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Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 

Tid: 
Plats: 

Protokollets justering 

Tid: 
Plats: 

Ärenden 

1. Upprop 

Måndagen den 26 september 2011, kl. 19.00 
Övergranssalen, kommnnhuset Bålsta 

Förmöten från kl. 18.00 

Efter överenskommelse med sekreteraren 
Kommunkansliet kommunhuset, Bålsta 

2. Val av justerare 

3. Godkännande dels av att kungörelse skett i behörig ordning dels av dagordningen 

4. Infonnation om Sveriges Konnnnner och Landsting:s satsning på millenniemålen 

5, Delgivning av demokratiberedningens protokoll från 2011-06-16 

6. Medborgarförslag om att genomf"öra enstrandskyddsinvestering med avseende på 
naturvärden och väl"den för det rörliga friluftslivet i syfte att skapa ett 
bedömningsnnderlag för vilka strandnära områden som bör ha ett utökat strandskydd. 

7. Medborgarförslag om att Håbo kOlmnnn ska ta fram en byggpolicy på minst 
passivhusstandard vid nyproduktion av bostäder och lokaler. 

8. Redovisning av berett medborgarförslag om att komm1U1en ska ta över ansvaret av 
avgiftsfinansierade fritidsanläggningar i Slottsskogen, Skokloster 

9. Redovisning av berett medborgarförslag om förvaltningen av Slottskogens samfållighets 
anläggningar och brukandet av dess mark 

10. Förslag om övertagande dels av konstgräsplan och dels av byggnad från Håbo FF 

11. Förslag om förtydligat medlemsansvar gentemot Kommuninvest ekonomisk förening 

12. Förslag till ägardirektiv för Håbohus AB 

13. Val av ersättare i skolnärm1den efter Johan Tolinsson (S) 

14. Avsägelse av samtliga politiska uppdrag samt fyllnadsval efter Thomas Lindström (S) 

15. Motion med förslag om en översyn av skolornas arbete mot mobbning, motionär: Anders 
Nilfj ord (FP) 



HÅBO KALLELSE 
Datum 

KOMMUN 2011-09-15 

Kommunstyrelsen 

16 Redovisning av beredd motion om kommunal revision av föreningaT, motionärer Björn 
Hedö (FP 9ch Tomas Alm (FP), Göran Eriksson (C) och Fred Rydberg (FP) 

17. Interpellation till tidigaTe kommunalrådet Nina Lagh om hantering av ärende till 
demokratiberedningen, interpellant: KaTI-Axel Boström (M), KaTI-Axel Boström (M) 

18. Redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS och 4 kap l § SOL 

Owe Fröjd (Båp) 
Ordförande 

Övrigt 
Allmfumetens frågestund kl. 19.00. Förhandlingarna påbörjas direkt efter frågestunden. 
SaTl1l11anträdet direktsänds via lokalradio och lokal-TV. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2011-09-14 
Vår beteckning 

KS2011/155 nr2011.2159 

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

Medborgarförslag om att genomföra en strandskyddsinventer
ing med avseende på naturvärden och värden för det rörliga fri
luftslivet i syfte att skapa ett bedömningsunderlag för vilka 
strand nära områden som bör ha ett utökat strandskydd 

Följande fi:amgår av förslaget i sin helhet: "Naturvårdsverket har på uppdrag 
av regeringen tagit fram en vägledning benänmd "Utvidgat strandskydd -
en vägledning till nnderlag och beslut" för det utvidgade strandskyddet som 
skall tjäna som nnderlag för Länsstyrelsen att utfo=a och motivera eventu
ella beslut angående utvidgat strandskydd. Strandskyddsområden får utvid
gas till högst 300 meter från strandlinjen. Tidigare har detta skett om det be
hövs för att tillgodose något av strandskyddets syften. Enligt den nya ut
fonnningen i 7:e kapitlet 14 § Miljöbalken (gällande fi.o.m. 2010-07-01) 
skall utvidgningen ske för att säkerställa strandskyddets syfte. Detta innebär 
en skäl'pning av kravet att få utvidga det Olmåde som omfattas av stl'and
skydd (regeringens proposition 2008/09: 119, sida 99). Efter den 31112 2014 
gäller utökat strandskydd endast om utvidgningen har beslutats med stöd av 
den nya bestännnelsen. Beslut enligt den äldre lydelsen upphör då att gälla. 
Detta ilmebär i kl81iext att om inte Länsstyrelsen beslutat om utökat str811d
skydd för ett område så konnner str811dskyddet endast att omfatta 100 meter. 

Nulägesanalys 

Håbo kommuns planenhet har sed811 de nya direktiven från Naturvårdsver
ket utkom diskuterat den uppkonma situationen med Länsstyrelsens planen
het men därefter har ingenting hänt. 

Länsstyrelsens pl811enhets besked i fråg811 är att m811 fn. inte har några per
sonella resurser tillsatta att hantera denna fråga. 

Detia ilmebär att (om varken Håbo konn1lUn eller Länsstyrelsen agerar i 
ärendet) strandskyddet generellt konnner att omfatta endast 100 meter längs 
hela Håbo konnnnns 12 mil långa str811dlinje efter den 31112 2014. 

Medborg arförslag 

lEnköpings konnl11m har biologen Erik Sjödin varit projekt811ställd under 
ett års tid i syfte att ta fram en str811dskyddsinventering av kommnnens 34 
mil stränder. Se vid8l'e \NVv-w.knusnatur.se. En strandskyddsinventering för 
Håbo konnllUns 12 mil långa strandlinj e bedöms ta 6-9 månader i 8l1språk 
att genomföra. Antingen k811 delma genomföras av Håbo kommuns egna 
tjänstemän, en projektanställd person eller aven konsult. 

;. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2011-09-14 
Vår betecknfng 

KS2011/155 nr2011.2159 

Förslag till uppdragsdefinition 

En strandskyddsinventerings övergripande uppgifter är att bedöma strand
remsans exploateringsgrad (d. V.s. hur mycket den idag är påverkad av 
mänskliga aktiviteter), uppmärksarrnua och utpeka strandremsans naturvär
den samt bedöma och kartlägga strandremsans rekreationsvärde för det rör
liga friluftslivet. 

Verktyg såsom indelning av strandremsan i nyckelkodorrn'åden och olika 
typer av klassificering bör användas som hjälpmedel och underlättar vid 
tolkningen av materialet. 

Områden som bör ges maximalt strandskydd (300 meter) är: 

Nyckelbiotoper (samt sumpskogar och naturvärdesobjekt), naturbetesmarker 
med avtal (tilläggsersättning), andra klassade äng- och hagmarker (se ängs 
och hagmarksinventeringen), våtmarker (se våtmarks inventeringen), kom
munala och statliga naturreservat (inklusive Natura 2000- Olmåden), fågel
skyddsOlmåden, djur- & växtskyddsorrn'åden, områden som hyser rödlistade 
alier (se Artpolialen) samt områden av riksintresse för naturvård och Läns
styrelsens naturvårdspro gram. 

Efter genomförd strandskvddsinventering 

Med strandskyddsinventeringen som underlag tas ett förslag fr'am till om
fattning (inklusive motivering) av utökat strandskydd för Håbo konmmns 
stränder och presenteras för Länsstyrelsen." 

Beslutsunderlag 
- Medborgarförslag 2011-09-12. 

KOll1ll1unkansliets förslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att överlänma förslaget till kommunstyrelsen för 
beslut. 



Naturskyddsföreningen 

Medborgarförslag 

'I' ' HÄBO KOMHUN 
KOfHJJNSTYf?C=-.! S·~~·S FDRlJAl TN\OO 

j 1,"iK.l.M 

I 
I 

RligJ\T I I 'Lot I • ZOCjCi 

Genomför en strandskyddsinventering med avseende på naturvärden och 

värden !Or det rörliga friluftslivet i syfte att skapa ett bedömningsunderlag 
för vilka strandnära områden som bör ha ett utökat strandskydd. 

Bakgrund 

Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram en vägledning benämnd "Utvidgat 

strandskydd - en vägledning till underlag och beslut" för det utvidgade strandskyddet som skall tjäna 

som underlag för Länsstyrelsen att utforma och motivera eventuella beslut angående utvidgat 

strandskydd. Strandskyddsområden får utvidgas till högst 300 meter från strandlinjen. Tidigare har 

detta skett Om det behövs fcir att tillgodose något av strandskyddets syften. Enligt den nya 

utformningen i 7:e kapitlet 14 § Miljöbalken (gällande fr.o.m. 2010-07-01) skall utvidgningen ske för 

att säkerställa strandskyddets syfte. Detta innebär en skärpning av kravet att få utvidga det område 

som omfattas av strandskydd (regeringens proposition 2008/09: 119, sida 99). Efter den 31/12 2014 

gäller utökat strandskydd endast om utvidgningen har beslutats med stöd av den nya bestämmelsen. 

Beslut enligt den äldre lydelsen upphör då att gälla. Detta innebär i klartext att om inte Länsstyrelsen 

beslutat om utökat strandskydd fOi ett område så ko=er strandskyddet endast att omfatta 100 meter. 

Nulägesanalys 

Håbo ko=uns planenhet har sedan de nya direktiven från Naturvårdsverket utkom diskllterat den 

uppkomna situationen med Länsstyrelsens planenhet men därefter har ingenting häut. 

LänsstyTelsens planenhets besked i frågan är att man f.n. inte har några personella resurser tillsatta att 

hantera denna fråga. 

Detta innebär att (om varken Håbo ko=un eller Länsstyrelsen agerar i ärendet) strandskyddet 

generellt ko=er att omfatta endast 100 meter längs hela Habo ko=uns 12 mil långa strandlinje 
efter den 31/12 2014. 

____ -"-M"'e"'d""b.orqariörslaq _________ _ --------------

I Enköpings ko=un har biologen Erik Sjödin varit proj ektanställd under ett års tid i syfte att ta fram 

en strandsk:ydds:i:nventering av ko=unens 34 mil stränder. Se vidare www.knusnatnr.se 

En strandskyddsinventering för Håbo ko=uns 12 mil långa strandlinje bedöms ta 6 - 9 månader i 

anspråk att genomfora. Antingen kan delllia genomfdras av Håbo kommuns egna tjänstemän, en 

projektanställd person eller aven konsult. 



Förslag till uppdragsdefinition 

En strandskyddsinventerings övergripande uppgifter är att bedöma strandremsans exploateringsgrad 

(d.v.s. hur mycket den idag är påverkad av mänskliga aktiviteter), uppmärksamma och utpeka 
strandremsans naturvärden samt bedöma och kartlägga strandremsans rekreationsvärde ror det rörliga 

friluftslivet. 

Verktyg såsom indelning av strandremsan i nyckeLlcodområden och olika typer av klassificering bör 
användas som hjälpmedel och underlättar vid tolkningen av materialet. 

Områden som bör ges maximalt strandskydd (300 meter) är: 

Nyckelbiotoper (samt sumpskogar och naturvärdesobjekt), naturbetesmarker med avtal 
(tilläggsersättning), andra klassade äng- och hagmarker (se ängs- och hagmarksinventeringen), 
våtmarker (se våtmarksinventeringen), kommunala och statliga naturreservat (inklusive Natura 2000-
områden), fågelskyddsområden, djur- & växtskyddsområden, områden som hyser rödlistade arter (se 
Artportalen) samt områden av riksintresse för naturvård och Länsstyrelseru; naturvårdsprogram . 

. Efter genomf"cird strandskydds inventering 

Med strandskyddsinventeringen som underlag tas ett förslag fram till omfat'Llling (inklusive 
motivering) av utökat strandskydd ror Håbo kommuns stränder och presenteras :for Länsstyrelsen. 

1{vV(,~ ~1iJY,VJ;~ 
Håkan Nihlman 
Håbo Naturskyddsrorening 
Hömtorpsvägen 4F, 746 31 BÅLSTA 
0171-59845 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2011-09-14 
Vår beteckning 

KS2011/139 nr 2011.2156 

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

/' 

A [(Ie!Vl{/1t 1 
Medborgarförslag med förslag om upprättande aven policy för 
passivhusstandard med sikte på noll- och plusenergihus vid 
nyproduktion av bostäder och lokaler 

Av förslaget framgår följande i sin helhet:" Håbo kOlmnun har idag ingen 
egen utarbetad policy som anger några speciflka krav vid bygglov. Det re
gelverk som används är istället Boverkets byggregler, BBR. 

Energi till byggnader står fcir 40 % av den totala energianvändningen och 50 
% av koldioxidutsläppen globalt. 

Den 17 jnni 2008 tog Håbo kOlmnunfullmäktige beslut om att Håbo skall 
vara en fossilbränslefri kommun till år 2050. För att klara detta mål så be
höver bl.a. energiförbrukningen minskas drastiskt inom alla områden. 

Håbo kOlmnun har även tagit beslut om att ta fram en energieffektivise
ringsstrategi som preliminäli välltas bli klar hösten 20 Il. 

Genom att skäl-pa kraven vid bygglov infcir nyproduktion av bostäder och 
lokaler så fmns ett effektivt verktyg tillgängligt för att lättare nå målen, en 
fossilbränslefri konnnun respektive en energieffektiv kOlmnun. 

Vad är passivhusstandard ? 

Passivhus är en byggnad däl' man minskat välmeförlustema så mycket att 
inga radiatorer behövs. De kallaste dagama räcker det med en lätt förvärm
ning av friskluften för att hålla huset Valmt. Detta görs genom ett litet vär
meelement och kall ske med vannvatten eller el. De minskade vämleförlus
tema åstadkoms genom att huset byggs så tätt att ventilationen sker via ven
tilationssystemet och inte genom otätheter. Det gör att man kall återvil111a 
vällllen i den uppvärmda luften. Huset isoleras också bättre och har få köld
bryggor. 

Enligt FEBY:s (Forum för Energieffektiva Byggnader) svenska definition så 
får ett passivhus tillföras maximalt 15 kWH/m2 och år (inköpt energi för 
uppvärnming) 

Bvggnadskrav: 

Luftläckaget genom klimatskalet får vara maximalt 0,30 liter/sekund och m2 
vid +/- 50 Paenligt Svensk Standard SS02 15 51 (dubbelt så tätt som tidi
gare BBR) 

Fönster, dönar: U-värde (välmegenomgångskoefflcient) s :'00,90 W/m2, K 
Golv, tak, väggar: U-värde ca. 0,10 W/m2, K 
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Nollenergihus är hus som inte använder mer energi än det själv kan produ
cera. Plussenergihus är hus som producerar mer energi (t.ex. m.h.a. solpane
ler) än vad det själv använder. 

Omvärldsanalys 

År 2016 beräknas en ny byggno= vara klar, där den lägsta godtagbara EU
standarden skall motsvara kravet för ett passivhus. Denna byggnorm skall 
vara införd i alla EU:s länder senast årsskiftet 2020/21. 

Andra kommuner har redan infört mer långtgående krav för byggno=er än 
BBR. Exempelvis antog Stockholms kommun 20l0-l2-l3 en komplettering 
till kommunens miljöprogram kallad "Hållbar stadsutveckling". Mål 7:2 an
ger att "Byggandet av bostäder och lokaler i Stockholm ska käIl1letecknas av 
att energianvändningen per kvadratmeter för nybyggda lokaler och bostäder 
ska korruua att motsvara energianvändningen hos passivhus och på snar sikt 
även plusshus". 

Med borgarförslag 

Berörd förvaltning tar fram en byggpolicy som omfattar definierade mini
mikrav för nybyggnation av bostäder och lokaler S0111 motsvarar energian
vändningen hos passivhus och med sikte på nollenergihus och plushus." 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2011-07-07. 

KonmlUnkansliets förslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att överlänma förslaget till miljö- och tekniknänm
den, för beredning. 

::{ 



Natu rskyddsfören ingen 

Medborgarförslag 

HÄBO KOi-1MUN 
KoIrMJh'STr'RaSENS FÖRVAl Th'11~G 

INKOM , 
i 2011 -07- 07 il KScc, 

i~'lO\\ ,-

Ta fram en byggpolicy med krav på minst passivhusstandard vid 

nyproduktion av bostäder och lokaler med sikte på noHenergihus och 
plusenergihus 

Bakgrund 

Habo ko=un har idag ingen egen utarbetad policy som anger några specifIka krav vid bygglov. Det 

regelverk som används är istället Boverkets byggregler, BBR. 

Energi till byggnader står fcir 40 % av den totala energianvändningen och 50 % av koldioxidutsläppen 

globalt. 

Den 17 juni 2008 tog Håbo kommunfullmäktige beslut om att Håba skall vara en fossilbränslefri 

kommun till år 2050. För att klara detta mål så behöver bl.a. energifcirbrukningen w.llskas drastiskt 

inom alla områden. 

Håba kommun har även tagit beslut om att ta fram en energieffektiviseringsstrategi som preliminärt 

väntas bli klar hösten 2011. 

Genom att skärpa kraven vid bygglov infcir nyproduktion av bostäder och lokaler så fInns ett effektivt 

verktyg tillgängligt fcir att lättare nå målen, en fossilbränslefri kommun respektive en enencieffektiv 

ko=un. 

Vad är passivhusstamlard? 

Passivhus är en byggnad där man minskat värmefcirlustema så mycket att inga radiatorer behövs. De 

kallaste dagarna räcker det med en lätt forvärmning av friskluften for att hålla huset varmt. Detta görs 

genom ett litet väJ.meelement och kan ske med varmvatten eller el. De minskade värme för lusterna 

åstadkoms genom att huset byggs så tätt att ventilationen sker via ventilationssystemet och inte genOlll 

otätheter. Det gör att man kan återvinna värmen i den uppvärmda luften. Huset isoleras också bättre 

och har få köldbryggor. 

Enligt FEBY:s (Forum for Energieffektiva Byggnader) svenska defInition så far ett passivhus tillfoms 

maximalt 15 kWHfm' ocl:! år (i köpt energi for uppvärmning) 

BVRgnadskrav: 

Luftläckaget genom klimatskalet får vara maximalt 0,30 liter/sekund och m2 vid +/- 50 Fa enligt 
Svensk Standard SS 021551 (dubbelt så tätt som tidigare BER) 

Fönster, dörrar: U-värde (värrrregenomgångskoefficient) S 0,90 \V/m2
, K 

Golv, tak j väggar: U-värde ca. 0)0 W/m2
, K 



NoHenergihus är hus som inte använder mer energi än det själv kan producera. 

Plllsene~gihus är hus som producerar mer energi (t.ex. m.h.a. solpaneler) än vad det själv använder. 

Omvärldsanalys 

År 2016 beräknas en ny byggnorm vara klar, där den lägsta godtagbara EU-standarden skall motsvara 

kravet för ett passivhus. Denna byggnorm skall vara införd i alla EUs länder senast årsskiftet 2020/21. 

Andra kommuner har redan infört mer långtgående krav för byggnormer än BBR. Exempelvis antog 

Stockholms kommun 20 l 0-12-13 en kompletteriJlg till kommunens miljöprogram kallad "Hållbar 

stadsntveckling". Mål 7:2 anger att "Byggandet av bostäder och lokaler i Stockholm ska kännetec1a!as 

av att energianvändningen per !c·vadratmeterfär nybyggda lokaler och bostäder ska kOlluna att 

motsvara energianvändningen hos passivhus och på snar sikt även plushus~'. 

Medborgarförsiag 

Berörd förvaltning tar fram en byggpolicy som omfattar defInierade miniInikrav för nybyggnation av 

bostäder och lokaler som motsvarar energianvändningen hos passivhus och med sikte på nollenergihUB 

och plushns. 

~J!Mi~~111{,(U4-
Håkan Nihhnan 
Håbo Naturskyddsförening· 
Hörntorpsvägen 4F, 746 31 BALSTA 
0171-59845 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

2011-09-05 

Kommunstyrelsen ,"'-

~ re1Jtl~ __ B'-4-_' 

JUSTERARE 

KS § 135 KS 2011/36 

Redovisning av berett medborgarförslag om att kommunen ska 
ta över ansvaret av avgiftsfinansierade fritidsanläggningar i 
Slottsskogen, Skokloster 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har remitterat ett medborg81forslag kommunstyrelsen 
for beredning. I forslaget föreslås att Håbo kommun tar över ansvaret för fri
tidsanläggningar som drivs av Slottsskogens s81ruällighet. 

Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att Håbo kOlmnun i dagsläget inte 
har ekonomisk möjlighet eller att helt eller delvis fmansiera driften av 
Slottsskogen s81lliållighetsförening gemens8111hetsanläggningar. 

En samfällighets verks8111het styrs i Sverige av lagen om förvaltning av 
samfälligheter (1973:1150), fastighetsbildningslagen (1970:988), anlägg
ningslagen (1973: 1149) samt lagen med särskilda bestännnelser om vatten
verks8111het (1998:812) även kallad restvattenlagen. 

De av motionen nämnda fritidsanläggning81na är att benämnas som gemen
s8111hetsanläggningar, det vill säga 8111äggningar som är gemensamma for 
flera fastigheter och som består av får fastighetema nödvändiga nyttigheter. 
Av detta foljer att det är fastighetema, och inte fastighetsägarna, som 811-
slutna till 811läggningarna. 

Gemens8111hetsanläggningar bildas via en så kallad fönättning av Lantmäte
riet i enlighet med anläggnings lagen (1973: 1149). Ett av kraven for att en 
gemens8111hetsanläggning ska kmma bildas är att den måste ge båtnad. Båt
nad innebär att en anläggning måste ge ett mervärde som är sWne än de 
kostnader och olägenbeter som driften av anläggningen orsakar medlemsfas
tighetema. 

Följaktligen instännner inte konnnunstyrelsens forvaltning i påståendet att 
medlelllillarna i Slottsskogens s81nfällighet skulle vara dubbelbeskattade. 
Föreligger kostnadsfrågor gäll811de anläggningarna inom samfälligheten så 
bör lämpligen de lösas via samfällighetens medlemsmöte. 

Slottsskogens s81ufällighet äger rätten att bestännna över formema for 811-
läggningarnas drift. Det inkluder81' rätten att både begränsa inträdet till 811-
läggningarna med staket eller via avgift. 

Beslutsunderlag 
KOlmnunfullmäktiges beslut 2011-03-38, § 38 
Medborgarforslag, daterat 2011-03-18, KS Dm: 2011/38 Hidm: 
2011.689 
Arbetsutskottets forslag till beslut, 2011-08-22, § 98. 

SIGt~ATUR 

(\1 I {J l I 
EXPEDIERAD 

-11. 
I UTDRAGSBESTYRKNING t~r 201'1.2085 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-09-05 

Kommunstyrelsen 

KS § 135 KS 2011/36 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag till beslnt. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKI~ING Nr 2011.2085 
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Irma, Tarmo Hakala 
Munkvägen 9 
746 96 Skokloster 
Tel:018-386732 

Håbo Kommun 
746 80 Bålsta 

Medborgarförsfag 

Här följer mitt medborgarförslag till Håbo Kommun angående 
fritidsanläggningar som drivs på Slottskogens Samfällighetsförening. 

Som boende i Skokloster är vi tvångsanslutna till Slottskogens 
Samfällighetsförening och betalar varje år medlemsavgift av 
fritidsanläggningar som swimmingpool, bastu byggnad samt tennisbanor 
(oavsett om man använder dessa eller ej). H ur kommer det sig att i den här 
lilla byn får vi betala fritidsanläggningar som i andra kommuner är frivilligt?! I 
grannkommuner tar man betalt för en engångsbiljett vid varje besökstilfäfle. 
Varför skulle inte detta system även fungera i Skokloster? 

Det kommer folk som ej är medlemmar och utnyttjar dessa anläggningar utan 
kostnad, vem har kontroll på detta? 
Därmed efterfrågar vi kommunens ansvar att ta över fritidsanläggningar i 
Skokloster, vi betalar redan skatter till kommunen. 

Med vänliga hälsningar 
~~. N,t~Ä 
Tarmo Hakala 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-09-05 

Kommunstyrelsen 

JU51ERARE 

KS § 134 KS 2011/46 

Redovisning av berett medborgarförslag om förvaltningen av 
SloUsskogens samfällighets anläggningar och brukandet av 
dess mark 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har remitterat inkommet medborgarförslag till kom
munstyrelsen för beredning. Det inkomna medborgarförslaget består av tre 
(3) delförslag enligt följande: 

l) Att Håbo kommun årligen hjälper till med en rimlig ersättning av 
samfallighetens anläggningar. 

2) Att Håbo kommun (Håbo Marknads AB) betalar uppställningsavgift 
för 4 månader otillåtet nytt j ande av samhällighetens parkeringsyta. 

3) Att Håbo kommun tar fram det medborgarförslag gällallde kom
munalt förvaltande av sanlfallighetens anläggningar som läun1ades 
in för 4 år Sedall. 

Förvaltningen kommentar 
l) Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att Håbo kommun i dagsläget 
inte hal' ekonomisk möjlighet eller att helt eller delvis finansiera ch'iften av 
Slottsskogen salnfallighetsförening gemensanilietsanläggningar. 

En sanliallighets verksaniliet styrs i Sverige av lagen om förvaltning av 
sanlialligheter (1973:1150), fastighetsbildningslagen (1970:988), anlägg
ningsIagen (1973: 1149) Salnt lagen med särskilda bestäromelser om vatten
verksaniliet (1998:812) även kallad restvattenlagen. 

De av motionen nämnda fritidsanläggningarna är att benärmlas som gemen
samhetsallläggningar, det vill säga anläggningar som är gemensanmla för 
flera fastigheter och som består av för fastigheterna nödvändiga nyttigheter. 
Av detta följ er att det är fastigheterna, och inte fastighetsägarna, som an
slutna till anläggningar11a. 

Gemensalnhetsanläggningar bildas via en så kallad förrättning av Lantmäte
riet i enlighet med anläggningslagen (1973: 1149). Ett av kraven för att en 
gemensanilietsanläggning ska kunna bildas ffi: att den måste ge båtnad. Båt
nad innebär att en allläggning måste ge ett mervärde som är större än de 
kostnader och olägenheter som driften av anläggningen orsakar medlemsfas
tigheterna. 

Följaktligen instämmer inte kommunstyrelsens förvaltning i påståendet att 
medlemmalna i Slottsskogens samBHlighet skulle vara dubbelbeskattade. 
Föreligger kostnadsfrågor gällallde anläggningalna inom salnfalligheten så 
bör lämpligen de lösas via samfallighetens medlemsmöte. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-09-05 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 134 KS 2011/46 

Slottsskogens samfällighet äger rätten att bestämma över formema fcir 311-

läggningamas drift. Det inkluderar rätten att både begränsa inträdet till an
läggningama med staket eller via avgift. 

2) Det är viktigt att i denna fråga tydliggöra att Håbo kommun och Håbo 
Marknads AB, enligt lag, är två olika organisationer. Det innebär att även 
om Håbo kommun äger Håbo Marknads AB, och via ägardirektiv styr fcire
tagets övergripande verksamhet, så är kommunen och fciretaget två olika ju
ridiska personer. 

Därfcir bör Slottskogens samfållighets krav riktas direkt mot Håbo Mark
nads AB. Fullmäktige fcireslås därfcir vidarebefordra frågan till Håbo Mark
nadsAB. 

3) En kopia på det gamla medborgarfcirslaget och konununfullmäktiges be
slut bifogas som bilaga. 

Beslutsunderlag 
Medborgarfcirslag, daterat 2011-04-19 (KS 2011/46:2011.974). 
Kommunfullmäktiges beslut, KF § 53,2011-04-26. 
Medborgarförslag, daterat 2007-04-12 (KS 2007/36:2007.805). 
Kommunfullmäktiges beslut, KF § 50,2008-04-28. 
Tjänsteskrivelse 2011-08-04. 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2011-08-22, § 99. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens fcirslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

I. Fullmäktige beslutar att avslå medborgarfcirslagets delförslag gällande 
ekonomisk drift av fritidsanläggningar. 

2. Fullmäktige vidarebefordrar frågan om uppställningsavgift till Håbo 
Marknads AB. 
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Slottsskogens 
Samfällighetsförening 

HåboKommun 
Kommunfullmäktige 
740 80 Bålsta 

MedborgarfOrslag 
<4=-'"' '"" "'= = 

HÅSO KOMMUN 
Kl:lM\IV~ii'lYi'a.O}iS FÖRVAl TM"r. 

INKOM 

;,!Il>1ln:t 

-1-D\\)L/ 'lO \ \. 'iA 

Vid minst två tillfållen har tjänstemän och politiker i Håbo Kommun uppenbarligen "tagit fOr 
givet"att de anläggningar som ingår i samfallighetens anläggningsbeslut utifrån de 
lantmäterif6n'ättningar som genomrordes 1973-03 -13 och 1994-10-13 tillhör Håbo Kommun. 

I förrättningen framgår att anläggningssamfålligheten bestor av 
bollplan,tennis banor,swimmingpool,även bastubyggnad,parlceringsytor i anslutning till 
bollplan,tennisbanor och swimmingpool ingår i anläggningen. 

Att driva och underhålla dessa anläggningar kostar delägarna i samf"alligheten pengar.Y arje år 
betalar samrallighetens delägare en medlemsavgift som bestäms vid årsmötet och faktureras 
medlemmarna 

I samband med detaljplan och redovisning av planerna for Skokloster Sjöstad sedemera 
Skoklaster Udde 1 angavs i dokumentationen att det i Slcokloster fanns offentliga 
anläggningar i form av swimmingpool och tennisbanor. Anläggningarna må vara 
offentliga. Det väsentliga är dock att de INTE drivs med kommunala medeL 

Samfällighetens anläggningar nyttjas av boende i området men även av skola,wskoloma och 
daghemsverksamheten. 

Som boende och medborgare i Skokloster och därmed Håbo Kommun anser JAG att vi i SKO 
blir dubbelbeskattad. Dvs vi beskattas med kommunalskatt samt avgift till samfålligheten. 

Givetvis kan då vän av ordning tycka att det sannolikt endast är barn boende i Skokloster som 
använder de anläggningar som deras roräldrar varit med och betalat medlemsavgift ror. Det är 
dock inte helt så enkelt! I skolor i Bålsta centralort utgår jag från att Kommunen har att betala 
för den verksamhet som bedrivs i Kommunal regi och för de tider som artläggningar nyttjas. 

Nästa händelse som inträffade var före jul 2010 då 9 ST ,baracker placerades på 
parkeringsytan i anslutning till sv.immingpoolen.Uppenbarligen ntan att några som helst 
kontakter hade tagis med samfållighetens styrelse och än mindre att bygglov fanns 
beviljatHÄPNADSVÄCKANDE!! ! 

Det SOIll nu håller på att hända i Skokloster väcker frågor om berät'ugande för samfälligheten. 

Slot'LSskogens samfallighetens styrelse föreslår följande: 

1.) Att Håbo Kommun hjälper till årligen med en rimlig ersättning av samfallighetens 
anläggningar, 

2.) Att Håbo KommUll (Hållo marknad AB) betalar uppställnings avgift på 
samfallighetens parkeringsyta.I det här faHet,4 månader. 



.-"' .. ' ",,--. 

3.) Att Håbo Kommun ta fram min "MEDBORGARFÖRELAG", som jag lämnade in for 
4 år sen.Att Kommunen ta över forvaltningen av samfalligheten i Slottsskogen i 
Skokloster. 

Med vänliga hälsningar 

1 /' Q 
"''._._., .. ____ .... " .... ;~~(~Q-Ll:1r:.~-I;~ 

_O""VillceiicVtiilE(5'vösillei( 
Ordfcirande S S F '. 

Slottsskogen den 4 april 20 11 

Mobil:073 06260257 eller 018-386214 
V -V(}sInek(a.~hotll18il.eom 

'WVlW.8lottsskogenssf.se 

jf} 
t· J. 



Ankom Håbo kommun 
Kommunstyrelsen 

2007 -04- 12 

It~nde Dlarie~XS ,f01~ Hhjnr: (; 100-1 31:, . SOS" 
Till Fullmäktige i Håbo Kommun 

Original till: !CPI8 till: 

l\1EDBORGARFÖRSLAG nr l: BELYSNING 

Förslaget iImebär en utbyggnad av vägbelysningen på Dammenieden och Koralvägen. Många 
balllfamiljer bor i området och det är kolsvart när barnen ska till skolan på morgonen och lika 
mörkt är det på eftermiddagen när bamen går hem. En ny vägbelysning skulle ge mer trygghet 
och säkerhet samt göra det trivsamt fcir alla. 

MEDBORGARFÖRSLAG nr 2: GRUSBOLLPLAN 

Anläggrungssamfålligheten i Skokloster förvaltar enligt sina stadgar en grusbollplan. 
Där tidigare bollplanen låg står det sedan åtta år tillbaka en brandstation med parkering. 
Det behövs en ordentlig grusplan med måtten 64x34m. Det finns ett stort idrottsintresse i 
Skoldoster och det är viktigt för alla att ungdomarna kan utöva sina spolter. 

l\1EDBORGARFÖRSLAG nr 3: ASFALTERlNG 

Den grusade parkeringen vid centrumanläggningen behöver asfalteras. Den ser idag förfärlig 
ut, trots att den snyggas till varje år. Det är stora hål och gropar överallt. Vi har även stora 
problem med ungdomar som kör sina mopeder och fyrhjulingar där nattetid. Detta orsakar 
stora dammoln av grus som lägger sig i Skoklosterbornas öppna pool som ligger alldeles i 
närheten. 

MEDBORGARFÖRSLAG nr 4: INFORMATIONSTAVLOR 

P.g.a att Slottsskogen har byggts ut tmder de senaste åren och idag består av 39 stycken gator 
behövs nya aktuella infonnationstavlor över området Tavlorna bör vara anpassade för 
framtida utbyggnad. En tavla bör stå vid SlottsskogsledenlDan1D1enleden och en vid inf31ten 
till Idealbyn. 

l\1EDBORGARFÖRSLAG nr 5 : VÄGAR 

Kommunen tar över ansvaret fdr skötsel och underhåll av samtliga vägar inom områdena 
Slottskogen och Idealbyn. 



lvIEDBORGARFÖRSLAG nr 6: SAMFÄLLIGHET 

Kommunen tar över all skötsel av bad-, tennis-, pool- och bastuanläggning samt samtliga 
gemensamma grönytor som idag förvaltas av Slottsskogens samfällighetsförening p.g.a. den 
omfattande utbyggnaden av området. 

Slottsskogen - Skoldoster 2007-03-13 



HAso KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2008-04-28 

KF § 50 Dnr KS 2001/36 

Redovisning av berett medborgarförslag om förbättringar av belysning, boll
plan, asfaltering, vägar m.m. i Skokloster, förslagsställare: Vincent Vosinek, 
Skokloster 

Sammanfattning 
I förslaget föreslås att kommunen vidtar ett antal åtgärder gällande belysning, boll
plan, asfaltering, vägar med mera i Skokloster. 

Kommunfullmäktige beslöt 2001-04-23, KF § 44 att remitterade medborgarförslaget 
till miljö- och tekniknämnden för beredning. 

• Miljö- och tekniknämnden redovisar och beslutar följande: 
Miljö och teknikförvaltningen kommer under 2008 att ta fram en långsiktig under
hållsplan för alla kommunala vägar som kommer att ligga till grund för vilka behov 
som finns. 
Utifrån den planen kommer prioriteringar att göras baserat på de ekonomiska ra
marna. Vidare kommer förvaltningen att ta fram en infrasirukturplan för Håbo kom
mun där även utökat behov av gatubelysning tas med. 
För att få en bild av hur behoven och den långsiktiga planeringen ser ut för Skoklos
ter i stort bör en fördjupad översiktsplan göras. 
Utifrån den fördjupade översiktsplanen kan bedömningar om utökade behov av 
kommunaltekniska anläggningar göras. 

Yrkanden 
Christer Liden (m) och Nils-Ake Mårheden (m) yrkar att förvaltningen skyndsamt 
utreder punkt 1-4 (medborgarförslaget) för att ta fram kostnader för åtgärder. 

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar att lägga 
till yrkandet som beslutspunkt 3. 

Beslut 
1. Godkänna förvaltningens svar på medborgarförslaget och därmed anse med 

borgarförslaget besvarat. 
2. Överlämna svaret till kommunfullmäktige. 
3. Uppdra till förvaltningen att skyndsamt utreda punkt 1-4 (medborgarförslaget) 

för att ta fram kostnader för åtgärder. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag, daterat 2001-03-13. 
2. Miljö- och tekniknämndens beslut MTN § 11,2008-01-29. 
3. Tjänsteskrivelse, daterad 2008-01-01. 
4. Föredragningsskrivelse, daterad 2008-02-15. 
5. Miljö- och tekniknämndens beslut MTN § 12, 2008-01-29. 
6. Arbetsutskottets förslag till beslut, 2008-02-25, § 38. 
l. Kommunstyrelsens förslag till beslut 2008-03-10, § 43. 

Justerare Utdragsbestyrkande 

tb 
Hidnr 2008.9/0 

q 



HABO KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 50 

(forts.) 

Styrelsen tillstyrker nämndens beredning. 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2008-04-28 

Dnr KS 2007/36 

1. Fullmäktige noterar att enligt miljö- och tekniknämndens beslut 2008-01-29 § 11, 
kommer förvaltningen att skyndsamt utreda punkt 1 - 4 i medborgarförslaget, för 
att ta fram kostnader för åtgärder. 

2. Fullmäktige beslutar med hänvisning till redovisad nämndsberedning av ären
det, att medborgarförslaget ska anses besvarat. 

Beslutsexpediering: 
Förslagsställare 
Miljö- och tekniknämnden 

Justerare Utd ragsbestyrkande 

/7-
.' ! 

Hidnr 2008.970 



rn1 W HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 132 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-09-05 

KS 2008/68 

Förslag om övertagande dels av konstgräsplan och dels av 
byggnad från Håbo FF 

Sammanfattning 
Styrelsen för Håbo FF har vid ett flertal tillfällen under våren 2011 kontak
tat kollliilunen med begäran om att kOl1ununen övertar föreningens anlägg
ning för konstgräsplan, som kommunen har ingått borgen för. Föreningen 
anför i sin begäran att föreningen dels har ekonomiska svårigheter att klara 
av att betala räntor och amorteringar för lånen tagna hos banken dels att an
läggningen inte är färdigställt utan en del arbete kvarstår. 

För att lösa den akuta ekonomiska situationen som uppstod med föreningens 
betalningar under våren 2011 beslutade bildningsnämnden, att förskottera 
driftbidraget för år 2012 till föreningen redan i år, i avvaktan på en helhets
lösning för anläggningen "konstgräsplan" och för mark på Granvallen och 
Björkvallen . 

JUSTERARE 

Kommunens totala borgensåtagande för Håbo FF uppgår ti116,7 mkr. Bor
gensåtagande för sj älva anläggningen "konstgräsplan" uppgår till 6,2 mkr 
och ett tidigare beslutat borgensåtagande för föreningens checkkredit uppgår 
till 500 tkr. Om en uppgörelse konmler till stånd mellan konnnunen och 
Håbo FF angående anläggningen föreslås att även kommunens borgensåta
gande för checkkrediten sägs upp. 

De direkta ekonomiska konsekvenser som uppstår för kommunen vid en 
öveliagande av konstgräs anläggningen i befintligt skick på 6,2 mkr motsva
rande kommunens borgensbelopp är att avskrivningskostnadema för an
läggningen och räntekostnadema kOlnmer att belasta kommunens resultat 
med ca 660 tkr årligen. Dessutom måste kommunen uppta nya lån för att 
lösa borgensåtagandet till föreningen. 

Kommunen har på grund av föreningens begäran om övertagandet av an
läggningen för konstgräsplan gj ort en intemutredning kring markfrågan 
(Björkvallen och GrmlVallen) och utrett ytterligare konsekvenser för kom
munen för färdigställandet av anläggningen. Revisionsföretag PWC hm" an
litats av konnnunen för att granska ekonomin kring mlläggningen. Uppdra
get har bland armat bestått av att genomföra följmlde granskningar; 

Att granska om nppgiftema för konstgräsplan nppfyller kriterier för att kun
na klassificeras som en mlläggningstillgång enligt god redovisningssed i 
Sverige, 

Att bedöma om det [rons något hinder för Håbo konlIDwl att ta panten i an
språk. Avtal om panten hm" träffats mellan Håbo kOlnmun och Håbo FF men 
konstgräsplmlen ägs av Håbo FF Arena AB. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-09-05 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 132 KS 2008/68 

l. Av rapporten framgår att revisionen bedömer att av utgifterna på 
sammanlag17 133 tkr enlig1 en sammanställning från Håbo FF är 
6 072 tkr aktiverbara enlig1 god redovisningssed i Sverige, och kan 
aktiveras som en tillgång vid övertagandet. 

2. Revisionen ser inget hinder till att Håbo kommun tar i anspråk pant 
som Håbo FF lämnat som säkerhet för kommunens borgensåtagande. 
Dock rekommenderar PWC att en avstämning görs med en sakkun
nigjurist. 

Utöver de direkta ekonorniska konsekvenserna vid ett övertagande av an
läggningen har milj ö- och teknikförvaltningen utrett två alternativ, ett alter
nativ där konstgräsplanen ligger kvar där den ligger, området kring planen 
iordningställs, omldädningsrun1 och parkering anläggs samt ett alternativ 
som bygger på att konstgräsplanen flyttas till ett annat ställe i kommunen 
där allt kring planen redan är ordnat. 

Utredningen redovisas i sin helhet i tjänsteskrivelse daterad 2011-08-01. 

Efter förhandlingar noteras att styrelsen för Håbo FF tillstyrker att kommu
nen övertar anläggning på de villkor som redovisats. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2011-08-22, § 112. 
Tjänsteskivelse 2011-08-2l. 
Majoritetens förslag till beslut (hid nr 2011.1955). 

I samband med styrelsens behandling av ärendet redovisar konununstyrel
sens ordförande förslag på ett antal justeringar av de förslag till beslut som 
redovisats i tjänsteskrivelsen daterad 2011-08-2l. 

Carina Lund (M) föreslår att Håbo FF:s redovisning av dokumentation av 
lånen fi:ån lagkassorna kompletteras tillsammans med fakturor för elmaterial 
och elarbeten och redovisas i samband med fullmäktiges behandling av 
ärendet. 

Efter avslutad debatt konstaterar ordföranden att två förslag till beslut före
ligger nämligen ett från förvaltning och ett från majoriteten. Det senare re
dovisas vid dagens sanunanträde. Ett tilläggsförslag från Carina Lund (lVf) 
föreligger. 

Efter prövning av föreliggande förslag konstaterar ordföranden att styrelsen 
tillstyrker dels majoritetens förslag till beslut och dels tilläggsförslaget från 
Carina Lund (M). 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-09-05 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 132 KS 2008/68 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar uppmana Råbo FF att dels redovisa dokumentation 
över närmlda lån frålllagkassoma och dels komplettera redovisningen 
av fakturor gällande elmaterial och elarbeten. Kompletterande hand
lingar fcirutsätts fcireligga senast i samband med fullmäktiges behand
ling av ärendet, 2011-09-26. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

L Fullmäktige beslutar att ett avtal tecknas mellan Råbo FFI Råbo FF 
Arena AB och kommunen om överlåtelse av anläggning konstgräsplan 
(del Väppeby 7:218) till ett pris på 6188 tkr, under fcirutsättning att 
Råbo FFI Råbo FF Arena AB kan styrka kostnaderna fcir anslntnings
avgift på 37 tkT och fcir en elcentral på 79 tkr, som saknades för bedöm
ning anskaffningsvärdet på konstgräsplanen. 

2. Fullmäktige beslutar att betalningen från kommunen erläggs genom att 
kommunen löser Råbo FF:s lån på 6,2 mkr till föreningssparbanken i 
Enköping/Råbo. Differensen mellan lånet 6 200 tkr och överenskonll1let 
pris på 6188 tkr (12 tkr) läggs upp som ett lån från konll1lunen till 
Råbo FFI Råbo FF Arena AB. 

3. Fullmäktige beslutar att lösa borgensåtagandet fcir checkkrediten om 
högst 500 tkr som konununen har för Råbo FF genom en inbetalning 
till fcireningssparbanken i Enköping/Råbo. 

4. Fullmäktige beslutar att låna ut 512 tkr till Råbo FF så att fcireningen 
kan avsluta sin fullt nyttjade checkkredit hos fcireningssparbanken i En
köping/Råbo på 500 tkr och 12 tkr enligt punkt 1. I samband med detta 
upprättas ett avtal mellan kommunen och Råbo FF om amortering av 
lånet till kommunen. 

Kommunstyrelsens bedöIIDling är att det fcireligger uppenbar risk får att 
Råbo FF går i konkurs. Denna risk bedöms allvarligare än risken med 
att bevilja ett lån till fcireningen på 512000 utan säkerhet. 

5. Fulhnäktige beslutar att samtliga borgensåtagande till Räbo FF sägs 
upp snarast i samband med denna överenskommelse. 

EXPEDIERAD SIGt~ATUR UTDRAGSBESTYRKNlt~G 
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6. Fullmäktige beslutar att byggnader på fastigheten vid Granvallen 
(Övergran 6:6) övergår till kOlmnunen till ett pris på 350 tkr. Ett avtal 
tecknas mellan kommunen och Håbo FF om överlåtelsen. Köpeskilling
en betalas ut till Håbo FF efter att avtalet har teckoats av parterna. 

7. Fullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får i uppdrag att uppta nya lån 
på högst 7 050 tkr för att finansiera lösen av borgensåtagandena för an
läggningen konstgräsplan (6 200 tkr) och för checkkrediten (500 tkr) 
samt för öveliagandet av byggnaderna på fastigheten Övergran 6:6 (350 
tkr). 

8. Fullmäktige beslutar att miljö- och teknikoämnden får i uppdrag att ut
reda vidare och återkomma till fullmäktige med ett kostnadsförslag för 
färdigställandet av konstgräsplan där anläggningen är belägget idag (del 
av Väppeby 7:218) alternativt att flytta konstgräsanläggningen till 
skyddsvallen (Broby 2:1 och Eneby 1:61). 

Beslutsunderlag 
Ekonomichef 

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

Förslag till övertagande av konstgräsplan - Håbo FF 

Sammanfattning 
Styrelsen för Håbo FF har vid ett flettal tillfållen under våren 2011 kontaktat 
kommunen med begäran om att kommunen övertar föreningens anläggning för 
konstgräsplan, som kommunen har ingått borgen för. Föreningen anför i sin 
begäran att föreningen dels har ekonomiska svårigheter att klara av att betala räntor 
och amorteringar för lånen tagna hos banken dels att anläggningen inte är 
fårdigställt utan en del arbete kvarstår. 

För att lösa den akuta ekonomiska situationen som uppstod med föreningens 
betalningar under våren 2011 beslutade bildningsnänrnden, att förskottera 
driftbidraget för år 2012 till föreningen redan i år, i avvaktan på en helhetslösning 
för anläggningen "konstgräsplan" och for mark på Granvallen och Björkvallen . 

Kommunens totala borgensåtagande för Håbo FF uppgår till 6,7 mkr. 
Borgensåtagande för själva anläggningen "konstgräsplan" uppgår till 6,2 mkr och 
ett tidigare beslutat borgensåtagande för föreningens checkkredit uppgår til1500 
tkr. Om en uppgörelse konuner till stånd mellan konununen och Håbo FF angående 
anlägglingen föreslås att även konununens borgensåtagande för checkkrediten sägs 
upp. 

De direkta ekonomiska konsekvenser som uppstår för kommunen vid en 
övettagande av konstgräsanlägglingen i befintligt skick på 6,2 nill: motsvarande 
konununens borgensbelopp är att avsla.ivningskostnaderna för anläggningen och 
räntekostnaderna konul1er att belasta kommunens resultat med ca 660 tla.' årligen. 
Dessutom måste komlllunen uppta nya lårl för att lösa borgensåtagandet till 
föreningen. 

Kommunen har på grund av föreningens begäran om övettagandet av anlägglingen 
för konstgräsplan gjOlt en internutredning kring markfrågan (Björkvallen och 
Granvallen) och utrett ytterligare konsekvenser för konrnmnen för fårmgställandet 
av anläggningen. Revisionsföretag PWC har anlitats av kotmnunen för att granska 
ekonomin la.'ing anläggningen. Uppdraget har bland mrnat bestått av att genomföra 
följande gra11skningar; 

Att granska om uppgifterna för konstgräsplan uppfyller la.'iterier för att kUllila 
klassificeras som en muäggningstillgång etuigt god redovisningssed i Sverige, 

Att bedöma om det fillils något hinder för Håbo konrnmn att ta pa11ten i mlspråk. 
Avtal om panten hm' träffats mella11 Håbo kommun och Håbo FF men 
konstgräsplmlen ägs av Håbo FF Arena AB. 
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L Av rapporten framgår att revisionen bedömer att av utgifterna på 
sammanlagt 7 13 3 tkr enligt en sammanställning från Håbo FF är 6 072 tkr 
aktiverbara enligt god redovisningssed i Sverige, och kan aktiveras som en 
tillgång vid övertagandet. 

2. Revisionen ser inget hinder till att Håbo kOlmnun tar i anspråk pant som 
Håbo FF lämnat som säkerhet för konllilUnens borgensåtagande. Dock 
rekoll1ll1enderar PWC att en avstämning görs med en sakkumlig jmist. 

Utöver de direkta ekonomiska konsekvenserna vid ett övertagande av anläggningen 
har miljö- och tekllikförvaltningen utrett två altemativ, ett altemativ (Alternativ l) 
där konstgräsplanenligger kvar där den ligger, området kring planen iordningställs, 
omklädningsrum och parkering anläggs samt ett alternativ (Alternativ 2) som 
bygger på att konstgräsplanen flyttas till ett annat ställe i konllilUnen där allt kring 
planen redan är ordnat. 

Preliminär kostnadskalkyl enligt alternativ 1 där konstgräsplanen ligger kvar där den 
ligger, området kring planen iordningställs, omklädningsrum och parkering anläggs 

..... ... ...... 
•• 

. . . .. Driftkostnader, 

's~ecifj;k~'ti-6-n 
.. 

Drlftkostm!der 
'åv" åiigår'-g's_~ hivesteririgs-

Belopp karaktär kostiiader-

Borgensåtagande 6200000 6072 000 

Bygglov D engångsavgift 214000 "214000 

Aterställning av kringytor 4900 ODD "4900 ODD 

Omgivningen 4 500 ODD I "4500 ODD 

Direkta driftkostnader MoT 51 0000 3) 510 000 

Direkta investeringskostnader MoT 1100000 " 1100000 

Belopp 

Avskrivningskostnader 15 år 15472000 "1 031 ODD 

Avskrivningskostnader 5 år 1 100 ODD "220000 

Räntekostnader 4% 16572000 "663000 
.... 

Summa 5'2424000 214000 5'16572000 

l) Om konnnunen ska återställa alla hingytor, bygga förråd för de maskiner som 
hävs, bygga omklächlingsnnn , inköp av maskiner etc kommer investerings
kostnaderna att uppgå till 10,5 mkr. 

2) För närv31'ande sakl1as bygglov för konstgräsplanen vid Väppeby 7:218, Kostnad 
för bygglov skulle uppgå till: 214 tkr (engångskostnad) 

3) Miljö- och tekllikförvaltningen uppskattar de ökade driftskostnaderna till 
510 th/år. 

4) Utökade kostnader för kommunstyrelsen för räntor och avshivningar kommer 
enligt detta alternativ att uppgå till 1 914 tkr/år. 

/0 
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5) Totalt kommer kommunens driftkostnader att öka med 2 424 tkr/år 

6) Anskaffningskostnaden för anläggningen inklusive lösen av borgen på 6, l mkr 
och tillkommande investeringskostnad är kalkylerad till 16,6 mkr 

Preliminär kostnadskalkyl enligt alternativ 2 som bygger på att konstgräsplanen 
flyttas till ett annat ställe i kommunen där allt kring planen redan är ordnat. 

. Driftkostnader 
I Drift. av' eiigå!lgs~ hiv~sterings~ , 

Specifikation Belopp kostnader karaktär kostnader. 

Borgensåtagande 6200000 6072 ODD 

Bygg)ov - engångsavgift O I O 

Flytt av mattan 950000 1) 950 000 

Aterställning av ytor Väppeby 1 500000 I "1 500000 

Ateranvändning av befinl. matta 

Direkta driftkostnader MoT 510000 Z)S10DDD 

Direkta investeringskostnader MoT 1 100000 "1100000 

Belopp I 
Direkt avskrivning 1 år 1) 3572 000 "3572000 

Avskrivningskostnader 15 år 3 450 000 "230000 

Avskrivningskostnader 5 år 1100 ODD 3) 220 ODD 

Räntekostnader 4% 8122000 "324000 

Summa "1 284000 .. 'I 5 072 000 ..... 8122000 

l) Om kommunen väljer att flytta konstgräsplanen till exempelvis Sk-yddsvallen, så 
skulle byggnation av omklädningsrum och parkering inte behövas, eftersom detta 
redan fnms. Om mattan skulle kmma återanvändas skulle kostnaden för flytten av 
matta uppgå 950 tkr, traktor med tillbehör 1,1 Mkr, återställning av området runt 
konstgräsplanen på Gröna Dalen (1,5 mkr). Totalt 3,55 mkr. 

Nackdelen med demla lösning är att föreningen inte konmler att kmma använda 
planen \1llder en period när flytten och anläggningsarbeten sker. 

Fördelen med demla placering är att inget bygglov krävs samt att belysning, 
parkering, staket, omklädningsrum redan fimls och möjlighet att i fj-anltiden ansluta 
planen till fjänvänne får uppväl.TIming. 

2) Miljö- och teknikförvaltningen nppskattar de ökade driftskostnadema till 510 
tkr/år. 

3) Utökade kostnader får kOlllillunstyrelsen för räntor och avskrivningar kOllliner 
enligt detta altemativ att uppgå till 774 tler/år. 

4) Totalt kommer kOlllillUnens driftkostnader att öka med l 284 tkr/år. Utöver dessa 
kostnader konmler kostnaderna av engångskamktär att nppstå vid avveckling av 

r;rj 
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befintlig konstgräsplan på 5, l mkr och kommer att belasta kommunens resultat, se 
not 5 och 6, nedan. 

5) Anskaffningsvärde för den befintliga konstgräsanläggningen uppgår till 6, l mkr 
(kommunens borgensåtagande). Vid en eventuell avveckling kommer värdet av det 
som inte återanvänds att behöva skrivas av bokföringsmässigt. Miljö- och 
teknikfdrvaltningen bedömer att själva konstgräsmattan kommer att kUlma 
återanvändas. Förvaltningen bedömer att värdet för mattan uppgår till 2,5 mkr. 
Avskrivningen kommer att uppgå till 3,6 mkr, d.v.s skillnad mellan anskaffnings
värdet 6,2 mkr och värdet på konstgräsmattan 2,5 mkr. Avskrivningen konlller att 
belasta kommunens resultat, då anläggningen avvecklas. 

Återställning av ytor vid en eventuell avveckling av anläggningen på Väppeby 
konuner att belasta resultatet för konnnunen, beräknad kostnad 1,5 mkr. 

6) Totalt uppgår kostnaden som är av engångskaTaktär för avvecklingen av den 
befmtliga konstgräsplanen till 5,1 mkr. 

Alternativ 1 där konstgräsplanen ligger kvar där den ligger, 
området kring planen iordningställs, omklädningsrum och 
parkering anläggs 

Håbo FF har i området väster om Gröna dalens IP anlagt en konstgräsplan. Planen 
är byggd för ll-malllaspel, men består idag av sänkor, hål, revor i mattan och 
mattskarvar som gått upp, vilket gör det svåri att bedriva matchspel på planen. För 
att plallen ska bli spelbar måste detta åtgärdas omedelbali för att inte stön'e skador 
ska ske, både på mattall och underliggande konstruktion, men även så att inte de 
personer som utnyttjar planen får skador. De Olmåden som ligger rUllt planen har 
föreningen inte återställts. Ä ven detta måste återställas för att Olmådet åter ska bli 
funktionellt och tilltalallde. 

För att exakt få reda på hur planen är anlagd, så hade det underlättat om ritningar 
hade presenterats för konllmnen. Miljö- och teknikförvaltningen har inte lyckats få 
tag i ritningar över hur pI allen är byggd, vilket ställer till en del problem. Det har 
visat sig att konsultfirmor som gatuavdellungen varit i kontakt med har visat sig 
ovilliga att göra en övertagalldebesiktlung för att ta reda på planens status. Detta för 
att ritningal' saknas. 

Ett antagallde som kall göras är att föreningen ska allVända planen både till träning 
och matchspel, år'et runt. Hur föreningen tänkt utnyttja planen styr bland alllat val 
av belyslungens dimensionering (både konstruktion av fundalnent och val av 
annatur och ljuskälla). Detta hal' gatuavdelningen ännu inte hUllllit gå igenom. I 
dagsläget verkar föreningen välja att inte spela alla matcher på planen beroende på 
de hål och sättningar som finns, All belyslung är inte heller installerad, vilket 
försvårar användanden under årets mörkaste månader. 

/0 



TJÄNSTESKRIVELSE 5(10) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2011-08-28 
Vår beteckning 

KS nr2011.1955 

En konstgräsplan kräver minst lika mycket underhåll som en vanlig gräsplan. 
Planen ska borstas dagligen och kompletteras med grannlat, harvas l g/vecka fcir att 
behålla en lucker y1a samt att granulatet måste rensas på skräp 1-2 ggr/v. Om man 
underlåter att sköta planen enligt fcireskriftema halveras livslängden från ca 15 år 
till ca 7,5 år. 

För flera av de inköp som ska göras krävs upphandling. Det kan därför bli svårt att 
Illima utfcira åtgärder under hösten med tanke på den korta tid det är kvar till 
eventuell g äle och snö. 

Plan och markfrågor - Konstgräsplanen (del av Väppeby 7:218) 
Konstgräsplanenligger trots sin centrala placering, utanfcir detaljplanerad mark. 
Det är inget problem i sig, men i dagsläget saknas mark- och bygglov, vilket måste 
lösas. 

Enligt den fcirdjupade översiktsplanen rums det stöd för utvecklingen av 
idrottsplatser och ytor för kultur och idrottsutövande i Gröna dalen, vilket skulle 
kunna medge placeringen planen har idag. Planavdelningen arbetar idag med att ta 
fram ett planprogran1 för Gröna dalen och arbetet har nyligen inletts med en 
geoteknisk undersökning. 

För närVal'allde saknas bygglov för konstgräsplElllen vid Väppeby 7:218 

Kostnadf6r bygglov skulle uppgå till: 214 tkr 

Aterställning av kringytor 
F öreningen har schaktat undaJ.1 j ordmassor vid aJ.lläggaJ.1det av planen, men inte 
återställt dessa. För att miljön kring fotbollsplaJ.1en ska upplevas som trevlig, för 
spelare, åskådaJ.·e och boende, krävs ett flertal aletiviteter fcir att återställa 
omgivningen kring planen. Några av dessa är återställande av befintlig gångbana, 
återställning av byggväg ut mot CentmmIeden, bO!1tagande av schaktmassor saJ.nt 
återställning av kringytor. 

För att personalen inom gatuavdelningen ska kunna haJ.1tera planen på ett bra sätt 
skulle det även behövas någon fonn av fcinåd för utmstning, reservdelar, maskiner 
och tillbehören till maskinema. Detta finns inte idag. 

De flesta planer som är avsedda för matchspel på högre nivå har resultattavla, 
klocka, IjudaJ.lläggning och fasta avby1arbås. Detta haJ.' inte planen i dagsläget. 

Miljö- och teknikjön'altnillgen uppskattar kostnaderjör återställning av ytor 
kring planen till 4,9 mkr. 

Omgivningen 
Föreningen har tidigare sagt att parkering inte behövs och att de går bra att parkera 
vid Gröna Dalens IP. Dem1a parkering räcker oftast inte till och m811 väljer att 
parkera utefter Badhusvägen och längs Centmlllleden. Parkering längs vägen 
medfcir risker för åskådare och spelare som går över vägen. För att öka 
trafiksäkerheten och ge planen och området en bättre imaJ.lllung bör en infartsväg 
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från CentlUmleden anläggas. I anslutning till denna bör också en parkeringsplats för 
ca 40 bilar anläggas. 

Föreningen har inte heller ansett att ett omklädningsrum varit nödvändigt, men i 
kombination med att utnyttj 8.1ldet konmler att öka tror Gatuavdelningen att det 
kOllliner att krävas ett omklädningSlUm, eventuell även med utrYlmne för klubbens 
k8.11Sli och kiosk. 

Investeringskostnaderna/ör arbeten och byggnationer i omgivningen kommer att 
uppgå till 4,5 mkr. 

Direkta drift och investeringskostnader 

Driftkostnader 
Miljö- och teknikförvaltningen gör bedönmingen att fdr att behålla värdet i planen 
och för att kunna ntnyttja planen optimalt, så behöver planen användas och skötas 
om året runt. Gatuavdelningen har idag personal som tar hand om ishallen vintertid 
och som sköter gräspIlliler son111l8.1tid med klippning, kritning av planer mm. 
Personalmässigt har gatuavdelningen svillt att få detta att gå ihop redan idag, 
eftersom isen i ishallen börjar läggas i mitten av jnli månad och under denna tid, så 
sköts även fotbollsplanerna utonllms om. Som tidigare nälllilts, så kommer 
konstgräsplanen att behöva skötsel året om och det är därfdr Milj ö- och 
teknikförvaltnings uppfattning att en nyanställning behövs för att detta ska kunna 
fungera. 

Till detta ska läggas kostnader för granulat, en ny målbur/ill·, bränsle, el, försäkring 
och eventuell skadegörelse. 

Totalt gel' detta uppskattade driftskostnader på 510 tkr/år. 

Investeringskostnader 
För att Miljö- och teknikförvaltningen ska kunna ta hand om planen krävs 
omedelb8.1t inköp av utrustning, såsom en liten trahor inklusive plog, snöslunga, 
borsta och harv (500 tkr) S8.1nt en specialmaskil1 fOr skräprensning av granulat (600 
tkr). Enligt Svenska FotbollsförbUlldet är delila utrustning rekommenderad för 
skötsel av dessa planer. En dåligt underhållen plan som är oj ärllil och hill·d, kan 
även vara direki f8.1·lig att spela på och med en ökad skaderisk för spelarna. Det k8.1l 
även filmas möjlighet att leasa vissa maskiner och om m8.1l efter utredning väljer ett 
sådant alternativ måste dessa kostnader läggas på driften. 

Total ger detta direkta investeringskostnader på 1,1 mkr. 

Båbo FF h8.1· köpt in en fyrhjuling med plog och denna förutsätts övergå i 
kommunal ägo. 
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Alternativ 2 som bygger på att konstgräs planen flyttas till ett 
annat ställe i kommunen där allt kring planen redan är 
ordnat. 

Ett altemativ är att flytta konstgräsplanen till en atman plats som t ex Skyddsvallen 
(grusplan vid Fnturumskolan). 

Fördelen med en flytt till exempelvis Skyddsvallen skulle vat'a att fjän-vänne på ett 
relativt enkelt sätt skulle kmma värma upp platlen under årets kalla månader och på 
detta sätt Ul1derlätta gatuavdelningens snöröjning av platlen. Exakt kostnad för hm 
mycket detta skulle kmma kosta idag är oklart. En prisuppgift på detta måste 
förvaltningen få återkOl=1a med. 

Andra fördelar med Skyddsvallen är att det där redan films belysning, stängsel, 
parkering och omklädningsrum. Planen måste dock byggas ut något för att hålla rätt 
mått för matcher vilket ilmebär kostnader för flytt av belysningsmaster och diverse 
anläggningsarbeten. 

Den ena kortsidatl av fotbollsplanen ligger inom ett sk. U-Olmåde där 
vattenledningat· går. 

Vid en flytt och anläggandet aven konstgräsplatl bör placeringen justeras ca 4 
meter så att brunnslock för t.ex. inspektion hanmar utanför själva platlen. Vid ev. 
fratntida problem med ledningarna t.ex. läckage, kan marken behöva gr'ävas upp 
och en justering av ledningamas placeling, katl då Vat'a aktuellt. 

Om den gatnla mattatl skulle vat'a alltför skadad, så att denna inte går att 
återanväJ.1da, så skulle en ny matta kosta någonstans mellatl 1,5 - 2,5 mkr. Säljare 
för konstgräsplaner konnner till kommmlen den 26 augusti 2011 och 
f6rhoppningsvis katl hatl ta fratn en bättre prisuppgift hm mycket en platl skulle 
kosta. Denna måste dock upphatldlas. 

Plan och markfrågor - Skyddsvallen (Broby 2:1 och Eneby 1 :61) 
Skyddsvallen är idag en gruSplatl som ligger inom detaljplanerat Olmåde. 
Den ena kOltsidatl av fotbollsplanen ligger inom ett sk. U -Olmåde där 
vattenledningar går. 

Planens exakta storlek och placering bör fastställas så att fotbollsplatlen hamnat· 
inom detaljplanerad mat·k. Fördelen med denna placering är att inget bygglov krävs. 

Flytt av befintlig konstgräsmattan 
En flytt av själva mattan skulle kosta cirka 600 tkr och det elastiska skikt som läggs 
under mattan, cirka 350 tkr. Denna lösning förutsätter att mattatl inte är för skadad, 
att utrymme för konstgräsmattatl finns, så att inte kostnader för schaktarbeten 
tillkonnner. 
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Miljö- och teknikjörvaltningen uppskattar kostnaderjörflytt av mattan till totalt 
950 tkr. 

Aterställning av ytor kring planen vid Gröna Dalen 
Ä ven i altemativ 2 måste något göras åt de ytor som angränsar till den befintliga 
konstgräsplanen, såsom återställande av befintlig gångbana, återställning av 
byggväg nt mot CentrumIeden, borttagande av schaktmassor samt återställning av 
kringytor. Ä ven återställning av ytan under konstgräsplan måste göras. 

Miljö- och teknikjörvaltningen uppskattar kostnaderjör återställning av ytor 
kring planen till 1,5 mkr. 

Direkta drift- och investeringskostnader 

Driftkostnader 
Ä ven i altemativ 2 krävs en nyanställning får att detta ska kunna fungera. Till detta 
ska läggas kostnader för granulat, en ny målbur/år, bränsle, el, försäkring och 
eventnell skadegörelse. 

Totalt ger detta uppskattade driftskostnader på 510 tkr/år. 

Investeringskostnader 
Ä ven i altemativ 2 krävs inköp av utrustning, såsom en liten traktor inklusive plog, 
snöslunga, borsta och harv (500 tkr) samt en specialmaskin för skräprensning av 
granulat (600 tkr). 

Total ger detta direkta investeringskostnader på 1,1 mkr. 

Plan- och markfrågor 
Förvaltningen har utgått från en helhetssyn av fotbollsplanema Björkvallen, 
Granvallen, Konstgräsplanen samt Skyddsvallen. Samtliga planer ligger på 
fastigheter som ägs av Håbo KOnllnwl. 

Björkvallen, (del av Bå/sta 2:69) 
Enligt den fårdjupade översiktsplanen kan fastigheten detaljplaneras får bostäder. 
Den ingår idag i en pågående markaffår/bytesaffår och kommer på sikt att få en ny 
detaljplan med en altemativ användning i fonn av bostäder. 

Granvallen (del av Övergran 6:6) 
KOnll11Unen äger fastigheten som är på ca 4ha. Inom delma fastighet fUUlS 

anläggningens byggnader samt A- och B-planema. Håbo FF äger byggnadema som 
stål' på ofri grund och inget anendeavtal har kwmat återfilmas och inget arrende har 
erlagts. 

Byggnadema på fastigheten ntgörs av: 

• Klnbbhns 
(sex omklädningsrum, cafe, konferensrwll, tvättstuga, domanum, bastn etc.) 

• Omklädningsbarack med två omklädningsrum 

tV 
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• Materialbod 
• Speakertorn 

Slitage, bristande tillsyn och eftersatt underhåll gör att byggnaderna inte är i bästa 
skick. De utgör i nuläget en ekonomisk belastning för föreningen och ska värdet 
bibehållas krävs tillsyn och underhåll. 

Om det trots ovanstående films skäl att anse att det föreligger ett arrendeavtal 
mellan kommunen och föreningen, kan skäl för uppsägning vara att arrendatorn 
brister i skötsel av arrendestället alternativt att inget arrende erlagts. Kommunen 
kan även i teorin kräva att aJ.Tendatorn återställer markområdet efter sig. 

Den långsiktiga användningen av hela, eller delaJ.· av fastigheten kan istället bli 
exploatering för bostadsändamål. Alternativt skulle en ny verksamhet som t.ex. en 
camping, vara värt att undersökas. Den kortsiktiga användningen av fastigheten 
skulle kunna vara arrende för tex. bete, med kort arrendetid och möjlighet att säga 
upp aJ.Tendet med kort varsel. Kan maJ.l inte hitta en tillfällig verksaJ.nhet som 
använder och sköter om byggnaderna, bör konnnunen överväga att riva 
byggnaderna. Om kommunen övertar konstgräsplanen bör Håba FF även överlåta 
byggnader och övriga anläggningar på Granvallen, som en del av uppgörelsen. 

Konstgräsplanen (del av Väppeby 7:218) 
Konstgräsplanen ligger trots sin centrala placering, utanför detaljplanerad mark. 
Det är inget problem i sig, men i dagsläget saknas mark- och bygglov, vilket måste 
lösas. 

Enligt den fördjupade översiktsplaJ.len finns det stöd för utvecklingen av 
idrottsplatser och ytor för kultur och idrottsutövande i Gröna dalen, vilket skulle 
kunna medge placeringen plaJ.len haJ.· idag. Planavdelningen aJ.·betar idag med att ta 
fraJ.l1 ett planprograJ.l1 för Gröna dalen och arbetet haJ.· nyligen inletts med en
geoteknisk undersökning. 

Kostnad för bygglov skulle uppgå till: 214 tkr 

Skyddsvallen (Broby 2:1 och Eneby 1 :61) 

Skyddsvallen är idag en gmsplan som ligger inom detaljplaJ.lerat Olmåde. 
Den ena kOlisidan av fotbollsplanen ligger inom ett sk. U-oml"åde där 
vattenledningar går. 

PlaJ.lens exakta storlek och placering bör fastställas så att fotbollsplanen haJ.1111aJ· 
inom detaljplanerad mark. Fördelen med denna placering är att inget bygglov krävs. 

Sammanfattning: 
Då Björkvallen och Granvallen på längre sikt konmler att få en altemativ 
användning kvarstår behovet av en ny anläggning för fotbollsspel. 
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I samband med ett ev. övertagande av konstgräsplanen bör Kommunen, i sanrråd 
med Byggavdelningen, inkomma med en bygglovsansökan på en komplett 
fotbollsplan för matchspel. Det innebär med en ritning och disposition över 
anläggningen, ink tillfartsvägar, parkering och byggnader. 

En flyn och anläggande aven konstgräsplan på Skyddsvallen vid Futurumskolan 
skulle innebära en justering av placeringen och om den placeras inom detaljplanen 
behövs inget bygglov. 

Kommunen har sedan möjlighet att hyra ut fotbollsplanen till alla intresserade 
idrottsföreningar som behöver en plan att utöva sina sporter på. 

Beslutsunderlag 
Begäran om övertagandet av konstgräsplan Håbo FF (Kompletteras) 
Revisionsrapport PWC - Granskning av aktiverade utgifter för 
konstgräsplan - Håbo kommun 
Avtal mellan kommunen och Håbo FF 



Begäran 

Härmed begäl's att Håbo kommun ska inleda förhandling 811gående öveltagande av konstgräsplanen 

från Håbo FF Arena AB. 

Bålsta den 2 september 2011 

TonmlY Groop 
Ordfcir811de Håbo FF 

\ ~. -/~ae:-, h~~C:r~/ // 
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Granskning av aktiverade utgifter för 
konstgräsplan - Håbo kommun 

Inledning 
Häbo FF har anlagt en konstgräsplan ,~lken ägs av Häbo FF Arena AB som är ett helägt dotterbolag till 
Häbo FF. Kommunfullmäkiige i Häbo kommun har beviljat Håbå FF en borgen om sammanlagt 6,2 
mkr enligt avtal daterat den 10 maj 2010. Håbo FF har som säkerhet för kommunens borgensåtagande 
lämnat konstgräsplanen som pant. Håbo FF har i maj 2011 föreslagit att Håbo kommun tar över 
äganderätten av konstgräsplanen. 

Uppdraget 
PwC har fått i uppdrag att genomföra följande granskning: 

• Håbo FF har upprättat en sammanställning som specificerar anskaffningsutgifterna för 
konstgräsplanen. Den totala anskaffningsutgiften uppgår till 7 133 tkr. Uppdraget är att granska 

om utgifterna för konstgräsplanen uppfyller kriterierna for att kunna klassificeras som en 
anläggningstillgång enligt god redomsningssed i Sverige, d.v.s. enligt Årsredomsningslagen och 

Bokföringsnämndens allmänna råd. 

• Att bedöma om det finns något hinder [ör Häbo kommun att ta panten i anspråk. Avtal om panten 

har träffats mellan Håbo kommun och Håbo FF men konstgräsplanen ägs av Håbo FF Arena AB. 

Granskning hat gjorts av räkenskapsmaterial, årsredomsningar, avtal mm. Information/material 
som vi efterfrågat'men ännu inte erpållit är: 

• Underlag på nedlagt eget arbete konstgräsplan Håbo FF Arena AB 

• Vad är färdigställandegraden av konstgräsplanen i dagsläget jämfört med 2009-12-31? När togs 
planen i drift? 

Resultat av granskningen 

Aktiverade utgifter 

Baserat på den granskning som utförts bedömer m att av utgifterna på sammanlagt 7 '33 tkr enligt 
sammanställningen är 6 °72 tkr aktiverbara som tillgång enligt god redovisningssed i Sverige. 
Skillnaden mellan Håbo FF:s sammanställning och vår beräkning uppgår till 1 061 tkr. Skälen till 
varför vi bedömer att dessa utgifter inte kan aktiveras som tillgång ar: 



•-. 
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• Eget arbete 465 tia-. Det salmas underlag för utbetalda löner och nedlagd tid. En förutsättning 
för att kunna aktivera eget arbete som tillgång är att företaget/föreningen haft kostnader för 
arbetskraft och att det går att visa att utfört arbete avser den aLmella tillgången. 

• Ränteutgifter 418 tlcr. Ränteutgifter kan endast aktiveras under tillverkningsperioden. Som 
angetts ovan salmar vi information om när konstgräsplanen huvudsakligen fårdigställts. Av 
sammanställningen framgår att de externa utgifterna för åren 2008 och 2009 uppgår till 5 841 tkr 
samt för 2010 till 526 tkr. Aktiverade ränteutgifter för motsvarande perioder uppgår till 25 tkr 
respektive 207 tkr. Ränteutgifterna enligt sarnnlanställningen överensstämmer inte med de 
underlag vi granskat. Möjligen skulle en del av dessa ränteutgifter kunna aktiveras om dessa 
differenser utreds och om tidpunkten för när konstgräsplanen huvudsakligen var färdigställd kan 
bestämmas. Med huvudsakligen menar vi att det inte är möjligt att aktivera ränteutgifter i 
avvaktan på att mindre kompletteringsarbeten skall utföras. Av dessa skäl bedömer vi att faktiska 
och berälmade ränteutgifter rår 2011 på 185 tkr inte kan aktiveras. 

• Underlag som salmas till utgifter på 116 tlcr. Underlag salmas för anslutningsavgifter på 37 
tkr och för en elcentral på 79 tkr. Om utgifterna kan styrkas och om de har ett direkt samband med 
konstgräsplanen är vår bedömning att de kan aktiveras. 

• Adnrin.istrationskostnaderjövrigt 62 tlcr. Administrationskostnader får inte aktiveras som 
tillgång. Möjligen skulle några utgifter till mindre belopp kunna aktiveras men kopplingen till 
konstgräsplanen bedömer vi vara alltför vag. 

Utnyttjande av pant 

Vi ser inget hinder till att Håbo kommun tar i anspråk den pant som Håbo FF lämnat som säkerhet för 
kommunens borgensåtagande. Eftersom detta är en juridisk fråga rekommenderar vi att en 
avstämning görs med en sakkunnig jurist. 

Uppsala den 19 augusti 2011 

Peter Alm 

Auktoriserad revisor 

2av 3 
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JUSTERARE 
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Förslag om förtydligat medlemsansvar gentemot Kommuninvest 
ekonomisk förening 

Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid stämman 
2011 att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal som ersätter 
nuvarande regressavtal, dels ett garantiavial om medlemmarnas ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. 

Regressavialets och garantiavtalets respektive lydelse framgår av bilagor. 

Håbo kommun blev medlem i Kommuninvest ekonomisk förening år 2004. 
Kommuninvest skapades utifrån grundiden att tillsannnans får svenska 
kommuner och landsting bättre villkor för sina investeringar än vad de får 
var och en för sig. Idag har föreningen 262 medlemmar. 

Kommuninvests fönnåga att bistå medlemmarna med stabil och kostnadsef
fektiv finansiering baseras på dess mycket höga kreditvärdighet. Avgörande 
för fmansmarknadens förtroende för Kommuninvest är den solidariska bor
gen som krävs för ett medlemskap i Kommuninvest. Borgensåtagandet in
nebär att medlelmnarna har ett solidaJ.iskt ansvar för Konununinvests samt
liga förpliktelser. 

Sedan verksanilieten startade haJ.· sättet att arbeta med finansiering ändrats 
på många olika sätt. Omvärlden ser annorlunda ut. Medlemmarnas krav på 
fmansiering har förändrats. De har önskemål om snabb lånehantering samti
digt som inga bindande låneåtaganden länmas i förväg. För Kommuninvests 
del ställer detta krav på en högre betalningsberedskap. Vidare använder 
Kommuninvest idag olika typer av försäkringsinstnnnent, så kallade derivat, 
för att minska riskerna i upplånings- och utlåningsverksamheten sarnt likvi
ditetsförvaltningen. 

Därutöver har medlenllnarna i ägaJ.·direktiven aJ.lgivit att KOl11ll1uninvest vid 
alla tillfållen ska ha en tillfredsställande likviditet. Krav på likviditet före
ligger även från myndigheter och kreditvärderingsföretag. 

Genom de förändringar som har skett i verksanilieten och de krav som i öv
rigt ställs, behöver medlel11lnaJ.ua ingå de två nya avtalen. Därigenom till
försäkras att medlenllnarnas ansvar för Kommuninvests åtaganden blir tyd
ligt även i framtiden. ÄndringaJ.ua innebär inte något utökat medlemsaJ.lsvar, 
då den solidariska borgen, som redan idag innebär ett totalansvar för verk
sanilieten, inte ändras. 

Kommuninvest gör den bedömningen att genom de två nya avialen ska nå
gon yiterligare ändring av de avtal som rör medlems ansvaret inte behöva 
göras inom överskådlig tid. 

SIGNATUR 
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Föreningsstämmans beslut att ingå de två avtalen har föregåtts av utredning
ar och diskussioner i föreningsstyrelsen samt har presenterats vid de 22 
medlemss31mådsmoten som hållits under våren 2011, 

Ett förtydligat regressavtal 
Detta avtal ersätter nuvarande regressavtal och reglerar det inbördes 311sva
ret mellan medlemmarna om Kommuninvests fordringsägare skulle fram
ställa anspråk gentemot någon medlem med hänvisning till det solidariska 
borgensåtagandet Vidare reglerar regressavtalet den närmare proceduren 
om ett krav på betalning skulle framställas gentemot en medlem, 

Ansvaret i regressavtalet for forfmansieringen (den del av upplåningen som 
ännu ej är utlånad) är gemens3l1lt fOr alla medlemmar, Ansvaret står i rela
tion till medlemmens andel av fOreningens totala insatskapitaL När det gäll
er den del av upplåningen som använts för utlåningen är enbart de medlem
mar som lånar ansvariga, Detta ansvar sker i fOrhållande till medlemmens 
andel av Kommuninvests totala utlåning, 

Ett nvtt garantiavtal beträffande ansvar gällande motp31tsexponeringar i de
rivat 
För att minska valuta- och rffilteriskema i verks31nheten använder Kommu
ninvest sig av derivat - ett slags forsäkringsinstrument De vanligaste deri
vaten är swappar, optioner och terminer. Beroende på räntans eller valut311s 
utveckling kommer Konununinvest att ha en skuld eller en fordran på sin 
motpart, 

Garantiavtalet omfattar den fordran som Kommuninvest har på sin motpart, 
medan den solidariska borgensförbindelsen reglerar Kommuninvests skuld 
till motparten, Motpartsrisken avser risken att motparten i en transaktion 
inte k311 fullgöra sina åtaganden, Om inte motparten klarar av sina åtagan
den kan Konununinvest begffi'a att medlemmarna fullgor sitt betalningsan
svar enligt garantiavtalet 

I likhet med det grundläggande solidariska borgensåtag311det ffi' ansvaret for 
motpartsexponeringar genom derivatkontrakt gemens31ut för alla medlem
m31' när det gäller forfinansieringen (derivat kopplade till den del av upplå
ningen som ännu ej är utlånad), Ansvaret utgörs av medlemmens andel av 
föreningens totala insatskapitaL 

När det gäller de derivat som är kopplade till utlåningen ffi' enbart de med
lenml31' som lånar 311svariga, Detta ansvar sker i förhåll311de till medlem
mens andel av Kommuninvests totala utlåning, 

Medlermnarnas ansvar for motpartsexponering31' gäll311de derivat regleras 
idag i Kommuninvests utlåningsreverser och konuner därför att utmönstras 
ur dessa så sn31t det nya gar311tiavtalet blir gällande, 

./1 
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Kommunilwest arbetar hela tiden aktivt för att forebygga finansiella fcirlus
ter. Som kreditinstitut ska Kon11lluninvest alltid bedriva verksamheten inom 
ramen fur de krav som samhället uppställt i den finansiella lagstiftningen 
och genom Finansinspektionens normering. 

Medlemmarna har i ägardirektiv fastslagit den grundläggande synen på risk. 
Kommuninvest får inte driva sådana verksamheter som innebär att risknivån 
överstiger vad som hade varit tillåtet risktagande för en kommun eller ett 
landsting enligt kommunallagen. Riskerna i verksamheten ska minimeras 
och den totala risknivån får inte äventyra KommUllinvests finansiella situa
tion. 

JUSTER.A.RE 

'-.' \ 

Den grundläggande principen for Konununinvests riskhantering är att vill
koren for upplåning och utlåning ur ett riskperspektiv ska vara likvärdiga. 
Syftet är att minimera eller eliminera de risker som uppstår i verksamheten. 
Kon11lluninvests regler och processer har utformats fcir att säkerställa en sys
tematisk och trygg riskhantering. Bolagsstyrelsen har det övergripande an
svaret for riskexponering och hantering av risker samt beslutar om bolagets 
övergripande riskpolicy och instruktioner fdr fmansverksamheten. 

KommUDinvest ställer höga krav på motparterna. Placeringar av änou inte 
utlånat kapital sker i forsta hand i värdepapper utfärdade av stater, statligt 
garanterade finansiella institutioner med hög kreditväJ:dighet, b811ker med 
hög kreditvärdighet eller i form av säkerställda obligationer. 

Motpartsriskerna vid 81wiiJ1dnillg av derivat begriiJ1sas genom att kontrakt 
ingås med motparter med hög kreditvärdighet. Motpaltens kreditbetyg är 
avgör811de for vad Kommunillvest är beredd att acceptera när det gäller de
rivatens löptid, struktur och tillåten riskexponering. För att begrärlsa risker 
och exponeringar som uppkommer på grund av värdeforiiJ1dringar i derivat, 
ingår Konnnuninvest säkerhets avtal med motp8lterna. Dessa ger Konnnu
ninvest en rätt att nnder vissa forutsättningar kräva, men också en skyldighet 
att ställa, säkerheter. 

Kommuninvests kapitalbas uppgick den 31 december 2010 till cirka 944 
miljoner kr. Det utgör den primära ekonomiska bufferten om något negativt 
hiiJ1der. Under november 2010 h81· Kommuninvest stärkt kapitalbasen med l 
miljard kr genom ett forlagslån från medlemmarna. Syftet med en större ka
pitalbas är att öka fdrmågan att hantera allvarliga störningar. 

MedlemmaT11a har i ägardirektiv angivit att den utökade kapitalbas som blir 
följden av det eviga förlags1:bet, inte får anviiJ1das för att öka Kommunin
vests totala risknivå. 
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De tillgångar som ingår i Kommunmvests verksamhet påverkar medlemsan
svaret. Tillgångarna utgörs primärt av utlånade medel sarnt placeringar av 
likviditeten. I en situation där medlemsansvaret skulle bli aktuellt, kan 
Kommunmvest sälj a tillgångarna och använda deras värde för att återbetala 
genomförd upplåning. Därigenom minskas det totala medlemsansvaret. 

Övrigt 
Samtliga medlemmar i Kommuninvest behöver ingå de två nya avtalen. 
Dessa utgör en förutsättning för medlemskap i Kommuninvest och bygger 
på de skyldigheter en medlem har gentemot föreningen och övriga med
lemmar. Vidare utgör ett ingående av de nya avtalen en förutsättning för att 
kunna låna pengar från Kommuninvest. 

Beslutsunderlag 
- Avtal om regress, daterat 2011-04-07. 
- Garantiavtal - Kommunemas ansvar fOr motpartsexponeringar avseende 
derivat daterat, 2011-04-07. 
- Tj änsteskrivelse. 
- Arbetsutskottets förslag till beslut, 2011-08-22, § 95. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

l. Fullmäktige beslutar att med Kommul1.invest ekonomisk förening och 
medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt 
regressavtal, daterat 2011-04-07 

2. Fullmäktige beslutar att regressavtal daterat 2011-04-07, ersätter nuva
rande regressavtal, benälDllt "Avtal", daterat med böljan 
1993-05-07. 

3. Fullmäktige beslutar att med Kormnuninvest i Sverige AB ingå avtal 
gällarlde Håbo kOlDlnuns ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s mot
partsex"]Joneringar avseende derivat, daterat 2011-04-07. 

4. Fullmäktige beslutar att bemyndiga konUTIunstyrelsens ordförande, kom
mundirektöriekonomichef i förening, att underteckna ovan arlgivna avtal 
för Håbo konununens räkning. 
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2011-04-07 

Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening 
och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats 
följande 

AVTAL OM REGRESS M.M 

1. Bakgrund 

Konnmminvest i Sverige AB ("Kommumnvest") är ett helägt dotterbolag 
till Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen"). Föreningens 
medlemmar utgörs av kommuner och landsting ("Kommunerna"). 

Kommuninvests verksamhet består främst i att erbjuda Kommunerna olika 
typer av finansieringslösningar. För detta ändamål lånar Kommuninvest 
upp medel på den svenska och internationella kapitalmarknaden. l syfte att 
upprätthålla en god betalningsberedskap och för att möta Kommunernas 
kommande lånebehov, lånar Kommuninvest upp mer medel än vad som 
vid varje tilWi.lle lånas ut till Kommunerna. De överskjutande medlen 
placeras i en likviditetsreserv. 

Samtliga KOlmnuner har, i enlighet med Föreningens stadgar, genom en 
särskilt tecknad förbindelse iklätt sig ett solidariskt borgensansvar för 
samtliga de förplildelser som KOmmlll1ilwest har ingått och kommer att 
ingå ("Borgensförbindelsen"). 

Enligt bolagsordningen för Kommuninvest samt stadgarna för Föreningen, 
skall verksamheterna bedrivas inom ramen för den kommunala 
kompetensen. Därigenom är risktagandet i verksamheterna begränsade på 
motsvarande sätt som gäller för Kommwlerna. Den grundläggande synen 
på lisk regleras i ägardirektiven som är beslutade av Föreningen. Vidare 
arbetar Kommuninvest med olika skydds system som syftar till att minska 
riskerna för att någon av Kommuninvests borgenärer framställer anspråk 
enligt Borgensförbindelsen. 

Syftet med detta avtal ("Regressavtalet") är att reglera det inbördes 
ansvaret mellan Kommunerna om Kommuninvests borgenärer skulle 
framställa 8l1språk gentemot någon eller några av Kommunerna enligt 
Borgensförbindelsen. 
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2. Definitioner 

I Regressavtalet skall nedanstående begrepp ha följande innebörd. 

"Borgenär" 

"Borgensförbindelsen" 

~'Borgenskommun'~ 

"Borgenskrav" 

"Bristen" 

"Likviditetsdelen" 

"Likviditetsreserven" 

"L:lnedelen" 

"Upplåningsportföljen" 

"u tlåningsp ortfölj en" 

Borgenär som framställt hav 
enligt Borgensförbindelsen. 

Den av Kommunerna tecknade 
solidariska proprieborgen. 
Konunun eller landsting mot 
vilken hav enligt 
Borgensförbindelsen framställts. 
Det hav som Borgenär framställer 
enligt Borgensförbindelsen mot en 
Kommnn. 
Skall ha den betydelse som 
framgår av punkten 3.4. 

Skall ha den betydelse som 
framgår av plmkten 3.3. 

Den del av Upplåningsportfäljen 
som inte ntgär 
UtlåningspOliföljell. 

Skall ha den betydelse som 
framgår av punkten 3.3. 

Samtliga medel som från tid till 
alman upplånats av 
Kommuninvest. 

Samtliga medel som från tid till 
ammn utlånats av Konul1Uninvest. 
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3. Inbördes ansvar 

Om någon av Kommuninvests borgenärer framställer krav enligt 
Borgensförbindelsen gentemot någon av Kommunerna skall följande gälla. 

3.1 Om Borgenskrav framställs mot BorgenskOlllillUll skall 
Borgenskommunen genast meddela Konununinvest. Kormnuninvest 
skall så snart som möj ligt, dock senast inom en vecka från 
mottagandet av meddelandet, infonnera Borgenskommunen om 
Kormnuninvest har någon invändning mot Borgenskravet eller om det 
salmas invändning däremot. Skulle Konununinvest anse att det filUls 
grund för invändning skall Kommuninvest bistå BorgenskormnUllen 
med bestridande av Borgenskravet. BorgenskOlllinun skall inte betala 
innan Kommuninvest meddelat huruvida invändning mot 
Borgenskravet finns, inklusive kvittningsinvändning samt att beloppet 
stämmer. 

3.2 KormllUninvest skall, såvida Kormnuninvest inte framfört någon 
invändning enligt puructen 3.1, senast på förfallodagen erlägga 
betalning till Borgenären enligt Borgenskravet, eller - om betalning 
redan har erlagts av Borgenskomrnunen - till BorgenskOlmnunen. Om 
KOlllinuninvest salcnar fÖlTIlåga att erlägga full betalning enligt 
Borgenskravet skall Kommuninvest genast Ulldenätta 
BorgenskOlllinunen om detta och samtidigt, efter vederbörlig 
berälcning, skriftligen anmoda KommUllema att erlägga betalning med 
ett belopp motsvarande deras respelctive andelar av Borgenskravet 
beräknade enligt punkten 3,3 nedan. 

3.3 KonUllUllema skall på sätt och tid som anges i Konununinvests 
anmodan enligt pun1cten 3.2 ovan betala sina respektive andelar av den 
del av Borgenskravet som KOlllimminvest inte kan täcka, beräknade 
enligt nedan. 

Borgenskravet skall vid berälcningen delas upp i två delar, en del som 
motsvarar den andel som Utlåningsportföljen utgör av 
Upplåningsportföljen ("Lånedelen") och en del som motsvarar den 
andel som Likviditetsreserven utgör av Upplåningsportföljen 
("L ikviditetsdelen"). 

3.3.1 De KDlllinuner som har lånat medel från Kommuninvest skall 
betala en andel av Lånedelen motsvarande den andel som deras 
respektive lån utgör av Utlåningspoltföljen. 

3.3.2 Vid bestänUllande av Kommuns lån enligt punkten 3.3.1 
medrälcnas även Konununinvests utlåning till andra för vilka 
Konununen har tecknat annan borgen än Borgensförbindelsen. 
I det fall fler Kommuner tecknat sådan annan borgen för 

il 
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s31mna juridiska enhet skall lånebeloppet fördelas efter antalet 
borgensmän illl1an det medräknas. 

3.3.3 Samtliga Kommuner skall betala en andel av Likviditetsdelen 
motsvarande den andel som respektive Kommuus insatskapital 
utgör av det totala insatskapitalet i Föreningen. 

Samtliga beräkning31' enligt ovan skall ske med utgångspunkt från den 
tidpunkt som Borgenären har framställt sitt laav. 

3.4 Om någon av Kommunerna inte kan erlägga hela eller delar av sin 
eller sina andelar av Borgenslaavet berälmade enligt punkten 3.3 ovan 
C'Bristen") skall delUla kommun genast slo.iftligen meddela 
Konununinvest detta. Kmmnuninvest skall därvid genast anmoda 
s3l11tliga övriga Konununer att erlägga en andel av Bristen 
motsvarande den andel som respektive Konmmns insatskapitalntgör 
av det totala insatskapitalet i Föreningen. Konnnll1lerna skall erlägga 
betahling på i anmodan angivet sätt och tid. 

4. AvtaJstid och upphörande 

4.1 Detta Regressavtallöper tillsvidare. Kommunemas och 
KOl1JIDuninvests åtaganden enligt detta Regressavtal kan inte sägas upp 
eller på 3ll11at sätt återtas utan överenskonnnelse mellan Kommunerna 
och Kmmnuninvest. 

4.2 Om detta Regressavtal sägs upp i samband med att Kommun bevilj as 
utträde eller på annat sätt npphör att vara medlem iFöreningen, skall 
dock Regressavtalet i tillämpliga delar fortsätta att gälla för såd311a 
förpliktelser som avgående Konunun alltjämt har att svara för enligt 
vad som framgår av Föreningens stadgar. Genom undeliec1o.1ande av 
detta Regressavtal belaäftas Kommuns 3l1SV31' enligt vad som framgår 
av Föreningens stadgar avseende upphörande av medlemskap i 
Föreningen och avseende Borgensförpliktelsens tillämpning vid 
upphörande av medlemskap. 

4.3 Efter utträde eller uteslutning från Föreningen skall vid beräkning av 
den avgående Kommunens ansvar enligt detta Regressavtal den 
avgående Konununens andel av det totala insatskapitalet i Föreningen 
beräknas som om den avgående Kommunen allt jämnt var medlem i 
Föreningen. Vid sådan beräkning skall den avgående Konununens 
insatskapital, som det såg ut vid avgången ur Föreningen, läggas till 
Föreningens totala insatskapital. 

5. Meddelanden 

5.1 Meddelanden som skickas enligt bestämmelserna i Regressavtalet skall 
skickas slaiftligen via fax, bud, rekommenderat brev eller e-post till de 
faxnummer, adresser eller e-postadresser som framgår av Bilaga 1. 
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Samtliga parter till detta avtal åtar sig att snarast meddela öVliga pmier 
vid ändringar av dessa faxnummer, adresser eller e-postadresser. 

5.2 Tidsfrister för anmodningar enligt Regressavtalet skall börja löpa från 
dagen då anmodan mottagits. Ett meddelande sänt med fax eller e-post 
skall anses mottaget samma dag förutsatt att det kommit mottagaren 
tillhanda i läsbar form. Ett meddelande sänt med bud skall anses 
mottaget vid det falctiska avlämnandet. Ett meddelande sänt med 
rekommenderat brev skall anses mottaget då mottagaren kvitterat 
brevet. Ett meddelande som länmats efter 17.00 eller på dag som inte 
är vardag skall anses ha anlänt nästföljande vardag. 

6. Ränta 

6.1 I det fall Borgenskommunen har betalat Borgenären och någon annan 
Konnnun inte har fullföljt sin skyldighet att erlägga betalning enligt 
punkten 3.3 ovan skall Borgenskommunen ha rätt till dröj smålsränta 
från denna Kommun på det belopp som är obetalt. Årlig dröjsmålsränta 
skall ntgå på beloppet motsvarande åtta procent över vid varje tid 
gällande referensränta enligt räntelagen från förfallodagen för annan 
Kommuns betalning enligt punkten 3.3 ovan till dess betahling sker 
eller bristtäckning enligt punkten 3.4 sker. 

6.2 I det fall Kommun inte betalar enligt pnnkten 3.4 skall de övriga 
Kommuner som har täckt Bristen ha rätt till dröjsmålsränta 
motsvarande vad som sägs i punkten 6.1 ovan från den tidpunkt som 
betalning av Bristen skett till dess den bllstmlde Kommunen betalat. 

7. Ikraftträdande 

Detta Regressavtal skall träda ikraft den dag samtliga Konmmnema 
undeliecknat Bilaga l och ersätter dänned tidigare ingånget regressavtal, 
benätmlt "A vtal", daterat med bÖlj an den 7 maj 1993. Nytillkomna 
KOlmnuner tillträder Regressavtalet genom att nnderteckna Bilaga 1. 

8. Ändring 

Regressavtalet kan endast ändras genom skriftlig överenskonnnelse mellan 
Kommuninvest, Föreningen och Kommunerna. 

9. Föreningens fnllgörande av vissa åtaganden 

I det fall Kommuninvest på grund av obestånd, likvidation eller liknande 
situation inte kan fullgöra sina åtaganden enligt Regressavtalet skall så 
långt som möjligt dessa åtaganden, med undantag för KonU1mninvests 
betalningsansvar, fullgöras av Föreningen. 

)1 
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10. Tvistlösning 

Tvister i anledning av detta Regressavtal skall slutligt avgöras genom 
skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stocld1olms Handelskammares 
Skilj edomsinstitut. 

Skiljenämnden skall bestå av h-e skiljemän och sätet för skiljeförfarandet 
skall vara Stocld10lm_ 

Underteclmande skall göras i separat handling betecknad Bilae:a l till detta 
Regressavtal. 
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BILAGA l TILL REGRESSAVTAL 

Genom att tmderteclma detta avtal ingår nedanstående Kommun detta 
Regressavtal som reglerar hm ansvaret för det solidariska 
borgensåtagandet som medlenunarna i Kommuninvest ekonomisk förening 
tecknat för Kommuninvest i Sverige AB: s nuvarande och fi-amtida 
förpliktelser skall fördelas mellan borgensmäm1en_ 

Örebro den 
Ort och datum 

Kommuninvest i Sverige AB 

Namn på kommun/landsting 

N anIDunderskrifter Namnunderskrifter 

Namnförtydliganden Namnförtydliganden 

Titel Titel Titel Titel 

Fenixhuset, Drottninggat811 2, Örebro 
Besöksadress 

Box 124, 701 42 Örebro 
Postadress 

019-121198 
Telefax 

office@kommuninvestse 
E-postadress 

2011-04-07 

il. 
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KOMMUNERNAS ANSVAR FÖR KOMMUNINVESTS 
MOTPARTSEXPONERINGAR AVSEENDE DERIVAT 

1. BAKGRUND 

KOlmnuninvest i Sverige AB ("Kommuninvest") är ett helägt dotterbolag till 
Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen"). Föreningen ägs i sin tur 
av de kommuner och landsting som är medlemmar i föreningen 
("Kommunema"). 

Konnnuninvests verksamhet går nt på att erbjuda Kommunerna olika typer av 
finansieringslösningar. För detta ändamål finansierar Konnnuninvest sin 
verksamhet på svensk och intemationell kapitalmarknad. I syfte att 
upprätthålla en god betalningsberedskap och för att möta Kommunernas 
kommande lånebehov, placeras en del av de upplånade medlen i en 
likviditetsreserv bestående av olika finansiella instrument. 

I syfte att begränsa de marknadsrisker som uppstår som en följd av 
KOlmnuninvests upplåning och utlåning samt placeringar av likvida medel, 
ingår Kommnninvest olika typer av tiskhanteringsinstrument i fonn av 
derivatkontrakt. 

Samtliga Kommuner har genom en särskilt tecknad förbindelse ingått ett 
solidariskt borgensansvar för de förpliktelser som Kommuninvest har ingått 
eller kommer att ingå. Borgensåtagandet omfattar samtliga Kommuninvests 
förpliktelser, och således även Konununinvests förpliktelser enligt 
derivatkontrakten. 

Användningen av derivatkontrakt innebär en risk för att motparten inte kan 
fullgöra sina åtaganden. Denna tisk omfattas inte av borgensåtagandet utan 
har hittills reglerats i de reverser som de låutagande Kommunerna slaivit 
under i samband med upptagande av lån från Kommuninvest. 

Avsikten med detta avtal är att ersätta vad som anges i Kommunens reverser 
om övertagandet av exponeringarna för de finansiella instrument som tec1mats 
med anledning av Konununinvests refinansieting. Vidare reglerar detta avial 
hur dessa risker ska fördelas beträffande de derivatkontrakt som har ingåtts i 
samband med de placeringar i finansiella instrument som Kommuninvest gör 
vid förvaltningen av likviditetsreserven. 

v tl 
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2. DEFINITIONER 

I detta avtal ska nedanstående begrepp ha följande innebörd. 

"Exponering" 

"Kommunen" 

"Kommuninvest" 

"Placeringsportfö Ij en" 

"Upplåningsportföljen" 

"U t1ål1il1g sp ortfölj en" 

utgörs av det belopp som 
KomIl1uninvests motparter i de 
derivatko"ntrakt som KomIl1uninvest 
från tid till anna11 ingår har att betala 
till K011ununinvest. 

avser undeltecknad konunun eller 
landsting 

avser Konnnuninvest i Sverige AB 

utgörs av de finansiella instrument 
som Kommuninvest umehar och 
som utgör förvalhung av det kapital 
i UpplåningspOltföljen som inte 
blivit föremål för utlåning. 

utgörs av samtliga de medel som 
från tid till annan upplånats av 
Konnnuninvest. 

utgörs av samtliga de medel som 
från tid till an11an utlånats av 
Koml1111ninvest. 

00' 

I 0 
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3.1 KOMMUNINVESTS ÅTAGANDE 

Konnnuninvest åtar sig härmed att 

i) bedriva verksamheten på en risknivå som inte överstiger vad som 
utgör tillåtet risktagande för Kommunema inom ramen för den 
kommunala kompetensen. 

ii) enbart ingå delivatkontrakt med det hnvudsakliga syftet att minimera 
riskerna i verksamheten. 

iii) när så bedöms möjligt, begränsa Exponeringarna genom att 
KOlmnuninvests motparter eller alman, ställer säkerhet. 

iv) i en från affårsverksamheten skild funktion, granska nya motpalter 
samt löpande följa upp de motparter som godkänts. 

v) följa de mtiner som tillsynsmyndighet, andra myndigheter Salllt 
marknaden i övrigt tillämpar för att löpande övervaka och kontrollera 
Exponeringarnas utveckling. 

vi) minst två gånger årligen, samt vid begäran från Kommun, lämna 
besked om Kommunens andel av ansvaret för Exponeringarna. 

Konnnumnvests åtagande enligt demla punkt 3.1 utgör inget villkor för att 
Konununerna ska uppfYlla sina åtaganden enligt detta avtal. 

3.2 KOMMUNERNAS ÅTAGANDE AVSEENDE 
UTLÅNINGSPORTFÖLJEN 

3.2.1 Begränsning av Exponeringar 

De Exponeringar som avses i denna punkt 3.2 är de Exponeringar som hänförs 
till UtlåningspOliföljen samt de Exponeringar som avser den del av 
Upplåningsportföljen som ligger till gmnd för UtlåningspOltföljen. 

Exponeringarna hänförs till den del av UpplåningspOliföljen som ligger till 
grwld för UtlåningspOltföljen genom en beräkning av hur stor andel av 
UpplåningspOltföljen som är utlånad. 

Åtagandet enligt punkt 3.2.2 avser den proportionerligt beräknade mdelen av 
de totala Exponeringar som avser Upplåningsportföljen enligt de beräkningar 
som anges i föregående stycke, samt de Exponeringar som avser 
Utlåningspmtföljen. 

3.2.2 Kommunens åtagande 

Konununen åtar sig härnled att svara för de Exponeringar som avses i punkt 
3.2.1. Kommunens åtagande ska härvid begränsas till den andel av de aktuella 
Exponeringarna som motsvarar den andel som Konnnunens lån utgör av 
Utlåningspmtfölj en. 

/1 
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Vid bestämmandet av Kommunens lån enligt vad som anges i föregående 
stycke medräknas även Konnnuninvests utlåning till andra för vilka 
KOlllil1Unen har tec1mat borgen. 

3.3 KOMMUNENS ÅTAGANDE AVSEENDE 
UPPLÄNINGSPORTFÖLJEN 

3.3.1 Begränsning av Exponeringar 

De Exponeringar som avses i denna punkt 3.3 är de Exponeringar som hänförs 
till den del av Upplåningsportföljen som inte är utlånad. 

Exponeringmna hänförs till den del av Upplåningsportföljen som inte är 

utlånad genom en beräkning av hur stor andel av Upplåningsportföljen som är 

utlånad. 

Åtagandet enligt punkt 3.3.2 avser den proporiionerligt berälmade andelen av 
de totala Exponeringar som avser UpplåningspOliföljen enligt de beräkningar 
som anges i föregående stycke. 

3.3.2 Kommunens åtagande 

Kommunen åtar sig härmed att svara för de Exponeringar som avses i punkt 
3.3.1. Kommunens åtagande ska härvid begränsas till den andel av de aktuella 
Exponeringama som motsvarar den mldel som Kommunens insatskapital 
utgör av det totala insatskapitalet i KOlllinuninvest ekonomisk förening. 

3.4 KOMMUNENS ÅTAGANDE AVSEENDE 
PLACERINGSPORTFÖLJEN 

3.4.1 Begränsning av Exponeringar 

De Exponeringm· som avses i denna punkt 3.4 är de Exponeringar som hänförs 
till Placeringsportföljen. 

3.4.2 Kommunens åtagande 

Konm1Unen åtar sig härmed att svara för de Exponeringar som avses i punkt 
3.4.1. Kommunens åtagande ska härvid begränsas till den mldel av de aktuella 
Exponeringama som motsvarar den andel som Kommunens insatskapital 
utgör av det totala insatskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening. 

4. TIDPUNKTFÖRBETALNING 

KOIllinunen förbinder sig att, på KOlmnuninvests anfordran, till 
KOlID11Uninvest utge de belopp som Kommunen enligt detta avial åtagit sig att 
svara för. 
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5. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING 

Detta avtal löper tillsvidare. Kommunens åtagande enligt detta avtal kan inte 
sägas upp eller på amlat sätt återtas utan Kommuninvests medgivande därtill. 

I det fall Kommunen beviljas utträde eller på atmat sätt upphör att vara 
medlem i Kommuninvest ekonomisk förening ska Kommunen fortsatt svara 
för satntliga åtaganden som KOllli1ll1l1en vid tiden för utträde hade att svara för 
enligt detta avtal. Avialet ska upphöra då Kommunens samtliga åtaganden 
löpt ut. 

6. FÖRHALLANDETlLLANDRAAVTAL 

I det fall Kommunen tidigare har utfardat revers till Kommuninvest så ska 
detta avtal ersätta vad som i reversens övriga villkor, första och at1dra stycket, 
stadgas avseende Kommunens övertagande av Kommuninvests skyldigheter, 
rättigheter och exponeringar. 

7. ÄNDRING 

Detta avtal kan endast ändras genom skriftlig överenskommelse mellan 
KOlllinuninvest och Kommunen. 

8. TILLÄMPLIG LAG 

Tolkning och tillämpning av detta avtal ska ske enligt svensk lag. 

Örebro den 
01i och datum 

Kommuninvest i Sverige AB 

Namn på kormnun/landsting 

N atnnunderslcrifter Namnunderskrifter 

N amnförtydligat1den N atnnförtydligat1den 

Titel Titel Titel Titel 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2011-09-05 

( 
Kommunstyrelsen ANW\jl~ J~. 

.JUSTERARE 

KS § 137 KS 2003/19 

Förslag till nytt ägardirektiv för Håbohus Aktiebolag 

Sammanfattning 
Detta förslag till ägardirektiv har anpassats till den nya lagen om kommuna
la bostadsaktiebolag som gäller från och med den 1 januari 2011. Syftet med 
den nya lagen är att kommunala bostadsaktiebolag och privata hyresvärdar 
ska ges likvärdiga förutsättningar. Förändringar i ägardirektivet till följ d av 
denna lag är att en borgensavgift och ett avkastningskrav har införts. Skriv
ningen i tidigare ägardirektiv att bolaget ska drivas utan vinstintresse har ta
gits bort. 
I samband med styrelsens behandling av ärendet föreligger utskottets förslag 
till direktiv. Ordföranden redovisar förslag till justeringar av utskottets för
slag, gällande förtur, direktavkastning, egenfinansiering och kommunal bor
gen. 

Efter avslutad debatt prövar ordfdranden dels utskottets förslag till beslut 
och dels det vid dagens sammanträde justerade utskottsförslaget och frnner 
att styrelsen tillstyrker utskottets justerade förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till ägardirektiv 

1. Företagets ändamål 

Ändamålet för Håbohus AB:s (Bolaget) verksamhet, som anges i bolags
ordningen är att inom Håbo kommun köpa, sälja och äga fastigheter, för att 
på dessa uppföra, förvalta och upplåta bostäder, affarslägenheter och andra 
kollektiva anordningar samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet 
som är kommunrättsligt godtagbar. 

2. Syfte och mål 

Verksamhetens inriktning 

Bolaget ska med beaktande av kommunens styrdokument, exempelvis vi
sion och övergripande mål, bevaka möjligheterna till exploatering av fastig
heter och verka för att stärka kommunens attraktionskraft som boendeOIi. 

Bolaget ska enligt affarsmässiga principer, inom ramen för lagen om all
märmyttiga kO!=mnala bostadsaktiebolag, skapa och förvalta ett bostadsbe
stånd som tillgodoser olika krav på lägenheter avseende standard, utform
ning, läge, service, hyresnivå m.m. 

Bolaget ska verka för att utbudet av lägenheter som efterfrågas ökar. Bola
get ska även verka för ett ökat ntbud av fastigheter för affarslägenlleter och 
andra kollektiva anordningar. 

SIGNATUR 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 137 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-09-05 

KS 2003/19 

Bolaget ska aktivt motverka segregation. Det sociala ansvarstagandet måste 
delas av alla aktörer på bostadsmarknaden, där bolaget som stor fastighets
ägare är normbildande. 

Bolaget ska ge fortur for boende vid särskilda behov, utifrån ägarens direk
tiv. 

Ekonomi 

Bolaget ska eftersträva en sådan ekonomisk styrka att bolaget kan klara kon
junkturnedgångar och andra ekonomiska påfrestningar utan risker for kom
munen som ägare. 

Bolagets årliga avskrivningar ska överensstämma med de skattemässiga av
skrivningarna, det vill säga 2,0 procent. 

Bolagets långsiktiga mål är en soliditet om 10,0 procent. Soliditeten ska ald
rig understiga 5,0 procent. Vid en så omfattande investering i nyproduktion 
eller ombyggnad att soliditeten riskerar att understiga 5 procent ska särskilt 
beslut inhämtas från ägaren. 

Bolaget ska erlägga avgift for kommunal borgen. För år 2011 är avgiften 
0,2% av det totala borgensbeloppet och for år 20120,3 % av det totala bor
gensbeloppet. Avgiften fastställs därefter årligen efter sarnråd mellan bola
get och kommunen. 

3. Samverkan 

Bolaget ska aktivt söka samordningsfcirdelar med den övriga kDlmnunala 
organisationen i syfte att öka effektiviteten och den samlade kommunnyttan. 

4. Underställningsskyldighet 

Bolaget är ett helägt kommunalt bolag där ägarinflyiandet utövas av kom
munstyrelsen i samband med bolagsstämma eller genom ägardirektiv. 

Bolaget ska i ärenden av principiell betydelse, som t ex att bilda eller köpa 
bolag, köpa eller sälja stora fastighetsbestånd, köpa aktier i andra bolag, fore 
beslut inhämta ställningstagande från kOlmnunfullmäktige. 

5. Information till ägar'en 

Bolaget ska till ägaren 

• varje teliial avge ekonomisk rapport inklusive balansräkning. Inläm
ningstidpunkten ska överensstämma med kOlmnunens tidplan. 

EXPEDIERAD 6:4 SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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~ 
~ HÅBO 

KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Datum 

2011-09-05 

Kommunstyrelsen 

JUSTER",RE 

KS § 137 KS 2003/19 

• 
• 

varje teliial avge rapport om uthymingsläget och bostadskön. 
inge styrelseprotokoll. 

• till kommunen, på begäran, inge en ekonomisk helårsplan för de när
maste tre åren. Planen ska omfatta resultat- och balansräkning för re
spektive år med redovisning av minst följande nyckeltal; soliditet, ränte
täcknings grad och direktavkastning. 

Beslutsunderlag 
- Ägardirektiv daterat 10 maj 2007 
- Ägardirektiv daterat 20 juni 2011 

Tjänsteskrivelse, 2011-06-20 
- Arbetsutskottets förslag till beslut, 2011-08-22, § 97. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige uppdrar åt bolagsstämman att fastställa ägardirektiv får Hå
bohus Aktiebolag, i enlighet med styrelsens förslag till direktiv, 
2011-09-22, § 137. 

2. Fullmäktige beslutar att ägardirektiv för Håbohus Aktiebolag den 10 maj 
år 2007 utgår. 

SIG!~ATUR 
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Ägardirektiv för Håbohus Aktiebolag 

1. Företagets ändamål 

2.o0"7-0g- lO 

~~ 

Ankom HåbD kDmmun 
Kommunstyrelsen 

" 

2007 -OS-09 

~. Dlation~11 I-Isia HkIM ks aM?, 19 01. [D3Z 
Original till: ·1 Kopia till: 

Ändamålet för bolagets verksamhet, som anges i bolagsordningen är att inom Båbo 
kommWl köpa, sälja och äga fastigheter, för att på dessa uppföra, förvalta och upplåta 
bostäder, affårslägenheter och andra kollektiva anordningar samt att bedriva annan dänned 
förenlig verksamhet som är kommunrättsligt godtagbar. 

2. Syfte och mål 

Verksamhetens inriktning 

Håbohus AB ska på affårsmässiga grunder, men utan vinstintresse skapa och förvalta ett 
bostad.sbestånd som tillgodoser olika krav på lägenlleter avseende standard, ntfomming, 
läge, service, hyresnivå m.m, 

Bolaget ska verka för att utbudet av lägenheter som efterft-ågas av Wlgdomar och äldre 
ökar. Bolaget skall även verka för ett ökat utbud av fastigheter för affårslägenlleter och 
andra kollektiva anordningar. 

Bolaget skall, vid önskan om köp och ombildande till bostadsrätter från boende, aktivt 
verka för att en adekvat marknadsvärdering av aktnell fastighet görs och att ett 
marknad.sanpassat erbjudande ges. 

Bolaget ska bevaka möjligheten till nyproduktion av fastigheter i överensstämmelse med 
kommunens planer för fysisk planering och samhällsbyggnad. 

Båbohus ska aktivt motverka segregation. Det sociala ansvarstagandet måste delas av alla 
aktörer på bostadsmarknaden, där bolaget som stor fastighetsägare är l)ormbildande, 

Ekonomi 

För att kunna nå målen måste bolaget kOILSolideras och nå sådan ekonomisk styrka att 
bolaget kan klara konjunkturnedgåugar och andra ekonomiska påfrestningar utan risker för 
kommunen som ägare, 

Målet för bolagets konsolidering är att soliditeten efter avskrivningar med 2,0 procent ska 
vara sju procent vid utgången av år 2010. 

Ett långsiktigt mål för avskrivningarna är att de ska överensstänuna. med de skattemässiga 
avskrivningarna, d v s 2,0 procent. 



Målet för bolagets direktavkastning är att den ska vara minst Lika med medelvärdet av 
subventionsräntan (eller annan j ä.mf"örbar ränta) plus 1,5 procentenheter. 

I investeringsprojekt ska bolaget eftersträva en egenfmarLSiering på minst 20 procent. 

3. Finansförvaltning 

Bolagets likvida medel ska vara placerade på ett betryggande sätt. Bolaget ska till ägaren 
fortlöpande redovisa en finarLSpolicy som visar hur bolagets lånestock omsätts och 
riskramanla för denna verksamhet. 

4. Samverkan 

Bolaget ska aktivt söka samordningsfördelar med den övriga kommunala organisationen i 
syfte att öka effektiviteten och den samlade kommmmyttan. 

5. Underställningsskyldighet 

Håbohus AB är ett helägt kommunalt bolag där ägarinflytandet utövas av 
kommunstyrelsen i samband med bolagsstämma och genom särskilda ägardirektiv. 

Bolaget ska i ärenden av principiell betydelse som t ex att bilda eller köpa bolag, köpa eller 
sälja stora fastighetsbestånd, köpa aktier i andra bolag, före beslut inhänlta 
ställningstagande från ägaren. 

6. Information till ägaren 

Bolaget ska till ägaren 

• Varje tertial avge ekonomisk rapport inklnsive balansräkning. InlälIDungstidpunkten 
ska överensstiimma med kommunens tidpla:n. 

• Varje tertial avge rapport om uthyrningsläget och bostadskön. 
s Inge styrelseprotokoll. 
• Till kommunens budgetberedning årligen iuge en ekonomisk helårsplan för de 

närmaste tre åren Planen ska omfatta resultat- och balansrälmiug for respektive år med 
redovislUng av minst foljande nyckel tal; soliditet, räntetäckningsgrad och 
direktavkastning. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2011-09-14 
Vår beteckning 

KS2010/80 nr 2011.2144 

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

Val av ersättare i skolnämnden efter Johan Tolinsson (S) 

Kommunfullmäktige valde 2011-06-13, Johan Tolingsson (S) till ordinarie 
ledamot i skolnämnden. Tolingsson var tidigare ersättare i nämnden. 

Valberedningens nominering: 

Beslutsunderlag 
- Kommunfullmäktiges beslut 2011-06-13, § 90. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att utse N. N. () till ersättare i skolnämnden, för 
resterande del av innevarande mandatperiod. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2011-09-14 
Vår beteckning 

KS2010/80 nr2011.2150 

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

Avsägelse av samtliga politiska uppdrag samt fyllnadsval efter 
Thomas Lindström (S) 

I skrivelse från Thomas Lindström (S) avsäger sig Lindström samtliga sina 
politiska uppdrag. 

Valberedningens nomineringar: 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse från Thomas Lindström (S). 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att bevilja Thomas Lindström (S) begärt entledi
gande från samtliga politiska uppdrag. 

2. Fullmäktige uppdrar till kommunkansliet att hos Länsstyrelsen i Uppsala 
län, begära att ny ledamot och ny ersättare utses till kommunfullmäktige, 
efter Thomas Lindström (S). 

3. Fullmäktige utser N.N: () till l :e vice ordförande kommunfullmäktige, 
för resterade del av innevarande mandatperiod, efter Thomas Lindström 
(S). 

4. Fullmäktige utser N.N: () till ledamot i kommunstyrelsen, för resterade 
del av innevarande mandatperiod, efter Thomas Lindström (S). 

5. Fullmäktige utser N.N: ( ) till vice ordförande i kommunstyrelsen, för 
resterade del av imlevarande mandatperiod, efter Thomas Lindström (S). 

6. Fullmäktige utser N.N: () till ersättare i förbundsdirektionen för Kom
munalförbundet Räddningstj änsten En köping -Håbo, för resterade del 
av innevarande mandatperiod, efter Thomas Lindström (S). 

7. Fullmäktige utser N.N: ( ) till ledamot i fullmäktige för Regionförbundet 
Uppsala län, för resterade del av innevarllilde mandatperiod, efter Tho
mas Lindström (S). 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2011-09-14 
Vår beteckning 

KS2011/152 nr 2011.2161 

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

Motion med förslag om en översyn av skolornas arbete mot 
mobbning, motionär: Anders Nilfjord (FP) 

Av motionen framgår följande i sin helhet: "En undersökning från Skolver
ket (28/1-11) kritiserar flera av de vanligaste programmen som används mot 
mobbning på skoloma för att inte vara effektiva och i vissa fall kontrapro
duktiva. Frågan har nu återigen aktualiserats efter en uppföljning om sko
lorna förändrat sina metoder. 

Det är naturligtvis oacceptabelt om skolorna använder metoder som i värsta 
fall riskerar att öka mo b bningen. Ingen ska behöva var rädd för att gå till 
skolan. Alla instanser inom skolväsendet, från lärare och föräldrar till ansva
riga politiker, måste tydligt visa att mobbning och trakasserier aldrig kom
mer att accepteras. Allt arbete mot mobbning ska vara evidensbaserat och 
resultatinriktat. Det är viktigt att de metoder som används ska vara veten
skapligt förankrade. Skolverkets skarpa kritik måste tas på stort allvar. 

Med anledning av ovanstående yrkar Follcp8.J.iiet liberalema på följande: 

Kommunfullmäktige beslutar: 

• att Skol11änll1den och Bildningsnänmden ges i uppdrag att göra en översyn 
av antimobbningsarbetet för att säkerställa att det vilar på vetenskapliga me
toder. 

• att Skolnämnden och Bildningsnänmden återkon1l11er med en kaliläggning 
sanlt med förslag på åtgärder" 

Beslutsunderlag 
- Motion från Anders Nilfjord (FP). 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att överlänll1a motionen till dels bildningsnämnden 
och dels till skolnälllilden, för beredning. 



Folkpartiet Ub8fatem a 
Håbo föreningen 

Översyn av skolornas arbete mot mobbning 

En undersökning från Skolverket (2811-11) kritiserar flera av de vanligaste programmen som 
används mot mobbning på skolorna för att inte vara effektiva och i vissa fall 
kontraproduktiva. Frågan har nu återigen aktualiserats efter en uppföljning om skolorna 
förfuldrat sina metoder. 

Det fu' naturligtvis oacceptabelt om skolorna 8l1Vänder metoder som i värsta fall riskerar att 
öka mo b bningen. Ingen ska behöva var rädd för att gå till skolan. Alla instanser inom 
skolväsendet, ii'ån lärare och föräldrar till 8l1sv81'iga politiker, måste tydligt visa att mobbning 
och trakasserier aldrig kommer att accepteras. Allt arbete mot mobbning ska vara 
evidensbaserat och resultatimiktat. Det är viktigt att de metoder som används ska vara 
vetenskapligt förankrade. Skolverkets skarpa kritik måste tas på stort allvar. 

Med anledning av oV811stående yrk81' Folkpartiet liberalerna på följ811de: 

Kommunfullmäktige besintar: 
• att Skolnämnden och BildningsnfulU1den ges i uppdrag att göra en översyn av 

8l1timobbningsarbetet för att säkerställa att det vilar på vetenskapliga metoder. 
• Att Skolnämnden och Bildningsnfunnden återkommer med en kartläggning S81nt med 

förslag på åtgfu·der. 

För Folkpartiet Liberalerna 

Anders Nilfjord 

Epost: anders.nilf jord@folkaprtiet.se Webbsida: www.folkpartiet.se/haabo 

--lO 



f'1l W HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-09-05 

Kommunstyrelsen 

JUSTEPJl.RE 

KS § 136 KS2011/61 

Redovisning av beredd motion om kommunal revision av före
ningar, motionärer Björn Hedö (FP) och Tomas Alm (FP) ~ 

I samband med fullmäktiges sammanträde 2011-04-26 lämnades en motion 
angående kommunal revision av föreningar. I motionen föreslås följ ande: 

"Kommunen utser en föreningsrevisor som träffar de föreningar där kom
munen har borgensåtagande eller stora fordringar minst en gång om året för 
att gå igenom föreningens räkenskaper och att diskutera det fortsatta samar
betet samt hur framtiden ser ut för båda p81ier. Detta bör lämpligen ske i 
samband med när föreningen har bokslut." 

Håbo kommuns fmanspolicy framhåller att kommunen ska agera restriktivt i 
alla frågor gällande borgensåtaganden. Det ska vara kommunens primära in
ställning vid alla frågor om borgensåtaganden. 

Mot bakgrund av detta delar kommunstyrelsens förvaltning motionens an
demening om vikten av kontroll och insyn i alla borgensåtaganden, men gör 
bedömningen att inrättandet aven ny revisionsroIl riktad specifikt mot 
kommunens föreningar inte är nödvändig .. 

Därför föreslår kommunstyrelsens förvaltning att motionen avslås men att 
kommunstyrelsen istället uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning att föra 
en diskussion om en utökad revisionsinsyn i kommunens borgensåtag811de 
med de förtroendevalda revisorerna. 

Beslutsunderlag 
Motion, daterad 2011-04-26 (KS 2011/61, Hidnr: 2011.1152) 
Fullmäktiges beslut 2011-04-26, § 59 
Tjänsteskrivelse, 2011-08-03 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2011-08-22, § 100. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Fullmäktiges beslut: 

l. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att föra en diskussion med de 
förtroendevalda revisorerna om en ntökad revisionsinsyn i kommunens 
borgensåtagande 

2. Fullmäktige beslutar att motionen dänned ska anses besvarad. 

f1 \ I 
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Motion ang. kommunal revision av föreningar 

Håbo kommUll har i flera olika avseenden lämnat kommunal borgen till olika 
föreningar och det ett antal föreningar som har mer eller mindre skulder till 
kommunen. Vi anser att kommunen ska bevaka sina ekonomiska intressen och 
samtidigt ha ett gott samarbete med våra föreningar. 

Föreningar är viktiga för kommunen, inte minst för att dess företrädare tar ett 
stort ansvar fOr våra barn och ungdomar som på ett eller annat sätt engagerar sig 
i olika aktiviteter. Föreningsföreträdare i kommunen har ett stort ansvar för såväl 
ekonomi som barn och ungdomar i respektive förening, dessutom kommer det 
eventuellt att ställas allt högre krav på ekonomiska redovisningar framöver. Det 
blir svårare och svårare att få människor att ställa upp och arbeta ideellt i dessa 
sammanhang. 

Mot bakgnmd av ovanstående föreslår vi att: 

Kommunen utser en föreningsrevisor som träffar de föreningar där kommunen 
har borgensåtagande eller stora fordringar minst en gång om året för att gå 
igenom föreningens räkenskaper och att diskutera det fortsatta samarbetet samt 
hur framtiden ser ut för båda parter. Detta bör lämpligen ske i samband med när 
föreningen har bokslut. 
Den person som utses till kommunal föreningsrevisor behöver inte vara en 
auktoriserad men bör ha kunskap om såväl ekonomi som föreningslivet. 

~~~' 
Tomas Alm (FP) 

Fred Rydberg (KD) 

/dh::/ / 
~/I;t~ 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-04-26 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF § 48 KS 2010/108 

Interpellation från Karl-Axel Boström (M) om tidsomfattning för 
handläggning av ärenden som hanteras av kommunfullmäktiges 
demokratiberedning, riktad till kommunstyrelsens ordföranden 
under förra mandatperioden, Nina lagh (M) 

Följande framgår av interpellationen: "På Demokratiberedningens samman
träde den 4 april 2011 förekom ett ärende där Demokratiberedningen fått 
uppdrag av Kommunstyrelsen att yttra sig över Kommunstyrelsens beslut i 
ett ärende om en medborgannotion angående det kommunala bidraget till de 
politiska partierna, samt att ta kommunstyrelsens beslut i beaktande av par
tiernas arvodesförhandlingar före/efter valet 2010. 

Beslutet från kommunstyrelsen var daterat 2010-05-17. Eftersom det var du 
som var kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande vid denna tid
punkt ställs denna interpellation till dig. 

Med hänvisning till det ovan anförda frågar jag dig: 

Anser du att det är normal postgång att ett ärende tar 11 månader för att 
komma från en tjänsteman till en annan inom kommunhuset? 

Vad har egentligen hänt?" 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Karl-Axel Boström CM). 

- Tjänsteskrivelse 2011-04-04. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011,1085 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 92 

---

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2011-08-30 

~ A //Y/i/U/~ j @ 
SN 2010/85 

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

Sammanfattning 
Socialnämnderna i Sverige är skyldiga att anmäla dels till Socialstyrelsen och 
dels till kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges revisorer om beviljade 

. insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta) eller 
enligt SoL (socialtjänstlagen) inte har verkställts senast tre (3) månader efter· 
beslut. Nämnderna ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre (3) månader från avbrottet. 

Om kommunen inte verkställer gynnande biståndsbeslut inom tre (3) månader 
kan Socialstyrelsen välja att hos förvaltningsrätten föreslå att kommunen till
döms ett vite från tio tusen kronor och upp till maximalt en miljon kronor. 

Råbo kommun har nio (9) beslut, äldre än tre (3) månader, som inte har verk
ställts per den 2011-07-15, vilket också är inrapporterat till Socialstyrelsen den 
2011-07-31. 

Förvaltningens rapport med kommentarer framgår av tjänsteutlåtande, daterad 
2011-08"02. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteutlåtande, daterad 2011-08-02, nr 2011.1953. 

Beslut 

1. Sociainämnden beslutar överlämna förvaltningens rapport angående ej verk
ställda beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 1 § SoL till kommunfullmäktige samt 
kommunens revisorer. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar notera socialnämndens redovisning som delgiven. 

In I 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialförvaltn ing en 
Myndighetsenheien 
Catrin Josephson, enhetschef 
0171-52781 
cairin.josephson@habo.se 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Datum 

2011-08-02 

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

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden beslutar att överlämna fcirvaltningens rapport angående ej 

verkställda beslut enligt 9 § LSS och 4 kap l § SoL till kommun
fullmäktige och kommunens revisorer. 

Bakgrund 
Socialnämnderna i Sverige är sK-yldiga att anmäla till Socialstyrelsen om 
beviljade insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funkiions
hindrade (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 verkställer 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 2011-07-15 
Båbo kommun har nio (9) beslut, äldre än tre månader, som inte hade 
verkställts per den 15:e juli 2011, vilket rapporterats in till Socialstyrelsen 
2011-07-31. 

Fyra (4) beslut avser permanent bostad enligt 5 kap 5 § eller 5 kap 7 § SoL, 
där inget annat skäl än resurs brist har kunnat inges till socialstyrelsen. 

Fem (5) beslut avser bostad med särskild service för vuxna eller 8lIllan 
särskilt anpassad bostad för vuxna enligt 9 § 9 st LSS. Även för dessa beslut 
är det resursbrist som är skälet till att de inte är verkställda. Fyra av 
brukarna har dock uppgett att de avvaktar nytt grupp boende i Båbo kommun 
och dessförinnan inte önskar bli erbjuden annan verkställighet. 

Det äldsta beslutet om särskilt boende enligt SoL är från maj månad 20 l O 
och det äldsta beslutet om bostad med särskild service enligt LSS.är fattat i 
juni 2009. 

Ytterligare tre (3) beslut är imapporterade till socialstyrelsen, eftersom de 
rör personer som i tidigare rapporter beskrivits ha ej verkställda beslut. 
Under senaste tremånadersperioden har en av dessa personer återtagit sin 
ansökan, en person har fått beslutet verkställt och ytterligare en person har 
avlidit. 
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TJÄNSTEUTLATANDE 
HÅBO Datum 

KOMMUN 2011-08-02 

Socialförvaltningens kommentar 
I en rätts säker myndighetsutövning ska den enskilde medborgaren få 
beviljat bistånd verkställt inom skälig tid och det är naturligtvis mycket 
bekymmersamt när den enskilde behöver vänta länge. 

Eftersom det inte flilllS konkreta beslut att ioom en snar framtid starta 
ytterligare ett boende ioom LSS kan verkställighet ioom konununen för 
dessa beslut rimligtvis iote ske fcirrän på lång sikt. Socialnämnden bör 
därför ha beredskap för att, beroende på hur länge brukarna vill och kan 
vänta på sin iosats, framöver verkställa något eller flera av dessa beslut 
utanför konununen. 

Vad gäller särskilt boende har Socialstyrelsen nyligen begärt yttranden i tre 
iodividuella ärenden avseende särskilt boende. För dessa, samt ett tidigare 
bisLåndsbeslut rörande kontaktperson enligt LSS, har Socialstyrelsen 
meddelat att man överväger att ansöka hos förvaltningsrätten om vite, så 
kallad särskild avgift enligt 16 kap 6 a § SoL avseende ej verkställt beslut. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Socialfcirvaltningen 

Thomas BrandelI 
Socialchef 

Catrin Josephson 
Enhetschef 
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