätort är en del i det regionala cykelstråket norr om Mälaren. I 
dagsläget saknas cykelförbindelser mellan de båda orterna vilket hämmar Håbo kommuns 
cykelförbindelser mot Kungsängen och vidare in mot Storstockholm. 

Färja Skokloster 
Skoklosterhalvön exploateras vid Slottsskogen. Utbyggnad av bostäder vid Skokloster udde sker 
successivt i etapper och skapar på så sätt underlag för kollektivtrafIk och resande. Bättre 
förbindelser erfordras därför fråu Skoklosterhalvön mot Uppsala, Knivsta och Sigtuna 
kommuner. 

Förslag åtgärd 

Färjeförbindelser mellan Skoklosterhalvön till fastlandet. 

Beslutsunderlag 
- Begäran om underlag för åtgärdsplaneringen 2014-2025,2012-12-14 

Plan- och utvecklingsavdelningens förslag till beslut: 

. Arbetsutskottens förslag till kommunstyrelsen 
1. Anta prioriterad lista över behov av åtgärder. 
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Kommunstyrelserna 

Kollektivtrafiknämnden 

Begäran om underlag för åtgärdsplaneringen 2014-2025 

Regeringen har i oktober lagt fram en kompletterande infrastrukturproposition till 
riksdagen. Propositionen skall behandlas i riksdagen under december 2012. 

Närmare direktiv till Trafikverket för dess arbete med åtgärdsplaneringen kommer i 
december 2012. Tidplanen innebär att en nationell åtgärdsplan skall antas av regeringen 

våren 2014. Planerad remisstid för åtgärdsplanen är 13 juni-13 september 2013. 

I propositionen nämns att nya länstranspOliplaner skall antas senast våren 2015. Nytt 

besked från Näringsdepartementet säger dock att tidplanen för länstransportplanerna 
kommer att tidigareläggas och att dessa ska fastställas samtidigt med den nationella 
planen våren 2014. Formellt besked kommer inte fönän 20 december 2012. Det innebär 

att Regionförbundet nu förbereder arbetet med att ta fram en ny länstransportplan för 

åren 2014-2025. 

För att få en så lång svarstid som möjligt önskar vi redan nu få er syn på prioriterade 
brister i transportsystemet. A v svaret bör framgå 

l. En prioriterad lista över behov av åtgärder som finansieras eller delfinansieras 
genom länstransportplanen. 

2. En prioriterad lista över övriga behov av åtgärder i den statliga 

tranportinfrastrukturen. 

Besöksadress Kungsgatan 41 

Postadress Box 1843, 751 48 Uppsala 

Telefon 018-182100 

Fax 018-182115 

E-post info@regionuppsala.se 

Hemsida www.regionuppsala.se 

Org. nr 222000-1511 

Postgiro 35 35 16-8 
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Vad som omfattas av åtgärder som finansieras eller delfinansieras inom 

länstranspOltplanen framgår av bilaga 1. 

I bilaga 2 sammanfattas dels regeringens proposition, dels en preliminär tidplan for 

arbetet med länstransportplanen. 

I bilaga 3 redogörs kortfattat for viktiga strategier i Uppländsk Drivkraft 3.0 samt i nu 

gällande länstransportplan. Dessa skall, tillsammans med regeringens proposition, ses 

som ett nnderlag och en ntgångspunkt ror ert prioriterings arbete. 

Vi emotser svar från er senast 8 mars 2013. 

Catharina Blom 

Regiondirektör 

fi-
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Bilaga 1. Länstransportplan 

2012-12-14 Dnr: RFUL 2012/197 

Länk: till Iorordning: http://www.riksdagen.se/svlDokument

LagarlLagar/Svenskforfattningssam1inglForordning-1997263-om-1ansp sfs-1997-

263/?bet= 1997 :263 

Följande åtgärder kan ingå i länstransportplanen. 

l. investeringar i statliga vägar som inte ingår i stamvägnätet, 

2. åtgärder i sådana anläggningar m.m. för vilka statlig medfinansiering kan beviljas 
enligt förordning om statlig medfinansiering till vissa regionala 
kollektivtrafikanläggningar m.m. 

3. åtgärder i andra icke statligt finansierade anläggningar av betydelse för det 
regionala transportsystemet som bör redovisas i planen, och 

4. från år 2012 driftbidrag till icke-statliga flygplatser som bedöms vara strategiskt 

viktiga för regionen. 

Sedan 2009 får länstransportplanen också omfatta åtgärder i vad som omfattas av den 

nationella planen för transportinfrastruktnr. 

Besöksadress Kungsgatan 41 

Postadress Box 1843, 75148 Uppsala 

Telefon 018-182100 

Fax 018-182115 

E-post info@regionuppsala.se 

Hemsida www.regionuppsala.se 

Org. nr- 222000-1511 

Postgiro 35 35 16-8 
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Bilaga 2. Sammanfattning infrastrukturproposition och 
tidplaner 

Övergripande utgångspunkter 

Förutom övergripande mål för transportsystemet, klimatmål och regeringens mål om 

full sysselsättning tar propositionen utgångspunkt i ett antal tidigare arbeten: 

» Regeringens tidigare proposition "Framtidens resor och transporter-
infrastruktur för hållbar tillväxt" (prop. 2008/09:35) 

» Trafikverkets kapacitetsutredning från våren 2012. 
» Trafikanalys rapport om arbetspendling i storstadsområdena från 2011. 
» Nytt rullande ekonomiskt planeringssystem. 
» Ny kollektivtrafiklagstiftning. 

Inriktning 

"Åtgärderna i regeringens satsningar på ett robust och hållbart transportsystem ska 
inriktas mot de viktigaste stråken för att stärka sträckor som är betydelsefulla för hållbar 

arbetspendling samt viktiga transportleder för näringslivet och gränsöverskridande 
transporter. Prioriteringen ska säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 
långsiktigt hållbar transportfcirsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Mål 

om trafiksäkerhet, begränsad ldimatpåverka och andra miljökvalitetsmål ska beaktas. En 
grundläggande tillgänglighet i hela landet måste också utvecklas." 

Huvudpunkter 

Inriktningen innebär kortfattat följande: 

>- Vårda det befintliga systemet så att dess kapacitet kan utnyttjas. 
>- Fokus på kapacitet för effektivare arbetspendling, särskilt i storstäderna, och 

med ett transportslagsövergripande synsätt. Innebär bland annat ökad fokus på 
kollektivtrafik, gång och cykel. 

>- Ökad fokus på näringslivets behov av transporter utifrån de utpekade stråk för 
gods som presenterades i kapacitetsutredningen, och inte minst ett ökat fokus på 
järnväg och sjöfart. 

Besöksadress Kungsgatan 41 

Postadress Box 1843, 75148 Uppsala 

Telefon 018-182100 

Fax 018-182115 

E-post info@regionuppsala.se 

Hemsida www.regionuppsala.se 

Org. nr 222000-1511 

Postgiro 35 35 16-8 
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'l REGIONFÖRBUNDET 
~ Uppsala län 

2012-12-14 Dnr: RFUL 2012/197 

~ Åtgärder ska begränsa klimatpåverkan men investeringar i infrastruktur bidrar 
endast i begränsad utsträckning till att minska klimatpåverkan. Andra styrmedel 
behövs. 

~ Åtgärder ska i övrigt vara sambällsekonomiskt effektiva och bidra till att 
transportsystemet används optimalt. 

~ Uppdrag att utreda byggande av bostäder i bullerutsatta miljöer. 
~ Förhandlingsperson om Stockholms läns tunnelbaneutbyggnad. 

Ekonomiska ramar 

Regeringen :föreslår att satsa sammanlagt 522 miljarder kronor i anslag :för åren 2014-

2025. Dessa :fördelas enligt :följande: 

Utveckling och investeringar: 

Drift och underhåll: vägar: 

Järnvägar: 

281 miljarder kronor 

155 miljarder kronor 

86 miljarder kronor 

Det innebär ökade ramar jäm:fört med gällande plan enligt nedan: 

Mdkr Drift och underhåll investeringar 

Järnväg 20,4 49 

Väg 16,2 20 

Totalt 36,6 69 

Totalt 

69,4 
36,2 

105,6 

Av investeringsrnedlen :för järnväg är 25-30 miljarder "tingade" :för Ostlänken och 

Göteborg-Borås. Ramen :för drift och underhåll innebär ytterligare ca 3 miljarder kronor 

per år jämfört med dagens plan. 

Finansiering 

Regeringen anser att infrastruktur i huvudsak ska fmansieras vi anslag över 

statsbudgeten. Ett ökat uttag av avgifter i syfte att utnyttja transportsystemet mer 

effektivt föreslås dock. Medfinansiering från kommuner, landsting, och :företag kan 

förekomma om det innebär en standard över ett grundutförande men riksdagen bör ges 

möjlighet att ta ställning. 

Med ett nytt regelverk kan nya väginvesteringar ske med lån om återbetalning sker med 

avgifter. Motsvarande kan också ske med järnvägs investeringar efter analys av relevant 

regelverk. 

60 
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~ REGIONFÖRBUNDET 
~ Uppsala län 

Tidplan 

Dec 2012: Riksdagen behandlar propositionen 

2012-12-14 Dm: RFUL 20121197 

Juni 2013: Trafikverket lämnar förslag till åtgärdsplan2014-2025 till regeringen och 
sänder den samtidigt på remiss till den 13 september. 

Vinter/vår 2014: Regeringen fattar beslut om ny åtgärdsplan 

Beslut 

Vinter/vår 2014 fattar regeringen tre beslut: 
1. Beslut om ny åtgärdsplan. 
2. Beslut om objekt för byggstart år 1-3. 
3. Beslut om objekt för planerad byggstart år 4-6. 

Länstransportplaner 

I propositionen anges att nya länstransportplaner skall vara beslutade senast i början av 
2015. Dock har den 20 november beskedft·ån departementet kommit att länsplanema 
skall fastställas redan våren 2014. Det innebär att förslag skall lämnas till regeringen 
i slutet av 2013. 

Den ekonomiska ramen för länsplanerna bör för perioden 2014-2025 ligga på 

motsvarande årliga nivå som under nnvarande planperiod. Fördelningen mellan länen är 
oförändrad för perioden 2014-2021. För perioden 2022-2025 beslutar regeringen om 

länsvis fördelning efter att förslagen tilllänsplaner lämnats in. Länsplaneupprättare 
erbjuds att inleda arbetet med länstransportplanerna parallellt med Trafikverkets arbete 
med den nationella åtgärdsplanen och möjlighet finns således att fastställa 

länstransportplanen redan våren 2014. Formella uppdrag ämnar regeringen ge 

preliminärt den 20 december 2012. 

Ekonomiska ramar i nu gällande länsplan för åren 2014-2021 är l 038 miljoner kronor. 

Indikativt innebär propositionen medel motsvarande drygt 500 miljoner kronor för 

perioden 2022-2025. 

Kommande process - länstransportplan 

Med den nya tidplanen ser en första grov skiss nt enligt följande: 

Dec 2012-jnni 2013: Upprättande av förslag tilllänstransportplan. Aktiviteter under 
denna tid inkluderar följande: 

6/ 
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'" REGIONFÖRBUNDET [! Uppsala län 

2012-12-14 Dm: RFUL 2012/197 

» Dec 20l2-feb-mar 2013: Brev till kommuner, kolIektivtrafIktnyndighet och 
andra berörda med begäran om prioriterade behov i transportsystemet 

» Förbnndsstyrelse 31 jannari 2013: Beslut om inriktuiug och process för 
arbetet 

» Framtagande av kunskapsunderlag 
» Förankringsmöten, till exempel infradag 22 mars 

1 juui-30 sep 2013: Remiss 

» Förankringsmöte tidigt september 2013. 

Okt 2013: revidering med anledning av remissen. 

11/10 -5/12 2013: Politisk behandling. Förbuudsfulhnäktige fattar beslut om förslaget 
den 5 december. 

Inriktningsbeslut 31 januari 2013 

För det fortsatta arbetet är det bra om några övergripande frågor behandlas på ett tidigt 
stadium. 

» Hur och vilka omvärldsfaktorer påverkar planens imiktoing? I den 
kompletterande tilläggs-PM som tagits fram till den regionala systemanalysen 
fångas några förändringar upp. På vilket sätt påverkar detta vår länsplan? Hur 
påverkar den nya rusen länsplanens övergripande imiktoing? 

» Skall planen ligga fast i sin helhet 20 l 0-2021 ? Eller kan justeringar ske? 

GZ 
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REGIONFÖRBUr-,TDET 
Uppsala län 

2012-12-14 Dnr: RFUL 2012/197 

Bilaga 3. Utgångspunkter 

I arbetet med länstransportplanen är den viktigaste utgångspunkten den regionala 

utvecklingsstrategin. I övrigt är givetvis den befintliga länstransportplanen och 

regeringens proposition viktiga utgångspunkter. Som ett stöd i prioriteringsarbetet följer 

här en kort sammanfattning av dessa dokument. 

Uppländsk Drivkraft 3.0 

Länk: http://www.regionuppsala.sel?pageID=840 

Strategisk inriktning 

Uppsalaregionen erbjuder bostäder efter behov och är en del av huvudstadsregionen 
med hållbara kommunikationer i alla riktningar. Kommuner och orter har egen 
utvecklingskraft och skapar goda livsvillkor för regionens invånare. 

Den strategiska inriktningen innebär att fokus för utvecklingen av infrastrukturen ligger 
på följande områden: 

» Utveckla de storregionala stråken 

» Utveckla de regionala och lokala stråken till en funktionell helhet. 

» Etablera en effektiv och hållbar godsstruktur på storregional nivå 

» Införfossilfria offentliga trafik- och transportsystem till 2020 

» Utveckla Uppsala stad som den nordliga noden i huvudstadsregionen 

» Stärk utvecklingskrajten och servicen i delregionala centra och lokala orter 

» Anpassa byggandet i alla kommuner till den långsiktiga efterfrågan i regionen 

» Stimulera en levande landsbygd till egen utvecklingskraft 

Strategierna sammanfattas i målbilden nedan. 

Besöksadress Kungsgatan 41 

Postadress Box 1843, 751 48 Uppsala 

Telefon 018-182100 

Fax 018-182115 

E-post info@regionuppsala.se Org. nr 222000-1511 

Hemsida W'NW.regionuppsala.se Postgiro 353516-8 
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REGIONFÖRBUNDET 
Uppsala län 

Länstransportplan 2010-2021 

2012-12-14 

I i 

., 
il • • 

Länk: http://www.regionuppsala.se/documents/banners/202.pdf 

I den befintliga länsplanen sammanfattas strategierna enligt nedan. 

Dnr: RFUL 20121197 

D"-",gIo,,..l. inlmeo.om,ådon 

Lo .. !"" 

>- Kapacitetsstarkt järnvägsnät för att klara regionförstoring, sammanhållning och 
klimat 

>- Mötesfritt nationellt vägnät 
>- Viktiga regionala vägar med god framkomlighet 
>- Fortsatt utbyggnad av pendeltågstrafiken genom satsning på stationer och 

perrongåtgärder 
>- Fortsatt förbättring av stomlinjetrafiken genom satsningar på 

hållplatser/bytespunkter, pendlarparkeringar mm i de starka stråken 
>- Förbättrad tillgänglighet till Arlanda 
>- Utnyttja länets hamnkapacitet 
>- Bättre möjligheter till sjöfart i Mälaren gellOm utbyggnad av Södertälje sluss 
>- Mindre åtgärder på det statliga och kommunala vägnätet för ökad kostnads

effektivitet, säkerhet och bättre miljö 
>- Cykelvägnät för ökad säkerhet, folkhälsa och miljö 

b/j 
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~ ~ HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Klas Ljungberg, 
0171-52532 
klas.ljungberg@habo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2013-02-11 

Avsiktsförklaring Skanska Fastigheter Väst AB och Håbo kom
mun avseende Bista 1 :191 (Lillsjön) och Björnbro 

Sammanfattning 
Kommunen har beslutat att detaljplanelägga ett område Björnbro för logis
tikverksamheter (Bålsta Logistik). När det gäller utveckling och försäljning 
av mark i logistikområdet företräds Kommunen av Håbo Marknads AB. 

Håbo Marknads AB har förhandlat med Skanska Fastigheter Väst AB (Bo
laget) om en markaffär där kommunen förvärvar fastigheten Bista l :191 i 
Lillsjön, mot att Bolaget erhåller en markreservation inom Logistik Bålsta. 
Bolaget har i avsiktsförklaringen optioner på att förvärva ytterligare mark 
inom logistikonu·ådet. 

Då fastigheten i Lillsjön är detaljplanerad ska särskilda köpehandlingar upp
rättas i samband med förvärvet. Priset är satt till 442 kr/kvm. 

Förvärvet i 10gistikOlmådet sker när en lagakraft vunnen detaljplan som 
medger logistikverksamheter. 

Avsiktsförklaringen är för sin giltighet villkorat med att kommunstyrelsen 
godkänner avtalet. 

Beslutsunderlag 
- Avsiktsförklaring Skanska Fastigheter Väst AB - Håbo kommun. 

Planavdelningens förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen godkänner avsiktsförklaringen. 

1 (1 ) 

Vår beteckning 

KS nr 2013.354 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 HÅBO 
KOMMUI\I 

Datum 

2013-02-04 
Vår beteckning 

KS 2013/7 nr 2013.282 

Kommunstyrelsens förvaltning 
p la neringsavd eln inge n 
Paulina Cifuentes, Planarkitekt 
0171-52508 
paulina.cifuentes@habo.se .--

~ J{V011t/rf;;. Ih 
Plan besked för Bålsta 1:112 och del av 1:614, Täppans förskola 

Sammanfattning 
I samband med kommunens försäljning av fastigheten Bålsta l: 112 har 
Täppans förskola AB ansökt om planändring av befmtlig detaljplan för 
nämnd fastighet samt del av Bålsta 1:614. Ansökml avser ändrad 
användning till skol ändamål. 

Gällande byggnadsplan Y25 fastställdes 1985-08~29. I byggnadsplanen är 
fastigheten Bålsta l: 112 plml1agd för bostadsändmnål. Planen tillåter endast 
en huvudbyggnad och ett uthus per tomt med en största byggnadsyta på 200 
kvm. Bebyggelsen ska vara friliggande och får uppföras i två våningar med 
en högsta höjd på 7,5 meter för huvudbyggnad och 3,5 meter för uthus. Den 
del av fastigheten Bålsta l: 614 som ingår i ansökan är i Y25 planlagd för 
allmän platsmark, pm'k eller plantering. Genomförandetiden för planen har 
gått ut. 

Byggnadsplan Y23 föregicks av byggnadsplan Y2 (Bålsta stationssamhälle) 
fastställd av länsstyl'elsen 1956-01-10. I samband med framtagandet av Y2 
planen utfärdade länsstyrelsen ett förordnande enligt 113 § byggnadslagen 
(BL), PBL 6 kap. 3-5 §§. Syftet med 113 § BL var att markägare som fick 
byggrätter i en del av byggnadsplan utan ersättning fick avstå annan mark 
inom byggnadsplmlen för allmän plats. Förordnandet ilmebär en 
nyttjanderätt för fastighetsägmua inom byggnadsplanen att använda marken 
som alhnän plats. Ett förordnande enligt 113 § BL gäller till dess det ändras 
eller upphävs. 

Den del av fastigheten Bålsta 1:614 som ansökan omfattar berörs av 
förordnande enligt 113 § BL då Olmådet i tidigare byggnadsplan Y2 vm' 
planlagt som väg och parkmm·k. Vid planläggning av fastigheten behövs 
dätmed förordnandet upphävas för Olmådet. För närvarande pågår ett stöne 
m'bete med att upphäva l 13 § förordnandet för Bålsta tätort. 

I den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort 2010 antagen av 
Kommunfullmäktige 2010-06-04 och laga kraft 2010-07-28 anges inga 
specifika förändringar för det aktuella området. Gällande förskolor 
konstateras dock att det långsiktigt finns för många förskoleplatser i de 
centrala delmua av Bålsta och för få i de växande bostadsOlmådena belägna 
en bit från centrum, bland atmat i de nona delmua av Bålsta. 

Täppans förskola AB har idag ett hyreskontr~lct med kommunen på 
fastigheten Bålsta l: 112 för att bedriva förskoleverksmnhet. För att kruma 
bedriva verksatnheten hm' fastigheten ett tidsbegränsat bygglov till och med 



HÅBO 
KOMMUN 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 
2013-02-04 

Vår beteckning 

KS2013/7 nr 2013.282 

2014-10-23. När :et tidsbegränsade bygglovet går ut krävs en planändring 
för att i fotisättningen kmma bedriva förskoleverksamhet på fastigheten. 

Planavdelningen har ett vilande uppdrag for Bålsta 1:112, Täppans fcirskola. 
Miljo- och teknikförvaltningen fick i beslut MTN Au 2007-01-16, § 24 
uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Bålsta l: 112, Täppans 
förskola med målet att kunna utöka förskoleverksamheten. 

Milj ö- och teknikförvaltningen har tillsammans med bildningsförvaltningen 
utrett och kommit fram till att för att en förskoleverksamhet ska vara 
ekonomiskt hållbar bör den ha minst 6 avdelningar medan 
detaljplaneområdet bara kan möjliggöra 4 avdelningar. MTN Au beslutade 
därmed 2007-03-20, § 7 att ändra imiktningen på planuppdraget för Bålsta 
1:112 till att möjliggöra för byggnation av bostäder. Planavdelningen 
föreslår att ärendet avslutas då ärendet har legat vilande sedan 2009 och en 
ny planansökan nu har inkommit för området. 

Planavdelningens förslag till beslut är att bevilja planuppdrag enligt 
ansökan. Ärendet föreslås dock delas upp i två uppdrag. 

Planuppdraget för Bålsta l: 112 omfattar en mindre ändring av gällande 
detaljplan. Syftet med ändringen är att bekräfta befmtlig verksamhet i 
samband med kommunens fcirsäljning av fastigheten. Planläggningen 
föreslås handläggas med enkelt planförfarande genom tillägg till befintlig 
detaljplan. Planändringen är av begränsad betydelse och är förenligt med 
den fördjupade översiktsplanen. Enligt köpeavtal ska kommunen genomföra 
och bekosta planändringen av fastigheten Bålsta l: 112. Detaljplanen 
finansieras således genom markförsäljning. Beräknad mlgefärlig tidpunkt 
för antagande är vintern 2013. 

Planuppdraget för Bålsta 1:614 omfattar ändring av allmän platsmark till 
kValiersmark i fonn av skola. Planuppdraget förutsätter att 113 § 
förordnalldet upphävs för del av fastigheten. Området föreslås dänned ingå i 
det större arbetet med upphävande av 113 § förordnande för Bålsta tätort. 
Planläggningen föreslås handläggas med normalt planförfarande då 
plalländringen är av intresse för allmänheten. Detaljplanen finansieras av 
beställal·en. Beräknad ungefärlig tidpunkt för antagande är hösten 20 14. 

Viktiga aspekter att ta hänsyn till vid i kommande planarbete är 113 § 
förordnalldet enligt BL, parkering och angöring, bnller sanlt befintliga V A
ledningar. I den del av Bålsta 1 :614 som omfattas av planändring fmns ett 
stort alltal befintliga VA-ledningar i marken som gor det olämpligt att 
placera byggnader på fastigheten. 

Avgift för detta beslnt tas nt med 6 675 kr enligt komnlUnens fastställda 
taxa. 



TJÄNSTESKRIVELSE 3(3(6 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2013-02-04 
Vår beteckning 

KS2013/7 nr 2013.282 

Allmänna upplysningar 

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

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

Planbesked kan inte överklagas. 

Beslutsunderlag 
Ansökan inkommen 2013-01-16 

- K31ia över föreslagna pIanOlmåden, daterad 2013-01-28 

Förslag till beslut 

l. Föreslå kO!1J1!1unstyrelsen att avsluta nppdraget om detaljpl311 för Bålsta 
1:112, MIN 2006/106.214. 

2. Föreslå kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram 
förslag till ändring av detaljplan för Bålsta 1:112, Täpp311S förskola, i 
enlighet med redovisat förslag. 

3. Detaljplanearbetet får Bålsta I: 112 bekostas genom m31-kförsäljning. 

4. Föreslå korrununstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att ta fr3l!1 
förslag till ändring av detaljplan för del av Bålsta 1 :614, Täppans 
förskola, i enlighet med redovisat förslag. 

5. Detaljplanearbetet för del av Bålsta 1:614 bekostas av sökanden. 

Beslutsexpediering 
Planavdelningen 
Sökanden 
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HÅBO 
TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

KOMMUN 2013-02-04 KS W4BiS'i' nr 2013.287 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Planeringsavdelningen 
Paulina Cifuentes, Planarkitekt 
0171-52508 
pa: 'na,cifuentes@habo.se 

Redovisning prioriteringslista för planläggning 

Sammanfattning 

ZO(3);z 

Planavdelningen redovisar förändringar i arbetsordningen för 
kommunstyrelsen. Föregående redovisning till styrelsen skedde i samband 
med styrelsens sammanträde 2012-11-26. 

Följande förändringar noteras, jämfört med föregående redovisning: 

Detaljplaneprogram för Åsleden tas bort från listan då uppdraget avslutades 
enligt kommunstyrelsens beslut 2012-02-04. 

Detaljplaneprogram för Bålstaåsen läggs till i listan "Aktiva planer". 

Detaljplaneprogram för Bålsta centrum tas bort från listan då prograrrnnet 
godkändes av kommunstyrelsen 2012-11-26. Detaljplan för Bålsta centrum 
etapp 1 (resecentrum) och Bålsta centrum etapp 2 läggs till i listan "Aktiva 
planer". 

Detaljplan för kvarter nr 3, Logistik Bålsta läggs till i listan "Aktiva planer". 

Tillägg till detaljplan för Bålsta 1: 112, Täppans förskola läggs till i listan 
"Aktiva planer". Detaljplan för Täppan tas bort från listan då uppdraget 
avslutats och ersatts med nytt uppdrag fdr fastigheten. Ändring av detaljplan 
för del av Bålsta 1:614, Täppans fdrskola läggs till i listan "Vilande planer". 

Detaljplan fdr Frösundavik 1 va1ll1 laga kraft 2012-12-12 och ligger under 
rubriken "Laga kraftvunna planer". 

Beslutsunderlag 
- Arbetsordning daterad 2013-01-30 

Förslag till beslut 

1. Föreslå kommunstyrelsen att godkä!ll1a arbetsordningen för detaljplaner, 
daterad 2013-01-30. 

Beslutsexpediering 
Pl8118.vdelningen 

?J 



Förslag till arbetsordning för detaljplaneuppdrag daterad 2013-01-30

Aktiva planer
Exploaterings-
frågor

Preliminärt 
antagande

Lindegård februari 2013
Gröna Dalen, program hösten 2013
Bålstaåsen, program
Skokloster udde 1
Dragelund, program maj 2013
BC etapp 1 (Resecentrum) 2014
BC etapp 2 2014
Logistik Bålsta, program maj 2013
Kvarter nr 3, Logistik Bålsta
Kalmarsand september 2014
Glastomten oktober 2013
Tvåhus våren 2014
Krägga 1:217 del av 1:211 juni 2013
Gransätersvägen oktober 2013
Blåklintsvägen
Skörby 5:3, 5:8 -
Bålsta 1:112, Täppan vintern 2013

Väntande planer
Båtuppläggning
Torresta Talltorp
Västra Myrskären*
Ekilla 1:1
Katrinedal 3:39 -

Vilande planer
Viksjö 7:1
Draget Mjödvägen*
Nordform
Viby äng I och K
Väppeby 7:52
Hjalmars väg
Skörbydeponin -
Väppeby 7:12 -
Förskola Ullevivägen -
Båtsbacken* -
Getberget K11* -
Slottsskogen norra S3* -
Skokloster udde 2
Bålsta 1:614, Täppan

Under utredning -
Fridhem -
Grans gård -
Håtunavägen, Väppeby 7:19 -

Laga kraftvunna planer
Dalängen, Håbohus (2012-10-08)
Baldersvägen (2012-10-25)
Västerskog norra (2012-12-10)
Frösundavik 1 (2012-12-12)

Uppdrag under utredning Nya uppdrag eller avbrytande 

Nästan klar plan Prioriteras pga lagkrav 

Liten plan, små ändringar Prioriteras pga budget 

Mellanstor detaljplan Max 4 stycken 

Stor detaljplan/program Max 5 stycken 

  

Mycket exploateringsfrågor  

Mindre exploateringsfrågor  

* Planavdelningen finansierar 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN ,/ 2013-02-04 

Kommunstyrelsen kVl01Nfo l en-

JUSTERARE 

KS § 15 :S 2012/95 

Förslag till nya riktlinjer för lokalförsörjning och lokaIanvänd
ning 

Sammanfattning 
På kommunstyrelsens uppdrag redovisar miljö- ochteknikförvaltningen för
slag till justeringar och kompletteringar av regelverket för internhyra. 

Förslaget redovisades till kommunstyrelsens arbetsutskott, 2013-01-22, 
§ 14. Konstateras att viss kompletterade information om skillnader mellan 
nu gällande riktlinjer och det nya förslaget ska redovisas i samband med sty
relsens behandling av ärendet. 

I samband med dagens behandling av ärendet konstateras att den komplette
rande informationen inte föreligger .. 

Kommunstyrel.sens. beslut 

1. Styrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunkansliet, för 
samordning av tillkommande information, att redovisas till styrelsen 
2012-03-04. 

Beslutsexpediering 
Stabschef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.345 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-01-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE 

KSAU § 14 KS 2012195 

Förslag till nya riktlinjer för lokalförsörjning och lokaIanvänd
ning 

Sammanfattning 
Av miljö- och teknjknämndens beslut 2012-11-05, § 116, framgår fo1jande: 
"Kommunstyrelsen har gett uppdrag till miljö- och teknilcfcirvaltningen att 
redovisa forslag till justeringar och kompletteringar av regelverket for in
ternhyra. 

Arbetet med utvecklingen av systemet har utgått ifrån det befintliga syste
met och även den utvärdering som är gjordes av det systemet 2010. Utvär
deringen visade bland armat på att styrande principer saknades för vissa om
råden, överenskomna spelregler inte alltid folj s och det är oklart om intern
hyressättningen motsvarar de verkliga kostnaderna for att hålla fastighetsbe
ståndet i gott skick. 

För att få ett bättre och tydligare system har riktlinjer for lokalforsöJjning 
och lokalanvändning tagits fram. Riktlinjerna sätter ramarna for hur lokaler
na ska hanteras avseende anskaffning, avveckling och i lokalbank. De styr 
upp· hur interna och externa överenskommelser ska hanteras, hur ansvarsfor
delningen är och hur dialog och samverkan mellan forvaltningarna ska ske. 

Riktlinjerna har under oktober 2012 godkänts i kommunens ledningsgrupp 
utan synpunkter. 

Utifrån riktlinjerna arbetas handböcker fram for att fungera som stöd i det 
dagliga arbetet. De ska stödja arbetet med lokalresursplanering, internpriser 
och proj ektstyming vid forändringar i lokalbeståndet. Handböckerna antas i 
kommunens lednings grupp. 

Nämndens beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2012-10-25 

- Riktlinjer for lokalforsörjning och lokalanvändning, 
.2012-10-18, reviderad 2012-11-05 

Nämndens beslut 

1. Miljö- och tekillknämnden foreslår kommunfullmäktige att anta doku
mentet Riktlinj er for lokalforsöJjning och lokalanvändning. " 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN1NG Nr2013,151 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-01-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 14 KS 2012/95 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2011-02-07, § 4 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2012-11-05, § 116 
Förslag till "Riktlinjer för lokalförsöJjning och lokalanvändning, Håbo 
kommun 2012-10-16" 
Tjänsteskrivelse 2013-01-07. 

I samband med utskottets sammanträde, noteras att ärendet kommer att fö
redras då kommunstyrelsen behandlar äredet, 2013-02-04. 

JUSTERARE 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

l. Fullmäktige beslutar att anta milj ö- och tekniknämndens förslag till 
"Riktlinjer för lokalförsörjning och lokalanvändning, Håbo kommun 
2012-10-16", att gälla från och med 2013-03-18 och tills vidare. 

2. Fullmäktige beslutar att från och med 2013-03-17 upphäva tidigare be
slut gällande riktlinjer och internhyra, 2008-04-28, § 41. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr2013.1S1 
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HASG RIKTLINJER 

Datum 

KOMMUN 2012-10-16 

1. Inledning 

Detta dokument innehåller riktlinjer för k0l1l111unens lokalförsörjning och 
lokalanvändning. Riktlinjelna gäller för samtliga kommunala verksamheter. 

Håbo kommun ska ha ändamålsenliga., attraktiva och säkra lokaler som 
bidrar till hög produktivitet och kvalitet i kommunens verksamheter, 

. effektiv användning av kommunens resnrser och begränsad påverkan på 
miljön. 

Detta uppnås genom följ ande dokument: 

Riktlinjer för lokalförsö!1ning och lokalanvändning (detta 
dokument) 

Handbok Lokalresursplanering som samordnar planeringen av 
lokaler och service med kommunens verksamhetsplanering, fYsiska 
planering och ekonomi 

Handbok Internpris som bidrar till en rättvisande kostnadsfördelning 

Handbok Projekt som beskriver arbetsmodell vid förändringar i 
lokalbeståndet 

3(12) 
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HÅBO 
KOMMUN 

RIKTLINJER 

Datum 

2012-10-16 

2. Syfte 

Syftet med riktlinjema är att 

nå en god ekonomisk hnshållning med kommunens resurser vad gäller 
lokalförsöljning och lokalanvändning 
tillhandahålla produktiva och effektiva lokaler för kommunens 
verksamheter 
fÖliydliga regler och riktlinj er för styrningen av lokalförsörjningen och 
lokalanvändningen 

3. Kommunnyttan 

Fastigheter, lokaler och andra resurser som ägs eller disponeras av 
kommunen är gemensamma resurser. Vid förändringar i innehav eller 
användning ska kommurmyttan sättas före intresset hos enskild närnad_ 

Det åligger samtliga verksamheter att bidra till en effektiv lokalanvändning 
och medverka till att utrymmen kan frigöras för annan användning eller 
avveckling_ 

4. Kommunens lokalinnehav 

Kommunens verksamheter kan bedrivas i ägda eller hyrda lokaler. I valet 
mellan dessa ska det alternativ väljas som bäst tillgodoser kommurmyttan. 
Vid förändring i lokalbeståndet ska kommunens totala resurseffektivitet 
beaktas i enlighet med Lokalresursplanen_ Fastigheter och lokaler som inte 
behövs långsiktigt för kommunens verksamheter ska avvecklas_ 

Miljö- och teknikförvaltningen ansvarar för kommunens lokalinnehav. 

5r 
nI () 
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HÅBO 
KOMMUN 

5. Anskaffning av lokal 

RIKTLINJER 
Datum 

2012-10-16 

Med anskaffning avses ny- och tillbyggnad, köp, annat förvärv eller 
inhyrning av lokal och bostad. 

Beslut om anskaffning ska ske enligt Handbok Projekt. 

Beslut om anskaffning ska beskriva omfattning, nytta för berörda 
verksamheter, investeringsbehov, påverkan på framtida årskostnader samt 
konsekvenser om anskaffningen inte genomförs. 

5.1 Ny- och tillbyggnad 
Investeringar för ny- och tillbyggnad rar göras om 

de är nödvändiga för att bibehålla byggnader och funktioner 
de behövs för att uppfylla myndighetskrav, bevarandekrav eller 
miljökrav . 
de är nödvändiga för att verksamheterna ska kunna fullgöra sina uppdrag 
investeringen bidrar till en god ekonomisk hushållning 

Fastighetsinvesteringar, reinvesteringar och underhåll ska anpassas till den 
tid som kommunen har ett dokumenterat behov av byggnaden eller till den 
tid som det finns beslut om att upprätthålla fastighetskapitalet. 

Investeringar ska vara planerade och beslutade i kommunens 
Investeringsplan. Innehållet i investeringsplanen ska bygga på behovet i 
Lokalresursplanen. 

5.2 Köp eller annat förvärv 
Köp eller annat förvärv får göras om 

det uppfyller ett långsiktigt behov 
det råder säkerhet om verksamhetens framtida innehåll, omfattning och 
ekonomi 
det är ekonomiskt fördelaktigt i jämförelse med ny- eller tillbyggnad 

5.3 Hyra av lokaler och bostäder 
Hyra av lokaler eller hyralleasing av inventarier och utrustning ska alltid 
prövas som ett alternativ till ägande 

om behovet är kortsiktigt 
om det flnns behov av återkommande upp graderingar eller utbyten 
om hyra/leasing är ekonomiskt fördelaktigt 
om det råder osäkerhet om verksamhetens framtida innehåll, omfattning 
och ekonomi 

Vid inhyrning av lokaler och bostäder skall Håbohus ABs bestånd beaktas. 

0/ O I- . 
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HÅBO 
RIKTLINJER 
Datum 

KOMMUN 2012-10-16 

5.4 Finansiering av anskaffningar 
Fastighetsrelaterade investeringsmedel beslutas av kommunfullmäktige och 
hanteras därefter av milj ö- och tekni.knfunnden. 

För investeringar över två miljoner kronor beviljas investeringsanslag per 
projekt. För investeriogar under två miljoner beviljas samlings anslag för 
likvärdiga projekt. För projektanslag som löper över flera år fastställs det 
totala anslaget vid det budgetbeslut då projektet ingår i årsbudgeten. 

Efter genomfoli investeringsprojekt ska projektet slutredovisas till 
kommunstyrelsen om den totala investeringen överstiger fem miljoner 
kronor eller vid budgetavvikelser över 2 prisbasbelopp. Kommunstyrelsen 
avgör o.m slutredovisning ska lärtmas till kommunfullmäktige. 

Nyttjande nämnd ska inom ordinarie budgetram täcka de kapitalkostnaderna 
som uppstår till följd aven investering. 

6. Avveckling av lokal 

Fastigheter, lokaler och bostäder som inte behövs långsiktigt for 
kommunens verksamheter ska avvecklas. Undantag kan beviljas av 
kommunstyrelsen for fastigheter där det finns skäl för ett kommunalt 
agande. 

Beslut om avveckling ska ske enligt kommunens dokumenterade 
arbetsprincip for beslut och genomförande av avveckling, se Handbok 
Lokalresursplanering. 

6.1 Finansiering av avveckling 
Avveckling finansieras via forsäljning alternativt via anslag från 
kommunstyrelsen. 

7. Lokalbank 

Lediga lokaler och bostäder placeras i en lokalbank som förvaltas av miljö
och teknikforvaltningen. Kostnaderna för objekt som ingår ilokalbanken 
särredovisas och ingår inte i underlaget for intemhyran. Lokalbanken 
finansieras via särskilt anslag från kommunstyrelsen. 

/ . 
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RIKTLINJER 
HÅBO Datum 

KOMMUN 2012-10-16 

8. Interna överenskommelser om lokaler och service 

Relationen mellan milj ö- och tekillkförvaltoingen och nyttjande fårvaltning 
bestäms av dessa rilctlinjer, intemhyresavtal eller servicenivåavtal (SLA) för 
varj e enskild tjänst. Begreppet avtal används här för både externa och 
interna överenskommelser. 

Samtliga avtal och uppsägrringar ska vara skriftliga. 

Alla interna överenskommelser utgår från att varj e verksamhet ansvarar för 
och betalar for sin användning av lokaler och service. Det sker genom att 
verksamheterna belastas med internpriser. Internpriserna ska vara 
självkostnadsbaserade och ge en rättvisande bild av kostnaden.for respektive 
verksamhet. 

Tvister och oklarheter om avtalen ska i första hand lösas mellan parterna. 
Om parterna inte kommer överens avgörs frågan av kommunstyrelsen. 

8.1 Internhyresavtal 
Omfattningen av interna upplåtelser av lokaler bestäms i internhyresavtal, se 
Handbok Internpris, mellan rniljö- och tekillkförvaltoingen och nyttjande 
förvaltoing. 

8.2 Servicenivåavtal 
Överenskommelser avseende tj änster, utöver vad som regleras i 
intemhyresavtal, bestäms i servicenivåavtal mellan miljö- och. 
teknikförvaltningen och nyttj ande fårvaltning. 

8.3 Uppsägning 
Uppsägrring och avställning av lokaler görs i samråd mellan milj ö- och 
teknikfårvaltningen och nyttjande fårvaltning. 

Uppsägning under pågående upplåtelsetid medges om miljö- och 
teknikfårvaltningen kan hitta annan hyresgäst. 

Uppsägning kan även göras får del av lokal under förutsättning att lokalen 
utgör eller kan göras till en självständig uthyrningsbar enhet. Enheten måste 
kunna fårses med egen entre och arean vara avgränsad, sammanhängande 
och tillräckligt stor får att kunna upplåtas åt anoan användare. Miljö- och 
teknikförvaltningen avgör om kravet uppfylls. 

Om verksamhet inte behöver lokalerna och det saknas alternativ användare, 
kan kommunstyrelsen bevilja fårtida uppsägning och befrielse från 
betalningsansvar när det gynnar kommunnyttan. Kommunstyrelsen övertar 
då kostnadsansvaret får lokalerna. 

_, r, 
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HÅBO 
RIKTLINJER 

Datum 

KOMMUN 2012-10-16 

9. Extern uthyrning 

Upplåtelse av lokaler till extema hyresgäster är möjligt om lediga lokaler 
flnns i kOlllimmens lokalbestånd. Upplåtelsen regleras i hyresavtal mellan 
miljö- och teknikförvaltningen och respektive hyresgäst. Endast miljö- och 
teknikförvaltningen har rätt att förhandla om extema hyreskontrakt som 
undertecknas enligt gällande delegations ordning. 

Hyressättning och andra kontraktsvillkor för uthyming till externa 
hyresgäster, som utgör egna juridiska personer, ska slce på marknadsmässiga 
villkor. 

. Lokalbokning och korttidsuthyrning som gäller för enskilda timmar per 
vecka görs av respektive hyresgäst med den som bokar. 

"j Il 

9.1 Extern uthyrning av bostäder 
Extem uthyrning av bostäder till privatpersoner görs av socialförvaltningen 
för att minimera spridning av personuppgifter. 

9.2 Extern uthyrning vid specialfall 
Vid upplåtelse till föreningar skall beredning göras av hyresavtalets 
utformning mellan miljö- och teknikförvaltningen och 
bildningsförvaltningens fritidsenhei. 

VId upplåtelse till enskilda förskolor och skolor skall beredning göras av 
hyresavtalets utformning mellan miljö- och teknikförvaltningen och 
skolförvaltningen. 

8(12) 
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10. Ansvar 

RIKTLINJER 
Datum 

2012-10-16 

För att arbetet med lokalförsörjnlllg och lokalanvändning ska ge effekt krävs 
att alla inblandade aktivt deltar och tar ansvar för sin del i arbetet. 

10.1 Kommunstyrelse 
Kommunstyrelsen har det övergIipande ansvaret för stynungen och 
samordnlllgen av kommunens långsiktiga försörjrung och använlliung av 
lokaler och service. Kommunstyrelsen beslutar om kommunens 
lokalresursplan och investelingar. 

10.2 Miljö- och tekniknämnd 
Miljö- och tekniknämnden ansvarar för drift och underhåll av kommunens 
lokaler. 

Endast miljö- och tekoikförvaltningen har rätt att teckna hyreskontrakt med 
extema fastighetsägare eller avtal med extema leverantörer inom 
förvaltningens ansvarsområden. 

10.3 Nyttjande nämnder 
Kommunens nfunnder är nytt j are av lokaler och ansvarar för respektive 
förvaltnings lokalanvändning. 

Nytt j ande förvaltning redovisar sina behov i Lokalresursplanen och bär 
kostnadema för nyttjade lokaler och service. Omfattrringen regleras i 
internhyresavtal och intema serviceruvåavtal (SLA). 

Nytt j ande förvaltrring ska utse lokalsarnordnare som har rätt att företräda 
föi:valtrungen i frågor som rör lokaler och service. 

Nyttjande verksamhet ansvarar för ansökningar om tillstånd och dylikt för 
tillståndspliktig verksamhet . 

. r. _ 
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HÅBO 
RfKTLlNJER 
Datum 

KO MM U N 2012-10-16 

11. Resurser 

De som aktivt arbetar med lokalförsörjning och lokalanvändning är 
Fastighetsstrategen och förvaltningamas Lokalsamordnare. 

11.1 Fastighetsstrateg 
En särskild resurs, fastighetsstrateg, svarar för samordningen av 
kommunens lokalresursplanering. I uppdraget ingår att upprätta rorslag till 
lokalresursplan, föreslå internhyresavtal och servicenivåavtal, följa upp 
kommunstyrelsens mål för lokalförsörjningen och lokalanvändningen samt 
årligen samla in och analysera relevanta nyckeltal och redovisa dessa för 
kommunledning, nytt j are och milj ö- och teknikförvaltrJingen. 

Fastighetsstrategen arbetar i nära samverkan med kommunledningen, 
kommunens fysiska planeling, nyttjande förvaltningar samt rniljö- och 
teknikförvaltningen. I fastighets strategens uppdrag ingår att utveckla 
standardiserade lösningar för verksarnheter och fastighetsförvaltning. 
Fastighetsstrategen ska arbeta aktivt för en resurseffektiv lokalanvändning 
med fokus på miljö och energi. 

11.2 Lokalsamordnare 
Nyttjarlde förvaltning utser lokalsamordnare som samordnar förvaltningens 
lokalärenden, deltar i lokalresursplaneringen och i överensko=lelser om 
internhyresavtal och servicenivåavtal. 
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RIKTLINJER 
HÅBO Datum 

KOMMUN 2012-10-16 

12. Dialog och samverkan 

Relationen mellal1lokalanvändare och lokalförsörjare ska bygga på dialog 
och samverkan får att uppnå syftet. 

12.1 Ledningsgrupp 
Kommunens ledningsgIupp styr och samordnar strategiska och principiella 
frågor som rör lokalförsörjningen och lokalanvändningen. Ledningsgruppen 
prioriterar mellan olika behov och önskemål och beslutar om förslag till 
lokalresursplan. 

Fastighetsstrateg och fastighetschefkallas tillledningsgruppens möten för 
fastighetsrelaterade frågor. 

12.2 Lokalberedning 
Lokalberedningen svarar för samordning, planering och uppföljning på 
strategisk och taktisk nivå och bereder ärenden inför beslut i 
lednings gruppen och näronderna. 

En eller flera lokalberedrungsgrupper kan utses som behandlar frågor som 
rör enskilda förvaltningars försörjning och användning av lokaler och 
service. ResUltatet utgör bland arroat underlag för lokalresursplan, 
internhyresavtal och servicenivåavtal. 

Ilokalberedningen deltar nödvändiga nyckelpersoner som tili exempel 
förvaltningschef, fastighetsstrateg, lokalsamordnare, fastighetschef och 
fastighetsförvaltare. Även andra befattningshavare kan delta efter behov. 
Fastighetsstrategen är sammankallande. 

12.3 Husmöte 
Husmöte syftar till att följ a upp leveransen av lokaler och service på 
operativ nivå och lösa frågor som rör den dagliga, operativa verksamheten. 
På husrnöten behandlas frågor som rör aktuella lokalproblem, eventuella 
gränsdragmngsproblem, driftstörningar, avvikelser från överenskomna 
serviceruvåer och liknande frågor som påverkar brukarna eller där brukarna 
kan vara med och påverka kostnaderna 

Husmöte genomförs mellan fastighetsfdrvaltare och företrädare för 
nytt j ande förvaltning. Husmöten planläggs årsvis. 

'7/ () 
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Datum 

2012-10-16 

Forum för samverkan 

Ledningsgrupp 
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Miljö- och teknikförvaltningen har arbetat fram ett system för internhyra. Internhyressystemet 
syftar till att syliggöra kostnader och påverka verksamheterna till att hushålla med 
lokalresurserna. Det finns möjlighet för verksamheterna att frånträda lokaler som är 
avgränsbara och därigenom skapa förutsättningar för lokaloptimering. Systemet bygger på 
den faktiska självkostnaden och omfattar även externt in hyrda lokaler. 
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Internhyressystemet stödjer den långsiktiga lokalförsörjningen för Håbo kommun. Det syftar till 
att direkt påverka verksamheterna att hushålla med lokalresurser. Det innebär att systemet 
håller tillbaka krav på nyinvesteringar, får verksamheterna att lämna lokaler som man inte har 
behov av och säkerställer att verksamheterna inte eftersträvar större lokalytor än vad som är 
nödvändigt. 

Denna handbok tar upp och förtydligar samarbetsformer, principer och spelregler för de 
interna lokalupplåtelserna. Handboken är ett levande dokument som vid behov kommer att 
kunna förbättras och revideras i lokalstyrgruppen som beskrivs under rubriken 
"Lokalstyrgrupp" . 
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Internhyressystemet reglerar förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst avseende 
verksamhetslokaler och service. Syftet med systemet är att uppnå en god hushållning med 
lokaler och service och därmed öka resurserna för kommunens kärnverksamheter. 

Systemet ska därutöver: 

o Säkra att kommunens fastighetsbestånd förvaltas så att fastigheternas värde bevaras. 

o Säkra att kommunens fastighetsbestånd förvaltas med hög kostnadseffektivitet. 

o Bidra till en ökad medvetenhet om kostnader för lokaler och service. 

o Bidra till att utveckla dialog och samverkan mellan hyresvärd och hyresgäster. 

o Bidra till att utveckla och kvalitetssäkra arbetssättet vid lokalanpassning och 
ljänsteleverans i så väl egna som inhyrda lokaler. 

4(17) 

Den värdebevarande aspekten tillgodoses genom att avsättningar för planerat underhåll ingår i 
hyran. Dessutom ingår s.k. ägarrelaterade investeringar dvs. investeringar som föranleds av 
fastighetsägarens krav på förbättringar, energibesparande åtgärder, myndighetskrav och 
liknande. 

Utveckling och kvalitetssäkring av arbetssättet sker genom rutiner för felanmälan samt genom 
att regelbundet genomföra kundenkäter. Lokalvård utvecklas genom att införa kvalitetsstyrd 
städning. 

Organisation 

Miljö- och tekniknämnden ansvarar för kommunens lokalförsörjning. Med lokalförsörjning 
avses planering, anskaffning, anpassning/förädling, vidmakthållande och avveckling av 
kommunens egna lokaler och bostäder, samt anskaffning och avveckling av inhyrda bostäder 
och lokaler. Med bostäder avses specialbostäder och bostadsrättslägenheter som kommunen 
äger. 

För lokalförsörjningsfrågorna skall det finnas en särskild funktion under miljö- och 
tekniknämnden. Den funktionen äger rätt att teckna överenskommelser om internhyra och är 
hyresvärd i internhyresförhållandet. . 

Det åligger respektive nämnd att utse ansvariga inom sitt område att teckna internhyresavtal. 
Dessa är hyresgäster i internhyresförhållandet. För varje objekt inom kommunen skall det 
finnas minst ett avtal om internhyra mellan hyresvärd och hyresgäst. 

Vid privata / fristående verksamheter tecknas avtal med respektive verksamhetschef. 
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En viktig del i arbetet med internhyressystemet är att utveckla formerna för dialog och 
samverkan mellan hyresvärd och hyresgäst. Ett förslag är framtaget för hur samarbetet mellan 
parterna ska organiseras. 

Lokalstyrgrupp 

l gruppen ingår företrädare för samtliga förvaltningar. 
Sammankallande är miljö- och teknikförvaltningen. 

Gruppen ska behandla strategiska och principiella frågor som rör 
lokalförsörjning och service. Gruppen ska dessutom behandla frågor 
som inte kan lösas lokalt 

För lokalstyrgruppens möten gäller: 

o Planläggs årsvis enligt kalendarium 

o Har en fast agenda 

o Behandlar frågor av strategisk eller principiell natur 

LoSam - Lokala samarbetsgrupper 

Agenda, exempel: 

- Lokalförändringar 
- Lokalplanering 
- Drift oci") underhåll 
- Verksamhelsförändringar 
- Arbetsmiljö 
- Skadegörelse 
- Lagstadgade krav 
- Ekonomi 
- Omvärldsfrågor 
- Frågor från lokala grupper 

Hyresvärdens förvaltare och hyresgästens representanter träffas i regelbundna möten för att 
behandla gemensam planering, verksamhetsfrågor mm. Hyresvärdens förvaltare är 
sammankallande. 

Syftet är att lösa frågor som rör den dagliga, operativa verksamheten på det lokala planet. 
Syftet är också att utveckla relationerna mellan hyresvärd och hyresgäst, att bygga upp ett 
förtroende mellan olika yrkesgrupper och att lösa eventuella konflikter och tvister genom 
dialog och samverkan. 

För LoSam- möten gäller: 

o Planläggs årsvis enligt kalendarium 

o Har en fast agenda 
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Hyran bestäms med utgångspunkt från principen att varje enskilt hyresobjekt ska ha en hyra 
som motsvarar beräknad självkostnad för hyresobjektet. Motiven för ett system med 
självkostnadshyra på objektnivå är: 

D systemet är administrativt enkelt att hantera. 

D systemet är pedagogiskt enkelt att förklara. 

D systemet bidrar till öppenhet och insyn genom att hyran ger en tydlig indikation på 
hyresobjektets verkliga kostnad. 

fngående hyreskomponenter i egna fastigheter 

Hyran sätts samman av ett antal olika hyreskomponenter som beräknas enligt följande 
principer. 

D Kapitaltjänst utgörs av avskrivning och internränta för investeringar i aktuellt objekt. 
Avskrivningstider och intemränta följer kommunens redovisningsregler. 

D Administration utgör hyresvärdens, Miljö- och teknikförvaltningens, kostnader för att 
leda och administrera sin verksamhet. 

D Försäkringspremier för fastighetsförsäkring och i förekommande fall fastighetsskatt. 

D Drift utgörs av den faktiska kostnaden för värme, kyla, el, va, renhållning, tillsyn och 
skötsel av byggnader och gårdsanläggningar. 

a Underhåll ingår i hyran med ett schablonbelopp per kvm bruksarea för kommunägda 
lokaler. Detta utgör en central resurs för planerat underhåll av samtliga kommunens 
verksamhetslokaler. Såväl planerat som felavhjälpande underhåll ingår. 

a Externa lokalers kostnader för hyra och ev. tillägg enligt gällande hyresav1al med 
fastighetsägare. 

Hyrans giltighetstid 

Den beräknade självkostnadshyran kallas bashyra. För att inledningsvis göra systemet så 
flexibelt som möjligt räknas bashyran räknas om inför 2010. Därefter gäller bashyran i fem år 
från och med året efter sista avstämningsåret. Dock sker justeringar med hänsyn till 
kostnadsutvecklingen enligt avsnittet Principer för årliga hyresförändringar. Efter fem år sätts 
en ny självkDstnadshyra enligt här angivna principer. 

fngående hyreskomponenter i inhyrda fokafer 

Principen självkostnad på objektnivå gäller även inhyrda lokaler. Miljö- och teknikförvaltningen 
har en roll som mellanhyresvärd vid upplåtelse av inhyrda lokaler. Det innebär att miljö- och 
teknikförvaltningen tecknar avtal med den externa hyresvärden och därefter upplåter lokalen 
till den interna hyresgästen. För inhyrda lokaler utgörs självkostnadshyran av: 

o Hyran för den inhyrda lokalen. 

a Administration utgör hyresvärdens kostnader för att leda och administrera sin 
verksamhet. 

D Eventuella kostnader för drift- och underhållsinsatser som inte ingår i det extema 
hyresav1alet. . 

Principer för årliga hyresförändringar 

På den konkurrensutsatta delen av hyresmarknaden (lokalhyresmarknaden) sker vanligen en 
justering av hyran enligt en avtalad modell. Den vanligaste formen är alt hela eller delar av 

6(17) 



-, .".--',' __ '-'0 _~_, -

HAs O KOMMUN 
Miljö- och teknikförvaltningen 
Fastighetsavdelningen 

Datum Diarienummer 

2008-09-29 MTN 2008130 
Dplnr Hidnr 

2008.2184 

7(17) 

hyran uppräknas med ett index som motsvarar förändringen i konsumentprisindex. Syftet är att 
kompensera fastighetsägaren för infiation och samtidigt ha en enkel, vedertagen modell för att 
ändra hyran utan att förhandlingar behöver genomföras. 

Ett internhyressystem som baseras på självkostnader kan ha en liknande modell för 
hyresförändring för att undvika att årligen behöva räkna om och korrigera hyrorna med hänsyn 
till verkliga kostnader. Ett system med årliga omräkningar blir administrativt tungrott och det 
saknas helt incitament för effektivisering. 

Hyresförändring i egna fastigheter 

Den del av hyran som utgörs av kapitalkostnad ärfast under femårsperioden. Övriga delar av 
hyran räknas upp med konsumentprisindex. 

Indexuppräkning av bashyran sker med utgångspunkt från indexvärdet för oktober 2007 
(basmånad). Indexförändringen mellan basmånad och oktober månad året före aktuellt år 
ligger till grund för den årliga hyresförändringen. Bashyran är beräknad självkostnadshyra i 
2008 års prisläge. 

Hyresförändring i inhyrda lokaler 
Den del av hyran som motsvarar den externa hyran hyresförändras med samma 
indexreglering som gäller för det externa hyresavtalet. Övriga delar av hyran förändras med 
ovan beräknat sammanvägt index. 

96 
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I det här avsnittet redovisas och kommenteras de tjänster som ingår ihyran i kommunens 
egna fastigheter. 

Avgifter för värme, kyla, el och vatten 

Förbrukning av energi och vatten påverkas av såväl hyresgästens beteende som 
hyresvärdens driftinsatser och investeringar. Hyresvärden är den som bedöms ha slörst 
möjlighet att påverka förbrukning och kostnaderna genom en effektiv driftövervakning och 
genom att investera i energisnål teknik. Därför ingår avgifterna i hyran. 
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Parterna har ett gemensamt ansvar för en resurssnål, effektiv drift. Hyresvärden ska följa upp 
och förse hyresgästen med förbrukningsstatistik och ge råd om hur hyresgästen kan medverka 
till att sänka förbrukningen och driftkostnaderna. 

Fastighetsskötsel 

Fastighetsskötsel omfattar byggnader och lokaler samt skötsel och renhållning av mark 
inklusive snöröjning och halkbekämpning av ytor som är åtkomliga med maskin. I 
fastighetsskötsel ingår även avgift för borttransport av avfall och restprodukter, enligt gällande 
gränsdragningslista. Den interna avfallshanteringen, dvs tjänster som ornfattar 
omhändertagande, sortering och transport inom hyresgästens lokaler till centralt soprum, ingår 
däremot inte. 

Teknisk tillsyn 

Teknisk tillsyn omfattar åtgärder som krävs för att byggnadens eller lokalens tekniska 
försörjningssystem ska fungera och kunna förse lokalerna med ett bra inomhusklimat, god 
belysning, driftsäker elkraft, driftsäkra transportsystem (hissar) etc. 

Planerat underhåll 

Underhållet planeras och budgeteras i en underhållsplan som upprättas av hyresvärden. 

Felavhjälpande underhåll 

Felavhjälpande underhåll är underhållsåtgärder som syftar till att återställa funktion eller 
reparera en skada. Det felavhjälpande underhållet hanteras med hjälp av ett system för 
felanmälan. 

Ägarre/aterade investeringar 

Med ägarrelaterade investeringar avses investeringar som föranleds av fastighetsägarens krav 
på förbättringar, energibesparande åtgärder, myndighetskrav och liknande. 

Ägarrelaterade investeringar finansieras med det överskott som uppkommer genom att 
räntekostnaden på bokfört värde minskar genom avskrivningar. Därmed påverkas inte hyran. 

Sådana ägarrelaterade investeringar som uppkommer som en direkt följd av 
hyresgästrelaterade investeringar ingår i och finansieras av det investeringsanslag som 
hyresgästen äskar. 
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Det ekonomiska ansvaret för skadegörelse eller skada delas upp mellan hyresvärd och 
hyresgäst på följande sätt. Hyresgästen ansvarar för invändiga skador i de lokaler som ingår i 
hyresavtalet och även skadegörelse utomhus som uppenbart sker i verksamheten. 
Hyresvärden ansvarar för skador utvändigt på byggnadens tak och fasader samt på mark. 
Hyresvärden ansvarar även för invändiga skador som uppkommer på grund av fel på 
fastighetens konstruktion eller försörjningssystem. 

Försäkringsskador 

Kommunen försäkrar sina fastigheter mot skador. Försäkringsskador är främst brand-, vallen
och inbrot!sskador. Ansvaret för försäkringsskador delas mellan hyresvärd och hyresgäst, 
enligt samma regler som gäller övriga skador och skadegörelse. 

Självrisken vid försäkringsskada ingår i hyran som vid utvändiga skador och vid skador som 
uppkommer på grund av fel på fastighetens konstruktion eller försörjningssystem. 

Vid skada på enbart inventarier gäller inte fastighetsförsäkringen. Då ska hyresgästen svara 
för skadeanmälan och stå för eventuell självrisk. 

Skador som avser både fastighet och inventarier administreras av hyresvärden. 

Arlig redovisning 

Fastighetsvärden ska i samverkan med verksamheterna årligen samla in och analysera 
relevanta nyckeltal och redovisa dessa för hyresgästerna och kommunledningen. 
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Tjänster som tillhandhålls mot särskild ersättning 

Lokalvård 

Lokalvård omfattar dels daglig eller regelbunden städning, dels periodisk städning som i olika 
former av storstädning eller golwård. Basstädning omfattar dels regelbunden städning, dels 
storstädning en gång per år. Basstädning är en miniminivå som fastställs för att tillgodose 
hygieniska, arbetsmiljömässiga och underhållsmässiga krav. 

Följande regler gäller för städning: 

o Basstädningens omfattning och kvalitetsnivå anpassas till respektive verksamhet. En 
minsta godtagbar nivå på golwård ingår i basstädningen. 

o Städning på en nivå motsvarande basstädning ska gälla i kommunens samtliga lokaler 
oavsett vem som utför städningen, 

o Övrig städning som fönsterputs, storstädning, höghöjdsstädning, förhöjd kvalitetsnivå 
utöver basstädning, m.m. ingår ej, men kan beställas genom hyresvärd. 

o Hyresgästen kan även själv avropa tjänster (extra storstädning, utökad golwård, etc) 
direkt från privat leverantör som kommunen har ramavtal med. 

o Om hyresgästen har önskemål om privat städleverantör för basstädningen, ska frågan 
prövas i lokalstyrgruppen. Upphandling av städning görs av hyresvärden. 

Kvalitetsstyrd städning kommer att införas i kommunen. 

Lås och larm 

Inbrotts/arm 
Efter beställning från verksamheten (mot hyreskonsekvens) installeras inbrottslarm i lokalerna 
för att skydda inventarier, datorer mm. Hyresvärden ansvarar för underhållet av anläggningen, 
dvs. tillsyn, en årlig genomgång av detektorer och centraL Daglig skötsel; tidsättning liksom 
åtgärder vid larm är hyresgästens ansvar. Uppstår tekniskt fel på anläggningen under året 
skall detta anmälas till hyresvärden för åtgärd och hyresvärden står för kostnaden. Alla övriga 
kostnader som uppkommer vid larm betalas av hyresgästen. 

Brandlarm 
Efter beställning från verksamheten (mot hyreskönsekvens) installeras brandlarm i de lokaler 
som inte har befintlig larmanläggning. Hyresvärden ansvarar då för underhållet av 
anläggningen, dvs. tillsyn, en årlig genomgång av detektorer och centraL Uppstår tekniskt fel 
på anläggningen under året skall detta anmälas till hyresvärden för åtgärd och hyresvärden 
står för kostnaden. Alla kostnader som uppkommer vid falskiarm betalas av hyresgästen. 

Lås 
Hyresvärden ansvarar för alla låssystem, utom för verksamhetsanknutna lås. Under hyrestiden 
ansvarar verksamheten för att nycklar inte hamnar i orätta händer. Saknas nycklar kommer 
låsen att bytas och kostnaden att debiteras hyresgästen. Vid aVflyttning skall alla nycklar 
återlämnas. 
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Gränsdragning mellan hyresvärd och hyresgäst 

Principer för gränsdragning 

Utöver att klarlägga vilka tjänster som ingår i hyran, behövs också en regel som klarlägger 
vilka delar i byggnaden/fastigheten som sköts, underhålls och byts ut av hyresvärden och vilka 
delar som hyresgästen själv ansvarar för: Principen för gränsdragning mellan vad som hör till 
fastigheten och vad som tillhör hyresgästen brukar ofta definieras med utgångspunkt från 
jordabalkens bestämmelser. Jordabalken använder begrepp som fastighet, fastighetstillbehör, 
byggnadstillbehör och fast inredning. 

Gränsdragningen i Håbo kommun regleras genom en av hyresvärden och hyresgästerna 
antagen gränsdragningslista, "Ansvarsfördelning mellan förvaltare och hyresgäst". 

Följande fyra kriterier ligger till grund för gränsdragningen: 

o Jordabalkens definition av begreppet fastighet 

o Traditionell kommunal ansvarsfördelning 

o Ansvarsfördelning beroende på kompetens hos resp. förvaltning 

o Ansvarsfördelning enligt Kommunfullmäktiges beslut, nämndsansvar 

Vad får hyresgästen göra? 
Hyresgästen äger, efter hyresvärdens godkännande, rätt att göra ombyggnads-, anpassnings
eller underhållsarbeten på egen bekostnad. En förutsättning är att hyresgästen tillställer 
hyresvärden ett bedömningsbart underlag. Godkännande ska lämnas om inte hyresvärden har 
beaktansvärda skäl att neka tillstånd. Har besked inte lämnats inom en månad från 
hyresgästens skriftliga förfrågan äger denne rätt att genomföra åtgärderna. Ingrepp i 
byggnadsstomme eller stamledning får inte göras utan hyresvärdens skriftliga medgivande. 

Egna insatser är tillåtna under förutsättning att: 

o Arbetet planeras i samråd med hyresvärden Som ger sitt godkännande. 

o Arbetet utförs på ett fackmannamässigt sätt. 

o Hyresvärden besiktar och godkänner arbetet. 

o Utförandet sker enligt gällande lagar och förordningar. 

Arbeten som ej uppfyller förutsättningarna enligt ovan kan komma att åtgärdas av hyresvärd 
och kostnaden vidarefaktureras till hyresgäst. 

Ändrat användningsområde 

Om hyresgästen vill ändra användningsområdet på lokalenllokalerna krävs hyresvärdens 
skriftliga tillstånd. Hyresgästen svarar själv för eventuella myndighetstillstånd för ändrad 
verksamhet. 

Underhål/s- och ombyggnadsarbeten 

Erforderliga underhålls- och ombyggnadsarbeten i lokalen och fastigheten får utföras av 
fastighetsägaren under hyrestiden varvid hyresgästen skall informeras i god tid. Hyresgästen 
äger inte på grund därav rätt till nedsättning av hyran. 

Andrahandsuthyrning 

Hyresgästen äger rätt att hyra ut lokal eller del av lokal i andra hand. Uthyrning iandrahand 
adrninistreras och sköts av respektive hyresgäst. All andrahandsuthyrning skall ske skriftligt, 
enligt komrnunens mall för andrahandsuthyrning. 

För uthyrning i andrahand krävs hyresvärdens skriftliga tillstånd. Gäller dock ej 
korttidsuthyrning vid. enstaka tillfällen. 
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Hantering av uppdrag och investeringar 

Beställning av mindre uppdrag 

Vissa mindre uppdrag som hyresgästen önskar få utförda, ska kunna hanteras enklare och 
snabbare än en normal investering, dvs. de ska kunna skrivas av direkt i stället för att 
aktiveras i balansräkningen och tas ut av hyresgästen i form aven höjd hyra. 

Internhyresmodellen ger möjlighet till en sådan förenklad hantering förutsatt att de kommunala 
redovisningsprinciperna följs. Mindre uppdrag definieras som åtgärder som värdemässigt 
understiger 2 prisbasbelopp. 
För mindre uppdrag gäller: 

o Finansieras helt av hyresgästen inom ramen för hyresgästens driftbudget. 

o Hyresgästen skickar en skriftlig förfrågan till hyresvärden. Hyresvärden svarar med en 
offert. 

o Hyresgästen beställer uppdraget. 

o Efter fullgjord leverans skickar hyresvärden internfaktura och ersättningen bokförs på 
hyresvärdens konto. 

Hantering genomförs enligt processchema nedan, figur 1. Processen utvecklas med 
rutinbeskrivningar, mallar, blanketter, etc i samband med införande av internhyressystemet. 

Hyresvärd 
- ordermottagare 
- förvaltare 
. projektledare 

Figur 1. Processchema, mindre uppdrag 

10/· 
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Datum Diarienummer Dpl nr Hidnr Miljö- och teknikförvaltningen 

Fastighetsavdelningen 2008-09-29 MTN 2008/30 2008.2184 

Hantering av investeringar 

Hyresgästrelaterade investeringar är investeringar som initieras av hyresgästen för att 
tillgodose behovet av verksamhetsanpassade lokaler. 

Ägarrelaterade investeringar är investeringar som föranleds av fastighetsägarilns krav på 
förbättringar, energibesparande åtgärder, myndighetskrav och liknande. Ägarrelaterade 
investeringar som utförs i befintliga byggnader eller lokaler under pågående avtalsperiod 
påverkar inte hyran. Ägarrelaterade investeringar som uppkommer som en direkt följd av 
hyresgästrelaterade investeringar ingår i och finansieras av det investeringsanslag som 
hyresg ästen äskar. 
Nedan beskrivs hyresgästrelaterade investeringar. 

Hyresgästrelaterade investeringar 

Investeringar i egna lokaler och inhyrning av lokaler innebär alltid att kommunen binder sig 
långsiktigt för höga kostnader. I de tidiga skedena av investeringsprocessen är möjligheterna 
att påverka slörst. Då kan fortfarande alternativa lösningar prövas och de framtida 
kostnaderna kan påverkas i stor utsträckning. Det är därför viktigt att fokus i arbetet läggs på 
de tidiga skedena i processen, behovsutredning och förstudie. 

Kostnad för åtgärd erläggs genom ett tillägg på hyran. Tilläggshyrans storlek bestäms förutom 
av investeringens storlek också av avskrivningstiden och ränta. 

Upparbetade projekteringskostnader eller dylikt för åtgärder som ej slutförs betalas av 
beställande part mot faktura. 

Beskrivning av processen 

Processchemat, figur 2, illustrerar hur en hyresgästrelaterad investering bör bedrivas. 

o Hyresgästen initierar processen i och med att ett investeringsbehov uppstår. 

o Hyresgästen genomför en behovsutredning. 
o Hyresgästen beslutar att skicka en förfrågan/begäran om förstudie till hyresvärden. 

o HyreSVärden genomför förstudien vilken resulterar i en offert till hyresgästen. Offerten 
ska alltid innehålla såväl investeringsutgift som hyreskonsekvens och driftkostnader för 
tilläggstjänster. 

o Efter analys och prioritering, förutsatt att investeringsmedel är beviljat och dessa täcker 
in beräknad investeringsutgift, beslutar hyresgäsien att beställa uppdraget hos 
hyresvärden. Beställningen skall vara skriftlig. 

o Om investeringsmedel saknas begär hyresgästen investeringsmedel hos KS/KF. 
o HyreSVärden utser ansvarig projektledare och en projektorganisation tillsätts. 

o Genomförandet omfattar därefter fyra skeden: Projektering, upphandling, produktion 
och utvärdering/projektavslut. 

o Genomförande sker i nära samarbete med hyresgästen med beslut och 
kontrollstationer efter projektering och före antagande av entreprenör. 

o Efter avslutad produktion sker överlämnande och preliminär utvärdering. 

o Efter garantitidens utgång sker en slutlig utvärdering och projektet avslutas. 



HABO KOMMUN 14(17) 
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2008-09-29 MTN 2008/30 
Dpl nr Hidnr 

2008.2184 

Behovsanalys Förstudie Projektering Upphandling Produktion I Projektavslut 
Beskrivning Utredning kostnader, BygghandJingar Förfrågnings- genomföra åtgärd (efter slut-
Analys tider, genomförande. lldplan underlag Slutbesiktning besiktning) 
Konsekvens- Underlag från Kalkyl Tider Överlämnande Utvärdering 
beskrivning konsulter (skisser, ViUkof Slutredovisning Aterkoppling 
Pr'loritering beskrivningar) Anbud 
Fackligt samråd Offert med Utvärdera anbud 

hyreskonsekvens. Upphandlingsbeslut 

Figur 2. Processchema tör hyresgästre/aterade investeringar. 

Hyresgästen äger processen fram till och med steget Beställning. Hyresvärden äger 
processen från och med steget Projektering. 

Processen bör utvecklas med rutin beskrivningar, mallar, blanketter, etc. i samband med 
införande av internhyressystemet. 
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Datum Diarienummer 

2008-09-29 MTN 2008/30 
Dplnr Hidnr 

2008.2184 

Inhyrda lokaler 

Miljö- och teknikförvaltningen tillhandahåller även externt inhyrda lokaler. Tillvägagångssättet 
är likvärdigt som för övriga hyresgästrelaterade investeringar. 

För inhyrda lokaler gäller följande: 

o Kravet på behovsanalys, förstudie och lokalprogram är i princip detsamma oavsett om 
lösningen på ett nytt eller ändrat lokalbehov blir inhyrning, ombyggnad eller 
nybyggnad. 

o Miljö- och Teknikförvaltningen ansvarar för förhandlingar med extern hyresvärd och 
tecknar avtal. . 

o Miljö- och Teknikförvaltningen upplåter lokalen till hyresgästen via en intern upplåtelse. 
o För externt inhyrda lokaler gäller normalt samma avtalstid som i kontraktet mellan 

kommunen och den externa hyresvärden. 

o Uppsägningstiden är en månad längre än i det externa kontraktet. 
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Avtal mellan hyresvärd och hyresgäst 

Internhyresavtal upprättas mellan hyresvärden och avtalstecknande part hos hyresgästen. 

Avtalstider 

Avtalstidens längd ska, vid avtal i samband med investeringar för ny- eller ombyggnader, 
sättas i relation till investeringens storlek och beräknande varaktighet, så att en rimlig 
riskfördelning mellan hyresvärd och hyresgäst uppnås. 

Hyresgästen måste ta ett ekonomiskt huvudansvar för investeringen, vilket talar för 
förhållandevis långa hyresavtal. Samtidigt ska det finnas incitament att lämna lokaler som inte 
längre behövs för verksamheten vilket talar för kortareavtalstider. Avtalstidens längd sätts så 
att riskfördelningen mellan hyresvärd och hyresgäst blir rimlig. 

Regler för avtalstider: 

o I befintliga äldre lokaler där inga hyresrelaterade investeringar gjorts under senare år 
är avtalstiden 1 år. . 

o I samband med nyinvesteringar är avtalstiden normalt 10 år. I undantagsfall kan 
kortare avtalstider förekomma. En bedömning görs alltid med hänsyn till 
investeringsutgiftens storlek och den fastighetsekonomiska risk som investeringen 
innebär. 

Uppsägning av lokal 

Regler för uppsägning: 

o Uppsägningstiden av lokaler ska ske minst nio månader före avtalstidens utgång. I 
annat fall förlängs avtalet med ett år i taget. 

o Uppsägning under löpande avtaJstid kan ske om det finns annan hyresgäst som är 
beredd att hyra aktuell del av lokalen. 

o För externt inhyrda lokaler gäller normalt samma avtalstid som i kontraktet mellan 
kommunen och den externa hyresvärden. 

o För externt inhyrda lokaler är uppsägningstiden en månad längre än i det externa 
kontraktet. 

o Uppsägning av avtal skall alltid ske skriftligen. 

Uppsägning av del av lokal 

Hyresgäst äger även rätt att lämna del av lokal under förutsättning att den delen av lokalen 
utgör eller kan göras till en självständig uthyrningsbar enhet. Grundförutsättning för att lokalen 
ska kunna räknas till en självständig enhet är tillgång till en egen entre. Uppsägning av del av 
lokal sker i två steg. 

o Steg ett är att hyresgästen lämnar in ett skriftligt varsel tre månader innan uppsägning. 
Under den tiden ska parterna komma överens om lokalen är en avskiljbar del. 

o Steg två är en skriftlig uppsägning med tre månaders uppsägningstid. 
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När parterna inte är överens 

Tvister och oklarheter ska i första hand lösas lokalt i den lokala samarbetsgruppen mellan 
förvaltare och hyresgäst. När man inte kommer fram till en lösning på lokal nivå ska frågan 
hänskjutas tilllokalstyrgruppen. 
Om tvist kvarstår skall kommunstyrelsens arbetsutskott utgöra intern hyresnämnd. I detta 
ligger bland annat att fungera som förlikningshämnd vid tvister om hyresvillkor och att 
fastställa överenskommelser om internhyra vid behov. 

Både hyresvärd och hyresgäst kan hänskjuta fråga till kommunstyrelsens arbetsutskott för 
avgörande. 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-02-07 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 4 KS 2008/18 

Redovisning av rapport om utvärdering av internhyresystemet 

Sammanfattning 
Ett system för fördelning av förvaltningarnas lokalkostnader infördes under 
år 2008. En utvärdering av systemet är genom:fcird via konsultmedverkan. 

Vid dagens sammanträde redovisas resultatet av utvärderingen av företräda
re för konsultfirman. Noteras att regelverket i huvudsak fungerar väl. Vissa 
ofullständigheter noteras dock gällande för roller och ansvarsfördelning, 
mål, defInition av självkostnader och uppräkning av hyresnivåer med mera. 
Möjliga kompletteringar av regelverket, redovisas. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut om införande av internhyra 2008-04-28, § 
41. 
Rapport om utvärdering av internhyran inom Håbo kommun. 2010-10-
21. 
Arbetsutskottets beslut 2011-01-24, § 4. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen uppdrar till milj ö- och teknikförvaltningen att redovisa förslag 
till justeringar och kompletteringar av regelverket för internhyra med ut
gångspunkt från redovisad konsultrapport. Förvaltningen uppmanas 
även att redovisa en konsekvensanalys av ett avskaffande av internhy
ressystemet. Uppdraget bör redovisas senast i samband med arbetsut
skottets sammanträde 2011-05-09. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 

EXPEDIERAD StGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.270 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-05 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

2012 "11" O 7 
MTN§116 MTN 2012/99 

Riktlinjer för lokalförsörjning och lokalanvändning 

Sammanfattning 
KOlmnunstyrelsen har gett uppdrag till miljö- och teknikförvaltningen att 
redovisa förslag till justeringar och kompletteringar av regelverket för 
internhyra. 

Arbetet med utvecklingen av systemet har utgått ifrån det befmtliga 
systemet och även den utvärdering som är gjordes av det systemet 20 l O. 
Utvärderingen visade bland annat på att styrande principer saknades for 
vissa o=åden, överenskomna spelregler inte alltid foljs och det är oklart om 
internhyressättningen motsvarar de verkliga kostnaderna för att hålla 
fastighets beståndet i gott skick. 

För att få ett bättre och tydligare system har riktlinjer for lokalforsörjning 
och lokalanvändning tagits fram. lliktlinjerna sätter ramarna for hur 
lokalerna ska hanteras avseende anskaffuing, avveckling och ilokalbank. 
De styr upp hur interna och externa överenskommelser ska hanteras, hur 
ansvarsfördelningen är och hur dialog och samverkan mellan 
förvaltningarna ska ske. 

Riktlinjerna har under oktober 2012 godkänts i kommunens ledningsgrupp 
utan synpunkter. 

Utifrån riktlinjerna arbetas handböcker fram för att fungera som stöd i det 
dagliga arbetet. De ska stödj a arbetet med lokalresursplanering, internpriser 
och projektstyrning vid förändringar i lokalbeståndet. Handböckerna antas i 
kommunens ledningsgrupp. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2012-10-25 

- Riktlinjer för lokalforsörjning och lokalanvändning, 
2012-10-18, reviderad 2012-11-05 

Beslut 

l. Milj ö- och tekniknänmden fareslår kommunfullmäktige att anta 
dokumentet Riktlinjer för lokalforsörjning och lokalanvändning. 

Beslutsexpediering 
Milj ö- och teknikförvaltningen 
Kommunfullmäktige 

lO? 
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KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Clas Jansson, Utvecklingsstrateg 
0171-52516 
clas.janssor )habo.se 

Datum 

2013-01-24 

Kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2013 

En genomarbetad intem kontroll är en av pusselbitarna i en bra styrning och 
uppföljning. Den bidrar till en effektiv och säker verksamhet. 

Samtliga nämnder ska enligt kommunens reglemente ha en särskild plan för 
intem kontroll. Denna ska innehålla granskningsmoment för olika verksam
hetsområden som valts ut utifrån en risk- och väsentlighetsbedömning. Det
ta innebär att områdena prioriteras utifrån hur stor sannolikhet det är att nå
got att något går fel samt hur omfattande konsekvenser detta skulle få för 
verksamheten. 

Föreliggande plan för intern kontroll har tagits fram utifrån en riskanalys på 
de mål och aktiviteter som förvaltningen planerar under 2013 och kontroll
moment har tagits fram i samband med verksamhetsplaneringen. Ett urval 
av de kontroller som planeras under året har sammanställts i kommunstyrel
sens plan för intern kontroll. 

Resultatet av kontrollerna kommer att återrapporteras vid årsbokslut och 
delårsbokslut. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Beslutsunderlag 
- Plan för intemkontro1l2013, daterad 2013-01-23 

Arbetsskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen godkänner plan för intemkontro1l2013, daterad 2013-01-23. 

j f O 

1 (1) 

Vår beteckning 

KS nr 2013.206 
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Ib-nanael används inte 

rapporteras inte till i samband med 
Isjukdom semestrar etc. 

och ide om planprogramsornråden 

för dataförkust vid uppgradering av 
server 
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och bokslut. 

fattade av ks och 

lL-tilUClm inköp utanför e-handel 

i den elektroniska 
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Verifiera backup 

Rapportering från genomförd gransIming görs till förvaltningschef och kommunstyrelsen. 

-chef 

2013-01-23 
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IsI~pissigt utvalda beslut har 

Stickprov av att beställningar 
sker fr'ån avtalade leverantörer 
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att minst 2 
films 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2013-01-24 

Vår beteckning 

KS2013/23 nr2013.218 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Clas Jansson, Utvecklings strateg 
0171-52516 
clas.jans,'" ~@habo.se 

Kommunstyrelsens plan för valfrihet och konkurrens 2013-2015 

Kommunfullmäktige beslöt 2008-04-28, §40, att varje nämnd ska ha en tre
årig plan över vilka verksamheter som ska prövas i konkunens och hur val
friheten i egenregiverksamheten ska utvecklas. Inriktningen ska vara att all 
verksamhet som kan effektiviseras genom konkunens ska omfattas, med 
undantag av myndighetsutövning, strategiska funktioner och vad som enligt 
lag eller förordning måste utföras av kommunen. 

Kommunstyrelsen beslöt, 2012-04-24, att inte genomföra någon konkur
rensutsättning av verksamheten 2013-2015 .. 

Detta mot bakgrund av kommunstyrelsen i samband med genomförandet av 
planen för valfrihet och konkunens 2009-2012 beslutat att funktionerna för 
personal, utredningar, upphandling samt kommunstyrelsens stab var av stra
tegisk art och dänned ej lämpade för att lägga ut på entreprenad. 

Lönefunktionen undantogs med hänsyn till att verksamheten bedrivs i form 
av gemensam nämnd med Trosa kommun. 

Enligt planen skulle beslut om konkunensutsättning av II, vaktmästeri och 
växel ske under 2009. Kommunstyrelsen beslöt 2010-10-18 att inte genom
fåra upphandling av telefonväxel, vaktmästeri och cafeverksamhet. Beslutet 
motiverades bland annat med pågående arbete med inrättandet av ett med
borgarkontor. 

Från den tidigare planen kvarstår att avgöra om IT -verksamheten ska upp
handlas. Några nya verksanlheter där upphandling bör prövas har inte iden
tifierats. Eftersom IT -verksamheten var i ett skede med stora förändringar i 
infrastruktur och verksamhetssystem fick konkurrensutsättningen av kom
munens II-verksamhet anstå under planeringsperioden. 

Kommunstyrelsen beslöt mot denna bakglund att inte genomföra någon 
konkulTensutsättning under perioden under 2012 till 2015. 

Några nya omständigheter har inte uppkommit inför den nya planeringspe
rioden 2013 till 2015. 



rn-. ~ HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2013-01-24 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Z(} 
2(2) 

Vår beteckning 

KS2008/27 nr 2013.218 

l. Styrelsen planerar inte att genomföra någon konkunensutsättning av 
verksamheten 2013-2015. 

1/ (j 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-01-29 

SN2013r-A. ,Å /l 
jl;v~ Z{ 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS och 4 kap. 1 § SoL 

Sammanfattning 
Socialnämnderna i Sverige är skyldiga att anmäla till Socialstyrelsen om 
beviljade insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshind
rade (LSS) eller enligt Socialtjänstlagen (SoL) inte har verkställts senast tre 
månader efter beslut. Nämnden ska också på motsvarande sätt rapportera 
om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader från 
avbrottet. 

Om kommunen inte verlcställer gynnande biståndsbeslut inom tre månader 
kan Socialstyrelsen välja att hos förvaltningsrätten föreslå att kommunen 
tilldöms ett vite från tio tusen kronor och upp till maximalt en miljon 
kronor. 

Läge i Håbo kommun 2012-12 
Håbo kommun har femton (15) beslut, äldre än tre månader, som inte hade 
verkställts per den 31 dec 2012, vilket rapporterats in till Socialstyrelsen 
2013-01-09. 

Tre (3) tidigare beslut om icke verkställda beslut har verkställts, samtliga 
gäller permanent bostad. Dessa har verkställts inom Pomona och Dalängen. 
Av dessa har en avlidit under tiden för verkställighet. 

Åtta (8) beslut avser bistånd enligt 4 kap 1 § SoL. Av dessa avser sex (6) 
beslut permanent bostad enligt 5 kap 5 § eller 5 kap 7 § SoL. En har blivit 
erbjuden boende men tackat nej i avvaktan på ny byggnation av äldrebo
endet Solängen. Övriga har hemtjänst och/eller korttidsvistelse. Två (2) 
beslut avser insats i form av kontaktfamilj inom barn/ungdom. Båda ärenden 
har fyra (4) stycken erbjudanden gått ut, men klient (vårdnadshavare) och 
tilltänkta familjerna har tackat nej. 

Sju (7) beslut avser bostad med särskild service för vuxna eller annan 
särskilt anpassad bostad för vuxna enligt 9 § 9 stycke LSS. En av dem har 
dock uppgett att de avvalctar nytt gruppboende i Håbo kommUn och 
dessförinnan inte önskar bli erbjuden annan verkställighet. En har blivit 
erbjuden boende utanför kommunen men valt att tacka nej. På tre klienter 
fInns yttranden skrivna maj ochjuni månad. 

Det äldsta beslutet om särskilt boende enligt SoL är från december 2011 och 
det äldsta beslutet om bostad med särskild service enligt LSS är fattat i juni 
2009. 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-01-29 

Socialnämnden 

SN§6 SN 2013/8 

Socialförvaltn ingens kommentar 
Sammanfattningsvis kan förvaltningen konstatera att det, liksom tidigare, 
främst är biståndsbeslut som avser boende (oavsett SoL eller LSS) som 
riskerar att inte verkställas inom rimlig tid. Vad gäller särskilt boende för 
äldre förväntas det pågående byggnadsprojektet inom ko=unen att 
avhjälpa det problemet. Inom LSS kan problemet dock uppstå på nytt kort 
tid efter färdigställandet av nytt boende enligt LSS. Projektering för 
ytterligare bostäder med särskild service enligt LSS är därför en viktig del 
av förvaltningens verksarnhetsanalys för åren 2013-2015. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2013-01-09. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rapport angående 
ej verkställda beslut enligt 9 § LSS och 4 kap l § SoL till kommunfull
mäktige och ko=unens revisorer. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges revisorer 
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