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1. Upprop 

Måndagen den 11 november 2013, kl. 19.00 
Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta 

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. Redovisning av berett medborgarförslag om kommunal IT-insamling till fönnån för tredje 
världen 

5. Information: Leader i ett lokalt perspektiv 

6. Kompletterande beslut om markförsäljning inom området Bjömbro/Logistik Bålsta, del 
av Lundby 2:1, Bålsta tätort 

7. Delårsbokslut 2013 

8. Förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av 
resultatutj ämningsreserv 

9. Framställan från överfönnyndamämnden till kommunfullmäktige om utökad budget 

10. Årsredovisning 2012, Samordningsförbundet Uppsala län 

11. Förslag till avfallstaxa att gälla från och med 2014-01 01 och tillsvidare 

12. Förslag till VA-taxa att gälla från och med 2014-01-01 och tillsvidare 

13. Förslag om överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning i Uppsala län 

14. Förslag om imättande aven tillfällig fullmäktigeberedning med uppdraga att redovisa ett 
förslag till integrationspolitiskt program 

15. Redovisning av beredd motion om uppföljning och effektivisering av 
kommunfullmäktiges sammanträden, motionär: Nihad Hodzic CC) 
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16. Redovisning av ben:! :d motion om inköp av ett voterings system, att aIlvälldas i saInband 
med fullmäktiges SaInnlaIlträden, motionär: Fred Rydberg (KD) 

17. Förslag till nya regler för Jan Fridegårdspriset 

18. Förslag till sanllTIanträdestider för kommunfullmäktige under år 2014 

19. Val av ledamöter till en tillfållig fullmäktigeberedning med uppdrag att redovisa ett 
förs1ag till integrationspolitiskt program 

Owe Fröjd (Båp) 
Ordförande 

Övrigt 
Allmänhetens frågestund kl. 19.00 . Förhandlingama påbölj as direkt efter frågestunden. 
SanllTIanträdet direktsänds via kommunens webbplats - www.habo.se 

Övrigt 

I aIlslutning till sanllTIaIlträdet sker utdelning ur skolsrunfonden till åk 8, 
Potentia. 
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Redovisning av berett medborgarförslag om kommunallT -
insamling till förmån för tredje världen 

Sammanfattning 
Ett medbbrgarförslag inkom 2012-06-07 med förslag om kommunal 
insamling av uttjänt 1T- och annan relaterad utrustning till förmån för tredje 
världen. Av förslaget framgår att Håbo kommun borde inleda ett samarbete 
med ComputerAid, alternativt liknande organisation. Tanken är att inleda ett 
samarbete med en ideellt driven organisation som förmedlar begagnad 1T
utrustning till tredje världen, t~ll exempel datorer, skrivare och 
mobiltelefoner. Förslagsställaren föreslår även att Håbo kommun varje år 
anordnar tillfålle för insamling då kommunens invånare kali lämna in 
fungerande men uttj änt utrustning för vidare förmedling till ComputerAid, 
eller annan liknande organisation, och i slutändan tredje världen. 
Insamlingen k_an ske under en dag, en helg eller en period. 

Kommunkansliets utredning: 

Nedan följer en sammanfattning av några frågor som bör uppmärksammas 
om Håbo kommun ska inleda ett samarbete med ComputerAid eller 
lilenande organisation. I samband med att hårddiskarna tas ur kOl;nm~ens 
datorer och förstörs, så kan vi säkerställa att de datorer som komrrier från 
Håbo kommuns anställda är säkra att lämna vic;lare för återanvändning. Men 
om Håbo kommun ska stå för insamlingen av invånainas datorer bör det 
dock säkerställas att Håbo·kommun inte bär ansvaret om olagliga filer eller 
piratkopior upptäcks i en dator som kommer från en privatperson. Detta är 
ingen omöjlighet men skapar visst merarbete i {orm av översyn och . 
tillvägagåJigssätt. . 

Om länder· som tar: emot skänkt utrUstning såknarinfrastruktur för att 
hantera farligt avfall på ett korrekt sätt är risken att elektroniskt avfall från 
Sverige skapar storamiljö- och hälsoproblem i dessa länder. ComputerAj.d 

. redovisar åtgärder för att säkra återvinning men Håbo kommun har.· 
fortfarande inte full kontroll över att återvinningen sker på ett korrekt sätt. 
Om Håbo kommun skänker 'utrustning till andra länder är det av intresse att 
följ a upp hur utrustningen kommer till allväridning. Detta bör vägas mot att 
Håbo kommun har en mycket bra fungerande återviDning avel-avfall. 
Dessutom möjligt att som privatperson överlämna sin utrustning direkt till 
ComputerAid. 

Förslagsstallaren nämner ComputerAid som ett förslag m,en menar att det 
även skulle kunna vara en· annan liknande organisation. Om H~bo kommun . 
skulle bestäm.rna sig för att inleda ett sådant samarbete ställ~ kommunen 
inför frågan om vilken organisationsom är lämplig. En insamling av .. 
invånamas dåtorer o·ch ånnan relaterad utrustning kräver ett.. 

EXPEDIERAD I r: .. SIGNATUR . UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2944 
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ställningstagande från Håbo kommun kring vilken organisation som 
kommunen bör inleda ett samarbete med. Detta eftersom det sker genom ett 
aktivt val. Vidare fundering är hur Håbo kommun i framtiden skulle hantera 
liknande förslag om insarriling och samarbete med organisationer som rör 
andra områden, inte bara TT- och annan relaterad teknikutrustning. 

Självfallet skulle p.trustning som skänks kunna utgöra stort värde för till 
exempel skolor och sjukhus runt om i världen. Många människor kan få god 
hjälp via ComputerAid. En dator som skulle ha slängts i Sverige skulle i ett 
annat land kunna hjälpa någon att få utbildning. En dator skulle även kunna 
komma till hjälp på ett sjukhus. 

Frågan om Håbo kommun ska prioritera det arbetet som förslaget innebär 
och hur kommunen i sådant fall skulle förhålla sig till Naturvårdsverkets 
kominentarer för export av begagnade varor. Det skulle vara intressant att få 
följ a utvecklingen av hur uttj änt TT-och annan relaterad utrustning skänks 
till andra länder för välgörande ändamål. Kanske kan det bli aktuellt att 
återkomma till frågan om att inleda ett samarbete med ComputerAid eller 
liknande organisation vid senare tillfälle. 

Mot bakgrund av ovanstående sammanfattning anser kommunstyrelsens 
förValtning att förslaget bör avslås. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2012-06-07. 
Kommurifulläktiges beslut 2012-06-11, § 60. 
Kommunkansliets utredning, daterad 2013-09-20. 
Tjänsteskrivelse 23013-09-23. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 20 13-10-08, § 135. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktfge 

Kommunfullmäktiges beslut 

. 1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till kansliets utredning, att 
medborgarförslaget ska avslås .. 
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HABO Datum Vår beteckning 
KOMMUN 2013-09-23 KS2012/67 nr 2013.2321 

Kommunstyrelsens förvaltn ing 
Kommunstyrelsens kansli 
Caroline Uttergård, Administratör 
0171-52561 

caroline. uttergard@habo. ;e 

Utredning - kommunal insamling av uttjänt JT -utrustning 

Bakgrund 
Ett medborgarförslag inkom 2012-06-07 med förslag om kommunal insamling av uttjänt IT- och 
mman relaterad utrustning till förmån för tredje världen. Av förslaget framgår att Håbo kommun 
borde inleda ett samarbete med ComputerAid, alternativt liknande organisation. Tanken är att 
inleda ett samm'bete med en ideellt driven organisation som förmedlar begagnad IT -utrustning 
till tredje världen, till exempel datorer, skrivare och mobiltelefoner. Förslagsställm'en föreslår 
även att Håbo kommun vmje år anordnar tillfålle för insamling då kommunens invånare kan 
lämna in fungerande men uttjänt utrustning för vidare fönnedling till ComputerAid, eller annan 
liknande orgmusation, och i slutändan tredje världen, Insmnlingen kan ske under en dag, en helg 
eller en period. 

Atervinningen idag 
På Håbo kommuns återvinningscentr'al i Västerskogs industriOlmåde fums sortering och 
behandling av avfall ror att minska milj ö- och klimatpåverkan. Enligt lag får inget el- och 
elektronikavfall förekomma i hushålls soporna eller i grovsopoma, Allt el-avfall ska samlas in 
separat. El-avfall kan kostnadsfritt lämnas in på återvimungscentralen i Västerskog, Exempel på 
el-avfall är datorer, radio, DVD, skrivare, kontorsutrustning och mobiltelefon. 

99 procent avel-avfallet återvinns (den resterande procenten utgörs av farliga ämnen). Håbo 
kommun är ansluten till El-Kretsen vars syfte är att hjälpa de anslutna företagen, producentema 
på den svenska marknaden, att uppfylla sitt producentansvar. Alla företag som säljer elektriska 
eller elektrOluska produkter ocbJeller batterier har ett ansvar att omhänderta produkten när den är 
förbrukad. Det el-avfall som kOllliller till återvinningscentralen i Västerskogs industriområde 
faller således under El-Kretsens verksmnhet. 

Uttjänt IT-utrustning som kommer från anställda på Håbo kommml samlas idag in av IT
avdelIlingen. Håbo kommuns Dagliga Verksamllet hämtar därefter all den utr1lstning som ska 
återvinnas och sorterm' och demonterm' utrustningen i enlighet med de instruktioner 88m IT -
avdeillingen lämnar. Samtliga hårddiskar plockas bort från datorema och förstörs. Utrustllingen 
sorteras för att sedan lämnas för återvinning på kommunens återvilmingscentral i Västerskogs 
industriOllli'åde. 

ComputerAid Sweden 
Att skänka utrustning till ComputerAid går att göra antingen löpande, under en period eller vid 
ett enstaka tillfålle. Om Håbo konunun skulle vilja skänka utrustning till ComputerAid behöver 
utr1lstningen inte vara helt sorterad utefter de föremål och kvalite som organisationen önskm'. Det 
går att ordna så att organisationen själv sOlierar utrustningen men de behöver då få möjlighet att 
göra detta på plats, det vill säga på insmnlingsplatsen. Om Håbo kommun skulle vilja smnarbeta 
med ComputerAid så kml organisationen ordna så att dess samarbetspminer i Stockholm hänltm' 
den utrustning som ska skänkas. Hämtningen kan ske upp till en gång per vecka och det krävs att 
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minst tre till fyra datorer skänks (men ma:>. 20 datorer åt gången), alternativt minst två fyllda 
banankartonger (eller en flyttk81iong) med annan relaterad utrustning enligt organisationens lista 
med godtagbara föremål. 

ComputerAid rensar per automatik datorernas hårddiskar. Detta sker utan kostnad men det 
lämnas heller ingen rappOli från rensningen. Om rapport önskas krävs en avgift om 10 kronor 
per dator samt moms om organisationen rensar datorerna hos sig. Om kunden däremot önskar att 
organisationen rensar hårddiskarna på plats och innan de lämnar företagetJkommunen krävs en 
avgift om 125 kronor per dator. Håbo kommuns IT-chefrekommenderar dock att kommunen 
själva tar ut uttjänta datorers hårddiskar och förstör dem. 

ComputerAid ser till att all utrustning som lämnar Sverige fungerar och att all utrustning som går 
är monterad. Om organisationen får utrustning som inte fungerar så överlämnas utrustningen till 
Stena metall för återvinning. I de fall ComputerAid får in en dator som organisationen befarar 
har en livslängd på endast cirka tre år kan datorn till exempel göras om till ett lagringsnätverk. 

ComputerAid redovisar åtgärder för att säkra återvimling. Kansliet k81l dock inte säkerställa 
denna del i kedjan. Den senaste statistiken som ComputerAid har (avser åren 2005-2010) så gick 
99,6 % av all utrustning som organisationen tog emot i Sverige till olika projekt i länderna. 
Statistik från år 2005 visade att datorerna hade en genomsnittig 81lvändningstid på ca 5,5 år. 

ComputerAid har samarbeten med lokala hjälporganisationer på plats och det är just dessa 
hjälporganisationer som ser över behoven av utrustningen och ser till att utrustningen kommer 
fram där de behövs (främst skolor och sjukvård men även till andra projekt). 

Som privatperson går det att överlämna sin utrustning direkt till ComputerAid. 

Möjligheter till kommunal insamling 
Att anordna ins81nling av IT - och annan relaterad utrustning på återvinnings centralen skulle 
innebära extra arbete för de anställda, även om organisationen själva skulle stå för att hämta och 
sortera inlämnad utrustning. Det har förekommit stölder på återvinningscentralen och 
V AJavfallschefbefarar att arbetsmiljön för de anställda på återvinnings centralen kan komma att 
försämras om insamling sker av uttjänta datorer och annan relaterad utrustning. VAJavfallschef 
81lser dessutom att det är viktigt att separera insamling avel-avfall som faller under El-Kretsens 
verksamhet och ins81nling av utrustning som ska återanvändas via en org81lisation. Därför är det 
inte lämpligt att ha dessa två insamlingar på samma plats. Det bör l1änmas att Håbo kommun inte 
h81· befogenllet att plocka elektronik från El-Kretsens behållare Ut81l avläJ.l1n81·ens godkännande. 
Avlämnaren måste själv bestämma om utrusulingen ska lämnas till avfallsinlänming eller för 
åter81wändning. 

Möjlighet finns att till exempel anordna en k81np811j med skyltar och information om 
ComputerAid eller liknande organisation på återvimlingscentralen-. I 811llat fall bör man finna en 
lämplig plats i kommunen där en insamling kan ske sanlt att ansvarig personal utses, 

Ett alternativ till att Håbo kommun anSV81'ar för ins81nlingen av allmäJ.lhetens IT - och 81m81l 
relaterad teknikutrustning, är att kommunen endast anSV81'ar för att den utrustning som kommer 
fr'ån våra anställda kommer ComputerAid eller liknande organisation tillh81lda, Innan Daglig 
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Verksamhet hämtar utrustningen skulle Håbo kommuns IT-avdelning kunna göra en sOliering av' 
den utrustning som ska återvinnas och den utrustning som skulle kunna återanvändas. Sedan 
skulle Daglig Verksamhet, precis som idag, kunna sortera och demontera utrustningen i två olika 
kategorier; det som ska återvimlas och det som kan återanvändas. Daglig Verksamhet har under 
en period möjlighet att förvara utrustningen som ska skänkas till CamputerAid eller liknande 
organisation. 

Enligt den listan med föremål som ComputerAid önskar ta emot så är det endast ett fåtal föremål 
som kan återanvändas fi .. ån kommunens utrustning. Av de önskemål som ComputerAid har kan 
Håbo kommun skänka följande utrustning: 

o Fristående TFT-skärmar (utan dator) 

• Ej komplett men felfri, fullt fungerande dator(låda), tower och desktop (gäller ej bärbart) 

• Dator utan hårddisk och processor med kravet att moderkortet är felfritt 

• Nätverkstillbehör såsom nätverkskabel, hubbar, switchar, routrar, antenner för trådlös 
dataöverföring 

Även om det innebär mer arbete för IT -avdelningen och för Daglig Verksamhet så är det 
hanterbaJ.i. 

Export av begagnade varor - Information från Naturvå~dverket 
Enligt Naturvårdsverket har begagnade varor från industriländer blivit alltmer eftersökta 
handelsvaror i vissa utvecklingslä,nder vilket har resulterat i ett stort flöde avel-avfall i vissa 
utvecklingsländer. En del av denna utrustning innehåller farliga änmen som kan ge allvarliga 
konsekvenser för människors hälsa och miljö, speciellt när de blir avfall och/eller hanteras på ett 
olämpligt sätt. Transporter av sådana varor är därför reglerade i både Sverige och EU. 

Enligt EG-förordningen är det som regel förbjudet att transportera avfall till utvecklingsländer 
(det finns dock undantag om vissa villkor uppfylls). Det innebär även att om det som exporteras 
klassas som ett avfall, kan transporten ses S0111 en olaglig avfallstransport av tillsynsmyndigheter 
och tull. 

Om expOli ska ske till andra länder är det viktigt att tänka på följande: 

ID Det måste fnmas ett kvitto på försäljningen av produkten (uppgift vaJ.' utrustningen 
kOlnmer ifrån (kvitto) sen t ex ett gåvobrev/överlåtelsehandling från kommunen till 
organisationen dfu' det framgår att den fungerar och ska återanvändas. 

C!/ Det måste säkerställas att det inte rör sig om avfall. 

.. Produkten måste fungera felfritt. Föremålet måste vara testat och utvärderat. 

l) Att det inte fu' någon svårighet att sälja produkten. 
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III Att produkten inte innehåller något ämne som är förbjudet enligt lag. 

III Att produkten inte är för gammal. 

III Att produkten inte visar yttre felaktigheter som är typiska för avfall. 

III Att paketeringen skyddar tillräckligt under transport och vid i - och urlastning. 

III Det kan även vara bra att kontrollera vilket land organisationen skänker varorna till 
eftersom en del länder har nationell lagstiftning kring import av begagnade produkter (till 
exempel åldersgräns för import av begagnad elektronisk och elektrisk utrustning att de 
inte får vara äldre än tre år eller att det är helt förbjudet att skicka begagnad elektronisk 
och elektrisk utrustning till landet). 

En vara kan således klassas som avfall om den ser allmänt sliten ut eller om någon del saknas. 
Naturvårdsverket uppmanar även till att inte exportera föremål som det inte finns användning 
för. Håbo kommun ses inte som expOliören i detta fall men kommunen behöver kunna visa att 
varOlna som skänks inte är avfall. För att kunna visa att en utrustning inte är avfall är 
Naturvårdsverkets vägledning att vi bör uppvisa i stort sätt samma som det som rekommenderas 
för exportörer. 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis finns det några frågor som bör uppmärksammas om Håbo kommun ska 
skänka IT- och annan relaterad utrustning till tredje världen. I samband med att hårddiskmna tas 
ur kommunens datorer och förstörs, så kan vi säkerställa att de datorer som kommer från Håbo 
kommuns anställda är säkra att länma vidare får återanvändning. Men om Håbo kOlnmun ska stå 
för insamlingen av invånmnas datorer bör det dock säkerställas att Håbo kOlmnun inte bär 
ansvm'et om olagliga· fller eller piratkopior upptäcks i en dator som kommer från en privatperson. 
Detta är ingen omöjlighet men skapar visst merarbete i form av översyn och tillvägagångssätt. 

Om länder som tar emot skänkt utrustning saknm' infrastruktur för att hantera farligt avfall på ett 
korrekt sätt är risken att elektroniskt avfall från Sverige skapar stora miljö- och hälsoproblem i 
dessa länder. ComputerAid redovism' åtgärder för att säkra återvinning men Håbo kommun har 
fOlifarande inte full kontroll över att återvinningen sker på ett korrekt sätt. Om Håbo kOlnmun 
skänker utrustning till andra länder är det av intresse att följa upp hur utrustningen kOlmner till 
användning. Detta bör vägas mot att Håbo kOlnmun hm' en mycket bra fungerande återvinning av 
el-avfall. Dessutom möjligt att som privatperson överlänma sin utrustning direkt till 
ComputerAid. 

Förslagsställaren nänmer ComputerAid som ett förslag men menar att det även skulle kunna vara 
en annmlliknande organisation. Om Håbo kommun skulle bestämma sig för att inleda ett sådmlt 
samarbete ställs kommunen inför fråg811 om vilken organisation som är lämplig. En insanlling av 
invånmnas datorer och 8lIDml relaterad utrustning kräver ett ställningstagmlde fr'ån Håbo 
kommun bing vilken orgmllsation som kOlmnunen bör illleda ett sanlarbete med. Detta eftersom 
det sker genom ett aktivt val. Vidare fundering är hur Håbo kOlnmun i frmlltiden skulle hantera 
liknande förslag om insamling och samm'bete med organisationer som rör andra onn"åden, inte 
bara IT - och 8lID811 relaterad teknikutrustning. 

6< 
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Självfallet skulle utrustning som skänks kunna utgöra st011 värde för till exempel skolor och 
sjukhus runt om i världen. Många människor kan få god hjälp via ComputerAid. En dator som 
skulle ha slängts i Sverige skulle i ett annat land kunna hjälpa någon att få utbildning. En dator 
skulle även kunna k01nma till hjälp på ett sjukhus. 

Frågan om Håbo kommun ska prioritera det arbetet som förslaget innebär och hur kommunen i 
sådant fall skulle förhålla sig till Naturvårdsverkets kommentarer för export av begagnade varor. 
Det skulle vara intressant att få följa utvecklingen av hur uttjänt IT- och annan relaterad 
utrustning skänks till andra länder för välgörande ändamål. Kanske kan det bli aktuellt att 
återkomma till frågan om att il1leda ett samarbete med ComputerAid eller liknande organisation 
vid senare tillfålle. 

Mot bakgrund av ovanstående sammanfattning anser kommunstyrelsens förvaltning att förslaget 
bör avslås. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2012-06-07. 

- Kommunfulläktiges beslut 2012-06-11, § 60. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till kansliets utredning, att medborgarförslaget ska 
avslås. 

y 
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KSLlnr Reg.nr 

I 2Di2. ~ jtggj 
KommunallT~insamling till förmån för tredje världen 

I mitt privata arbete ingår det bland annat att hålla ett öga på hur privatpersoners datorvanor 
utvecklas och ökade trender visar att i dagens samhälle anses en dator eller mobiltelefon som bara är 
två år gammal vara uttjänt trots att den rent tekniskt fungerar och man väljer att införskaffa en ny. 
Den gamla telefonen eller datorn hamnar i förrådet eller på vinden där den samlar damm tills den 
dag den slutat fungera pga. sin ålder eller för att de tekniska specifikationerna inte längre räcker till 
för vardagligt ~t'bete varpå den slängs, förhoppningsvis då på ett miljövänligt vis. 

Jag anser att Håbo Kommun borde inleda ett samarbete med svenska ComputerAid 
(www.computeraid.se)J. eller liknande organisation, vilka är en ideellt driven organisation som 
förmedlar begagnad lT-utrustning såsom datorer, skrivare, mobiltelefoner och övrig elektronik till 
tredje världen för att fånga upp denna och låta den komma till användning istället för att 
bokstavligen talat ligga och samla damm. ComputerAid genomför om så önskas en radering av 
hårddiskar och data där de garanterar att ev. information blir omöjlig att återskapa varför varje 
medborgare kan känna sig säker på att deras personliga integritet alltid skyddas. 

Genom att vi som medborgare istället för att gömma vår gamla elektronik i ett hörn på vinden så kan 
vi hjälpa till att göra världen lite bättre. En tre år gammal dator från en privatperson i Bålsta kan vara 
till ovärderlig hjälp.på en vårdcentral eller sjukhus och en mobiltelefon från Skokloster kan vara 
anledningen till att ett liv räddas när den används i en ambulans i Afrika. 

Baserat på ovan nämnda fakta är mitt förslag 

e att Håbo Kommun inleder ett samarbete med ComputerAid eller liknande organisation för 
förmedling av begagnad IT och relaterad utrustning till tredje världen 

o att Håbo Kommun under en dag, helg eller period varje år anordnar en insamlingsdag då 
kommunens invånare på enkelt vis och på angiven plats kan lämna in fungerande men 
uttjänt utrustning för vidare förmedling till Computer Aid och i slutändan tredje världen 

Bålsta d~j,;;ni 201. 
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HASO 
KOMMUN --

~DESPROTOKOLL 

Datum 

2013:"10-21 

Kommunstyrelsen . AII1AMY.~ . ro 

JUSTERARE 

. l 

KS § 169 KS 2013/56 . 

Kompletterande beslut·om markförsäljning inom området 
Björnbro/Logistik Bålsta, del av Lundby 2:1, Bålsta tätort 

Sammanfattning . 
Kilenkrysset AB önskar förvärva ett ca 31 ha stort markområde i Björnbro 
av för·att där uppföra en lageranläggning vilken avses hantera gods via väg 
och järnväg. 

Huvuddelen av den mark som Kilenkrysset AB önskar förvärva tillhör idag 
Håbo Marknads AB, resterande del tillhör kommunen. 

Kommunstyrelsen har 2013-03-:04 givit förvaltningen i uppdrag att utarbeta . . 

en detaljplan för det nu aktuella området (KS §22, KS 20121106). Planen 
upprättas med stöd såväl av den fördjupade översiktsplanen som av 
detaljplaneprogrammet (KS §63, KS2011/89). 

Kommunstyrelsen har även beslutat att Håbo Marknads AB ska ansvara för 
planläggning och exploatering av verksamhetsområdet. Uppdraget regleras i 
ett avtru mellan kommunen och Håbo Marknads AB, daterat 2012-11-12, 
(KS § 86, KS 2011/63). Sedan kommunen 2013-01-23 (KS § 21, KS 
2613/16) bytt till sig ytterligare mark inom den södra delen av 
Bjömbroområdet ska kommunens anderav kostnader och intäkter utökas. 

Konimun:fulln;täktige beslutade 2013-09-4,3 § 66, följande: . 

1. Fullmäktige godkänner försäljning av del av följande fastighet till 
Kilenkrysset AB: Lundby 2:1. 

2. Fullmäktige godkän:O.er Håbo Marknads AB:s försäljning av del av·· 
Skörby 5:1 till KilenkrYsset AB. Detta under förutsättning att styrelsen 
för Håbo Marknads AB fattar nödvandiga beslut innan fullIDäktige 
behandlar ärendet. . . 

3. Fullmäktige beslutar att en förutsättning för försäljningens 
genomförande äi att avtalet med Kilt;;nkrysset AB kompletteras med 
senaste slutdatum för ffudigställande av den redovisade· byggnationen 
på fastigheten. Fullmäktige uppdrar till Hfibo Marknads_AB att komma 
överens med Kilenkrysset AB om detta. . 

Efter ytterligare granskning av det föreliggande tn~partsavtalet mellan Håbo 
kominun; Håbo Mirrk:iiads AB och Kilenkrysset AB så konstaterar 
k9~UnstYrelsens förvaltnmi att·fulJ.m,äktiges andrabeslilt,. gällande Håbo 
Marknads AB:sför~älj~g·av4ei av Skörby 5:1 till Kilenkrysset AB, inte 
är förenligt.med de skrivelser som :6.n.TI.s stipUlerade {avtalet. 
. " . . '. ' " ..' .. . 

. SIGNATUR UTDRAGSBEST'(RKNING 

I 

N·r 2013.2914 . 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 169 

Datum 

2013-10-21 

KS 2013/56 

Enligt trepartsavtalet ska Håbo kommun överlåta och sälja alla inom avtalet 
berörda fastigheter till Kilenkrysset AB . Av det följ er att Håbo Marknads 
AB måste överlåta del av Skörby 5:1 till Håbo konimun. Del av Skörby 5:1 
inregleras sedan i Håbo kommUns fastighet de~ av Lundby 2: 1 tillsammans 
med fastigheten del av Lundby 1:3>3. När samtliga marköverlåtelser ägt 
rum så överlåter och försäljer Håbo kommun fastigheten i sin helhet till 
Kilenkrysset AB för 24 800 000 kr. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att fullmäktiges andra beslut 
2013-09-23, § 66, upphävs och att ersätts enligt f5ljande: . 

Fullmäktige godkänner att Håbo Marknads AB överlåter och försäljer del av 
Skörby 5: 1 tili Håbo kommun. Som ersättning för överlåtandet ska bolaget 
erhålla 8 755 000 kr från Håbo kommun enligt bestämmelserna i avtalet. 

Fullmäktige godkänner att Håbo kommun köper del av Skörby 5:1 från 
Håbo Marknads AB. Som ersättning för överlåtandet ska bolaget erhålla 8 
755 000 kr från Håbo kommun enligt bestämmelserna i avtalet. 

Dessa föränch"ingar föranleder behovet av datumjusteringar i avtal.et. 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att dessa behandlas i tills·arnmans 
med den justering av avtalet som följer av fullmäktiges tredje beslut 2013-
09-23, § 66 . 

. Förvaltningen anser att det bör tydliggöras hur den ekonomiska regleringen 
mellån Håbo kommun och Håbo Marknad AB ska hanteras ur ett . 
koncernperspektiv. Mot bakgrund av detta så föreslår kommunstyrelsens 

. . 
förvaltning att fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att med hänsyn till 
vad so;m är mest fördelaktigt ur ett koncemekonomlskt perspektivharitera 
den ekonomiska regleringen mellan Håbo kommun och Håbo Marknads 
AB. 

Beslutsunderlag 
. Fullmäktige beslut 2oi3-09-23, § 66. 
Tjfuisteskrivelse 2013:-10-07. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-10-08, § 125. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

··Komn:iundU:ektör~ninformerai om fu.~ndet. 

EXPEDIERAD. 

ID. 
SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNIN.G 

I 
Nr 2013.2914 
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HÄBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 169 

SAMMANTRÄDESPROT~OLL 
Datum 

2013-10-21 

KS 2013/56 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfuilmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

L Fullmäktige beslutar att upphäva beslutspunkt 2, fattat den 2013-09-23, 
§66. . . 

2. Fullmäktige godkänner att Håbo Marknads AB överlåter och försäljer 
del av Skörby 5: 1 till Håbo kommun. Som ersättning för öv~r1åtandet 
ska bolaget erhålla 8755000 kr från Håbo kommun enligt 
. bestämmelserna i avtalet. 

3. Fullmäktige godkänner att Håbo komrilun köper del av Skörby 5:1 från 
Håbo Marknads AB. Som ersättning för överlåtandet ska bolaget erhålla 
8 755 000 kr' från Håbo kommun enligt bestämmelserna i avtalet. 

4. Fullmäktige godkänner Håbo komrp.uns försäljning av del av Skörby 5: 1 
till Kilenkrysset AB. 

5. Fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att med hänsyn till vad som är 
mest fördelaktigt ur ett ko:o.cernekonomiskt perspektiv hantera den 
ekonomiska regleringen mell?Il Håbo kommun och Håbo Markriads AB. 

6. Fullmäktige uppdrar till Håbo Marknads AB att komma överens med 
Kilenkrysset AB om erforderliga datumjusteringar i avtalet. 

EXPEDIE~D };, . SIGNATUR Ui'D~GSBESTIRKNING 

1 

. Nr 2013.2914 .. 
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CHÅBO 
SAM~ANTRÄDESPROIOKOtt------------

I!b 
KOMMUN 

Datum 

2013-09-23 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF § 66 KS 2013/T~6 

Beslut om markförsäljning inom området Björnbro/Logistik Bål
sta, del av Lundby 2:1, Bålsta tätort 

Bakgrund 
Kilenkrysset AB önskar förvärva ett ca 31 ha stort markområde i Björnbro 
av för att där uppföra en lageranläggning vilken avses hantera gods via väg 
och j ämväg. 

Huvuddelen av den mark som Kilenkrysset önskar förvärva tillhör idag 
Håbo Marknads AB, resterande del tillhör kOlmnUllen. 

Kommunstyrelsen har 2013-03-04 givit förvaltningen i uppdrag att utarbeta 
en detaljplan för det nu aktuella området (KS §22, KS 2012/106). Planen 
upprättas med stöd såväl av den fördjupade översiktsplanen som av det de
taljplaneprogram vilket håller på att slutföras. 

Kommunstyrelsen har även beslutat att Håbo Marknads AB ska ansvara för 
planläggning och exploatering av verksamhetsområdet. Uppdraget regleras i 
ett avtal mellan kommunen och Håbo Marknads AB, daterat 2012-11-12, 
(KS § 86, KS 2011/63) 

Sedan kommunen 2013-01-23 (KS § 21, KS 2013/16) bytt till sig ytterligare 
mark inom den södra delen av BjömbroOlm"ådet sk~ kommunens andel av 
kostnader och intäkter utökas. 

Avtalsupplägg 
Avtalet innebär att Kilenkrysset AB betalar totalt 24,8 Mkr för överlåten 
mark. Av köpeskillingen går 64,7 % till kommunen och 35,3 % till Mark
nadsbolaget. Avtalet är villkorat av att den avsedda detaljplanen (som möj
liggör Kilenkryssets utbyggnad) vnmer laga kraft senast 2014-09-30. 

Kilenkrysset skall svara för alla kostnader inom tomten, framdragande av 
industrispår mm. Bolaget skall också erlägga 24,8 Mkr till kommunen för 
täckande av Olm"ådets andel av gemensam nmastruktur inklusive anlägg
ningsavgift för vatten och avlopp. Avtalet im1ebär att kommunen inte vid 
något tillfälle skall behöva fmansiera investeringar med andra pengar än de 
som kOlnmer in i form av infrastrukturersättning. 

En1igt marknadsbolagets och förvaltningens bedölmIDlg täcker infrastruk
turersättnlllgen med god marginal de åtaganden (vägbygge, framdragande 
av vatten och avlopp mm) som erfordras för Kilenkryssets etablering. 

EXPEDIERAD t r;ly . SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2533 
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KOMMUN 2013-09-23 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF § 66 KS 2013/56 

Beslutsunderlag 
Avtal om marköverlåtelse och exploatering mellan Håbo kommun; Håbo 
Marknads AB och Kilenkrysset AB 
Arbetsutskottets beslut 2013-03-19, § 57 
Tjänsteskrivelse 2013-04-02 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-04-08, § 64. 

Styrelsen tillstyrker den föreslagna försäljningen. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Yrkanden 
Agneta Häggiund (S) yrkar bifall till styrelsens förslag om försäljning av 
mark till Kilenkrysset AB, enligt föreliggande förslag. 

Sjunne Green (Båp) redovisar följande tilläggs yrkande till styrelsens förslag 
till beslut: "En förutsättning för försäljningens genomförande är att avtalet 
med Kilenkrysset AB kompletteras med senaste slutdatum tör färdigställan
de av den redovisade byggnationen på fastigheten". 

Karl-Henrik Nanning (M) yrkar bifall dels till kommunstyrelsens förslag till 
beslut och dels till Greens (Båp) tilläggsyrkande. 

Omröstning 
Efter avslutad debatt noterar ordföranden att dels föreligger styrelsens för
slag till beslut och dels ett tilläggsyrkande. Ordföranden föreslår att fullmäk
tige tar ställning till dess, var för sig. Fullmäktige godkänner detta. Efter 
propositionsförfarande dels av styrelsens förslag till beslut och dels av 
Greens (Båp) tilläggsyrkande, fInner ordföranden att fullmäktige beslutar i 
enlighet med de två förslagen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige godkäImer försäljning av del av följande fastighet till Ki
lenkrysset AB: Lundby 2:1. 

2. Fullmäktige godkänner Håbo Marknads AB:s försäljning av del av 
Skörby 5: 1 till Kilenkrysset AB. Detta under förutsättning att styrelsen 
för Håbo Marknads AB fattar nödvändiga beslut innan fullmäktige be
handlar ärendet. 

3. Fullmäktige beslutar att en förutsättning för försäljningens genomfö
rande är att avtalet med Kilenkrysset AB kompletteras med senaste 
slutdatum för färdigställande av den redovisade byggnationen på fastig-

EXPEDIERAD 11_ 
l?, 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2533 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 66 

SAM~ANTRÄDESPROTOKDrLrL------~~ ... 
Datum (?! 
2013-09-23 

KS 2013/56 

heten. Fullmäktige uppdrar till Håbo Marknads AB att komma överens 
med Kilenkrysset AB om detta. 

Beslutsexpediering 
Utvecklings chef - kommunkallsliet 
Håbo Marknads AB 

JUSTERARE EXPEDIERAD I ~ , SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2533 
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~~~~~~=================S~~~~~~============ HABO - -I 
Datum 

KOMMUN _ 2013-10~21 I 

Kommunstyrelsen Avm~'1 .. I 
KS § 150 

Delårsbokslut 2013 

Sammanfattning 

ks 2013/61 , " 

Enligt lagen om kommUnal redovisning som gäller från och med 1998 skall, 
kommlIDen årligen upprätta minst en särskild redovisning, delårsrappOli, för 
verksamheten från räkenskapsårets bölj an. Minst en rapport skail OInfatta en 
period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. _ 

Delårsrapporten skall innehålla en redogörelse för verksamheten och resultat 
för perioden. Uppgifter skall också lämnas ror samma period roregående år. 

KOIDIDlIDen har upprättat delårsrapport per den 31 augusti med' 
helårsprognos. 

Driftredovisning - prognos helår 
Prognosen för årets resultat visar på ca 19,7 mkr. I förhållande till det 
budgeterade resultat på cirka 10,3 mkr är det en förbättring med cirka 
9,4 mkr. 

Tre av nämnderna visar lIDder~kott och en visar överskott. Skolnämnden 
redovisar en prognos på, 7,7 mkr i lIDderskott. Det är främst insatser för barn 
i behov av särskilt stöd som är orsaken. Förvaltningen arbetar med en 
handlingsplan för att nå en budget i balans. Socialnämnden visar ett 
underskott på 3,9 mkr. En av orsakerna är att hemtjäD.sten är dyrare än 
budgeterat. Överförmyndarnämnden räknat med ettlIDderskorl om 150 tkr. 
Miljö- och teknikförvaltningen prognostiserar att nå ett nollresultCit. 
Bildningsnämnden prognostiserar ett överskott öm ca 3,0 mkr. . 

Diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäk:Iill;lgen har haft stor·påverkan på 
pensionsskuldens storlek. Ju lägre diskonteringsräntan är desto högre blir 
pensionsskulderi. Sveriges Kommuner och landsting, SKL, beslutade i april 
attdiskonteringsräntan.ska sänkas med 0,75 procentenheter. Sänkningen får 
till effekt att avsättnlngen i balansräkningen ökar med 6,9 mkr på helår. 

'Ansvarsförbindell5en ökar med cirka 27,8 mkr. 

APA har beslutat om en ateibetalning av sjukförsäkringsavgifter avseende 
åren 2005 till 2006. För kommUnen innebär det en återbetahring med 
ca 13,0 mkr; vilket har redovisats i prognosen . 

. , . 
Senaste skatterntäktsprognosen, daterad 2013-08-15 från Sveriges 
kOIDIDlIDer och landstmg{SKL), visar att intäkterna 'väntas, bli 3,9 mkr högre' 
än hV:dgeterat. ' ' , 

RäJJ.tenivån för långfristig~' skulder är fortfarande låg 2013, men i och med 
-- 'att diskonteringsräntim f6r konimunens peiisio~ssk:uld f6rändrades 'har 
, Över~kottetfr~. budg~teiade iäntor för de långfristiga skuldern~ fuiansierat 

. . . ..... . .'. '. ...". . . 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrel~en 

KS § 150 

'räntekostnadsöknirigen för pensioner. 

Investeringar , 

Datum 

2013-10-21 

KS 2013/61 

V A:..avdelningens investering i om- och tillbyggnad av Bålstas reniilgsverk 
samt utgmerna för personaldelen i Bålsta kommer att överskrida budgeten 
med totalt 16 mkr utöver' de budgeterade 35,6 mkr i år. Flera oföI1,ltsedda 
händ~lser har inträffat vilket medför att den totala investeringen blir dyrare. 
Miljö- och tekniknämnden av~serar ett Underskott om netto 1,4 mkr för 'bl.a. 
äldteboende Solängen. Övriganämnder har prognostiserat att budgeten 
konimer' att hållas. Miljö och tekniknämnden har i ett särskilt skrivelse till 
kommunfullmäktige anhållit om ett tilläggsanslag för byggnation av 

'junibackens förskola (se bilaga). En redogörelse för fördyrande av om- och 
tillbyggnad av Bålsta reningsverk lämnas som bilaga till deiårsbokslut, 
'enligt beslut av kommunstyrelsen i samband med redovisningay 
delårsuppföljning per sista mars 201.3. 

Bedömning av måluppfyllelse 
Utifrån de tre kOIDmUnövergnpande målen har nämnderna tagit fram egna 
mål för, sina verksamheter. Av nämndernas 23 mål har 19 bedömts komma 
att uppfyllas under året, vilket är 83 procent. Ett av målen har resuJ.tat inte 
kunnat bedömas i delårsbokslutet. 

Budget justeringar åren 2013 och 2014 på grund av organisatoriska 
förändringar mellan kommunstyreisen'och bildningsnämriden 
Komm~lmäk:t,ige beslutade öm att överföra ansvar för kultur och 
fritidsverksamhet 'från bMdningsnämnden till kommpnstyrelsen med start ' 
den 1 juli 2013. I samband med det beslutades det att budget tillhörande 
de,ssa ve~ksamheter skulle flyttas över. I delårsrapporten'per 31 mars 
överf(jrdes därför 22, 171 tkr i' dliftbuclget 9ch 645 tkr i,lnvesteringsbudget. 

Bildningsl).ämndens budget har riu gåtts igenom och ytte~ligare, 
r~justeTIngar föreslås för år 2013 och feSr 2014 mellan koriJmunstyrelsen 
och bildningsnämnclen, enligt följande;··' " ' 

, Driftbudget 

Administr~tion (inkl sommarjo1;>badm, teater) 

Sommarjobbare, lön 

, Licens~r Qlikview, Str~tsys, Invid Amea 

Summa 

, _Investeringsbudget 

Adminis.trativEl: investeringar, ; 

100 tkr 
190 tkr, 

40 tkr 
330'tkr 

, ..20 tkr 

Ytterligare budgetjust~ring ka:i::{ tillk6mma ~J; ar '2Q 14 här 'översynen' av, " 
,lokalcii$poneringen av Bildningscentriml'Jail.Frid.egåi-d· är 'klar, och ~ya ", ' 

EXPED'ERA~1 b 
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Datum y. 

• KOMMUN 2013-10-21 f 
Kommunstyrelsen 

KS § 150 KS 2013/61 

hyreskontrakt upprättats av fastighetsavdelnjngen: 

Beslutsunderlag 
-Delårsbokslut per 31 augusti med helårsprognos, år 20l3. 
'- Anhållan om tilläggsanslag från milj ö- Qch tekniknämnden för byggnation 
av junibackens förskola 
- Informationsärende gällande om- och tillbyggnad av Bålsta reningsverk 
- Tjänsteskrivelse 2013-09-30. 
- Arbetsutskottets förslag till beslut 20l3-10-08, § 1l3. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Ärendet föredras av ekonomichefen. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen godkänner delårsbokslut för kommunstyrelsens verksamheter 
och avstämning av kommunstyrelsens mål. . 

2. Styrelsen överlämnar del årsbokslut per den 31 augusti till 
kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

. l. FulIinäktige uppdrar till nämnderna att åtgärda/minimera redovisade 
. underskott i prognosen för helår - 2013. 

2. Fullmäktige godkänner att investeringsbudgeten för miljö:. och 
.. tekniknämndfm utökas med 25 223 tkr för byggnation av junibackens 

förskola i Skokloster. . 

3. Fullmäktige godkänner att ramjusteringar görs mellan 
kommunstyrelsen och bildningsnämnden om 330 tkr i driftbudgeten 
och 20 tkr i investeringsbudgeterr genom att kommunstyrelsens ram . 

. utökas och bildningsnämndens ram minskas med motsvarande belopp 
. både för år 2013 och för år 2014. 

Be~lutsexpedj(~ring 
EkonoJIP.chef . 

.. ;,"' 
'. . ' 

SIGNATUR UTDM.GSBESTYRKNING·. . Nr2D13.;<915 .... 
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U Datum 

KOMMUN 2013-10-21 

/ Kommunstyrelsen 

c If~ ~--1.L-S' _ 
KS § 151 

KS 2013/116 

Förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
hantering av resultatutjämningsreserv (prop 2011/12:172) 

Sammanfattning 
Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att 
under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i. en . 
resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan anvandas ror att 
utjämna intäkter över en konjunkturcykel, och därigenom möta konjunktur
variationer. 

RUR är frivillig att tillämpa, de kommuner och landsting som tänker göra 
det måste besluta om hur reserven ska hanteras. 

En uppbyggnad av resultatutjämningsreserv sker inom ramen för det egna 
kapitalet. 

Resultatutjämningsreserven gör det möjligt att på ett ansvarsfullt sätt 
reservera en del av överskottet i goda tider och sedan använda medlen för att 
täcka underskott som uppstår till roljd av lågkonjunktur. 

Kommunstyrelsens förvaltrJing föreslår att kommunen utnyttjar den nya 
lagstiftningen som medger införande ·av kommunal 
resultatutjämningsreserv. Enligt regeringens proposition (prop 2011/12: 172) 
ska kommunfullmäktige besluta om rjktlinjer för go.d ekonomiskt . 
hushållning och hantering av resultatutjämningsreserV, under räkenskapsåret 
2013. Om en kommun har en resUltatutjämningsn~serv, ska riktlinjerna 
beskriva hanteringen av reserve:p.. Ett forslag till riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning och hantering avresultatutjämningsreserven har 
därror tagits fram. . 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Riktlinj er för hantering av resultatutjämningsreserv 
RUR i praktiken - Sveriges kommuner och landsting 
Tjänsteskrivelse 2013-08-16. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-10-08, § 114. 

Kominunstyrel-sens behandling av ärendet: 

Ärendet föredras av ekonömichefen, 

Kommunstyrelsens fö,rslag till kommunfullmäktige 

. Kommunfullmäktiges beslut: . 

1: Fullmäktige beslutår· att anta riktlinj er för god ekonomisk hushållning 
och hantering av resultatutjäm.nIDgsreserv - ks hidDi 2013.2741.-

·EXPEDIERAD SIGIMTUR. UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2916 
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Datum 

KOMMUN 2013-10-21 

Kommunstyrelsen 

KS § 151 KS 2013/116 

2. Fullmäktige beslutar reservera överskott upparbetade fr.o.m 
räkenskapsåret 201 0- 2012. enligt beräkning av ingående baJalli;.för 
resultatutjämningsreserven, uppgående till 14 777 tkr. 

EXPEDIERAD' . SIGNATUR. UTDRAGSBESTYRKNING· 

If 
Nr 2013.2916 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomienheten 
Vipul Vithlani, Ekonomichef 
0171-52716 
VipuI.Vithlani@habo.se 

T JANSTES R VECSE 
Datum 

2013-08-16 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 
resultatutjämnings reserv 

Sammanfattning 
Från och med den l januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att 
under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en 
resultatutjämningsreserv (RUR).l Denna reserv kan sedan användas för att 
utjämna intäkter över en konjunkturcykel, och därigenom möta konjunktur
variationer. 
RUR är frivillig att tillämpa, de kOlmnuner och landsting som tänker göra 
det måste besluta om hur reserven ska hanteras. Detta ska franlgå av de 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta om. 

En upp byggnad av resultatutj ämningsreserv sker inom ramen för det egna 
kapitalet. 

Resultatutjämningsreserven gör det möjligt att på ett ansvarsfullt sätt 
reservera en del av överskottet i goda tider och sedan använda medlen för att 
täcka underskott som uppstår till följd av lågkonjunktur. 

Kommunstyrelsens förvaltning foreslår att kommun,en utnyttjar den nya 
lagstiftningen som medger införande av kommunal 
resultatutjämningsreserv. Enligt regeringens proposition ska 
kommunfullmäktige besluta om riktlinjer for god ekonomisk hushållning för 
kommunen. Om en kommun har en resultatutjämningsreserv, ska 
riktlinjerna beskriva hanteringen av reserven. Ett förslag till riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven har 
därför tagits fram. 

Förändringen i lagstiftningen - Regelverk 
Reservering till resultatutjämningsreserven får göras med högst ett belopp 
som motsvarar den del av årets resultat efter balanskravsutredningar som 
överstiger: 

e en procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag 
och ut j ämning, eller 

e två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag 
och utjämning, om en kommun eller ett landsting har ett negativt 
eget kapital inklusive ansvarförbindelsen för pensionsförpliktelser. 

1Kommunala resultatutjälnl7ingsreserver (prop 2011/12: 172). 

Vår beteckning 

KS nr 2013.2258 
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KOMMUN 
Datum 

2013-08-16 

Huvudregehl för resultatutjämningen ska vara an ianspråktagandet c.ldast 
kan göraS av de medel som redan flnns reserverade i resultatutjämnings
reserven. 

Vid införandet av de nya reglerna införs en möjlighet att även reservera 
överskott upparbetade fr.o.m. räkenskapsåret 2010. För reserverade medel 
upparbetade 2010 - 2012 ska en ingående balans beräknas och beslutas av 
fullmäktige under räkenskapsåret 2013. 

Tanken är inte att resultatutjärnningsreserven ska möjliggöra en permanent! 
varaktig överbeskattning där överskotten årligen sparas för framtiden. En 
stor resultatutjärnningsreserv ska inte heller göra det möjligt att under en 
längre tid ha en nivå på skatteuttaget som är lägre, alternativt en 
kostnadsnivå som är högre, än vad som är långsiktigt hållb8.1i. 

Om en kommun har byggt upp en resultatutjämningsreserv så får hela eller 
delar av behållningen räknas in i budgeten. Detta för att täcka upp om de be
räknade intäkterna äJ: lägre än kostnaderna näl" de prognostiserade skatte
intäkterna ökar svagt till följd aven svag samhällsekonomisk utveckling. 
Förutsättningen är att en reserv byggts upp. 

Ett nytt begrepp - balanskravsresultat - införs i den kommunala 
redovisningen. Balanskravsresultatet ska vara årets resultat efter 
balanskravsjusteringar och förändring av resultatutjämningsreserv. 
Balanskravsjusteringar ska bestå av realisationsvin~ter med vissa undantag, 
vissa realisationsförluster, orealiserade förluster i värdepapper och 
orealiserad återföring av förluster i värdepapper. Ej återställt ackumulerat 
balanskravsresultat ska redovisas i not till resultaträkningen. 

Beslut i budget om reservering till eller ianspråktagande av resultat
utjärnningsreserv kan revideras vid bokslut när utfallet är känt. Eftersom 
resultatet kan förändras mellan budget och bokslut till följd av förändrade 
skatteintäkter, är det rimligt att ett nytt beslut om faktisk reservering eller 
ianspråktag8.11de till reserven tas vid bokslut. 

Förändring av resultatutjämningsreserven hanteras inom bal8.11skravs
utredningen som enjusteringspost. En resultatutjärnningsreserv inom 
balanskravsutredningen ger v8.1·ken påverkan på redovisningen, årets resultat 
eller ekonomiska nyckeltal. 

2/ 

Vår beteckning 

KS nr 2013.2268 
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KOMMUN 

Balanskl;. vsutredning enligt propositL .len 

Arets resultat 

Datum 

2013-08-16 

+/-
'---_.--_._-~._---,,_.~.~ .. , .. _--~, ..... _-_._.-_ .. ,'--,_ ... -... --._.----,-_._ .. ~.~._ .. _. __ . __ .-:---_._--_ .. ~_._. __ ._-, . 

avgår samtliga realisationsvinster 
..... ---"._,,-_.~_ .. _._---_._.,_ .. _-~._-_ ...... _-.......... _-_ ... _---_.~-_._--~_._--~---~,--.---

tillägg for realisationsvinster enligt undantag + '-------_._---_. __ .----_._--_ .. _--.. _._.---_. __ . __ .. _. __ .--_ .. _._ ............. -._ ..... __ ._---._. __ ._--.. . 
tillägg for realisationsforlust enligt undantag + 

i tillägg for orealiserade forluster i värdepapper + 
r-------.------'-... -.----.----.. -.---.... ---~---'-.. ----.. ·_··_·_·--i-·····_· __ • __ ·_~-----, 
! avgår återföring av realiserade forluster i värdepapper .. • 

: Arets resultat efter balanskravsjusteringar +/-
• ___ o • __ • _ •• , __ •• _~ •• _____ ._._.M _______________ ... ___ ~ •. _ ... ,~ ... __ .... ~~ •. ________ . ____ ." ... ___ .... 'H'_. ~ .• _._._. ___ . ____ .... ___ w~ __ o 

avgår medel till resultatutjämningsreserv 

.. tillägg medel från resultatutjänmingsreserv + 
..... ____ o _. ____ .. _, __ ~ •• _ .. __ ..... _ ...... ~ ••• ___ , .. ~. __ ._" ..... _ •• ~ •• ~_ .... _.,._ .. ~ ~h~o _,_~_._ ~~« .. _ ... __ .~ ....... _ ••• __ '._,. __ , ... _ •• __ •• __ ~ •• _. ______ _ 

. Arets balanskravsresultat +/-
:.... ___ ... ____ ..... __ ._ .. _~._ ... _ •• __ ........ ' __ .... 'r'_ ...... _"_"0 _ .•• _ •• h .• , ..... _ .............. __ ••• _ ...... _. _~ .... o .0 ._.,~ " _, •• ". "0 "._ ••••• , J •• __ '_ ••. _.' ___ "" __ .•••••• _ .... " .... . 

BalanskravsresuJtat från tidigare år +/-
.. __ ~ ___ ._._ •• __ .. ____ ._._ .......... ___ .. ____ ~ __ ~ ___ ..... ___ ••• ' ... _0"_ • __ • __ ... __ .. _. ___ . __ ..... ~ .. _ .. __ .... _._ •. _. __ ._ •. _ .... _._ .'o_ .. ' ______ ~ ... ___ . 

: Summa balanskravsresuItat +/-
:-. __ ._-------..... _-----.--_.--..... _-- ......... _ .... _ ..... __ ... _ ... -. __ ."._-_.,-----_._._-..... -" .... "' .. ' ~ .. _._-.-.--.. _- ..... _ ... -_. __ ._ .... --.. ' 

, Balanskravsresultat att reglera +/-
: •• _______ • ___ .. __ •• __ __... ____ • ___ .... __ • __ ._ .... _ •• __ • 0- "' ... _., _._, •• _. __ ._ ... ____ ._, __ ~ __ '~' .. __ ., ~_~ .. _. ______ ~~_~ __ ___ 

Kommunfullmäktige ska besluta om nännare foreskrifter om innebörden av 
god ekonomisk hushållning for kommunen. Föreskrifterna ska ligga till 
grund for de mål och riktlinj er for god...ekonomisk hushållning i 
verksamheten och ekonomin som ska fastställas i budgeten. 

De lokala riktlinjerna bör ta sin utgångspunkt i kommunens ekonomiska 
ställning, vilka faktorer som främst kommer att påverka dess verksmnhet 
och eko nOl ni i fi.'amtiden samt en bedömning av faktorernas betydelse och 
påverkbarhet. Det kan t.ex. gälla planerade investeringar, låneskulder 
och det totala pensionsåtagandets påverkan på resultat och ställning. 

Regeringen mlser att det är angeläget att riktlinjerna slår fast principer och 
avser det strategiska, mer långsiktiga perspektivet, dvs. längre än det 
budgetperspektiv på ett år eller den plan för tre år som behandlas i 8 kap. 4 § 
kommunallagen. 

Om kommunen väljer att ha en resultatutjämningsfond ska det även framgå 
av riktlilljema for god ekonomisk hushållning hur kommunen, inom 
ramm'11a for de befogenheter som angetts i lag, avser att hantera denna. 
Riktlinjerna bör i denna del reglera när medel ska reserveras till reserven, 
hur de reserverade medlen får användas och villkoren for användningen. 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om dels årets resultat 
efter balmlskravsjusteringar, dels detta resultat med justeringar för 
forändringar av resultatutjämningsreserven (balmlskravsresultatet). I 
forvaltningsberättelsen ska även upplysning lämnas hur tidigare 
räkenskapsåJ.·s negativa balanskravsresultat har reglerats och det 
balanskravsresultat som är kvm' att återställa. 

zz 

Vår beteckning 

KS nr 2013.2268 
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KOMMUN 

God ekonomisk hushålIr. ~ng - allmänt 

Datum 

2013-08-16 

Dagens kommmllnvånare ska finansiera sin egen välfård och inte förbruka 
vad tidigare generationer tjänat ihop. Annars skjuts betalningar upp till 
framtida generationer. God ekonomisk hushållning förutsätter därför att 
kommunen har överskott över tiden. 

Investeringsnivån är oftast högre än de avskrivningar på investeringar som 
varje år belastar resultatet. Kommunen behöver överskott för att fmansiera 
investeringar, annars måste kommunen låna mer pengar eller frigöra 
resurser exempelvis genom att sälja anläggningstillgångar eller minska 
ve:rksamhetens kostnader. 

De pensionsrättigheter som anställda tjänat in före år 1998 är inte 
finansierade. Dessa rättigheter måste därför finansieras nu eller i framtiden. 
Redovisningsmetoden (den så kallade blandmodellen) innebär att dessa 
åtaganden inte bokförs som skulder i balansräkningen och att 
värdesäkringen inte kostnadsförs. För närvarande innebär det bland annat att 
kommunen redovisar lägre kostnader än man hade gjort om alla pensions
kostnader hade medräknats. Om ett antal år kommer det att vara tvärtom. 

Överskott är nödvändig förutsättning för att kommunen ska ha en buffert för 
att kunna möta oväntade händelser eller sämre tider, utan att behöva göra 
drastiska nedskänllngar i verksamheten. 

God ekonomisk hushållning handlar inte bara om att få ekonomin för 
helheten att gå ihop. Minst lika viktigt är att organisationen arbetar effektivt 
och att verksamheterna utför de uppdrag som politiken och de ekonomiska 
ramarna ger. Det innebär ett ständigt arbete i hela organisationen så att 
uppdrag, resursfördelning och ansvar är tydliga. 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
God ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens finansiella som 
verksan1hetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, 
ändan1ålsmässigt och effektivt och att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet 
med lagar, regler, etablerade normer, budget och enligt budgetstyrprinciper 
som beslutas av kommmlfulhnäktige i samband med det årliga budget
beslut. God ekonomisk hushållning för Håbo korrunm1 hmebär att; 

Skatten ska inte höjas 

Kommm1ens budget ska im1ehålla fmansiella mål och mål för verksan1heten 
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 

KOlmnunens och nämndernas resultat skall im1ebära att ekonomin är i 
balans. 

Vår beteckning 

KS nr 2013.2258 
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KOMMUN 
Datum 

2013-08-16 

Enligt lagstiftarelJ 3ka kommunen om kommunen väljer att ha en 
resultatutjämningsfond, att det ska framgå av riktlinjerna för god ekonomisk 
hushållning hur kommunen, inom ramarna för de befogenheter som angetts i 
lag, avser att hantera denna. 

Riktlinjerna nedan reglerar när medel ska reserveras till resultatutjämnings
fonden, hur de reserverade medlen får användas och villkoren för 
användningen. 

God ekonomisk hushållning för Håbo kommun innebär att reserveringen till 
resultatutj ämningsfonden i framtiden får ske om förutsättningar nedan är 
uppfyllda. 

När och hur mycket får reserveras till resultatutjämnings{onden 
1. Reservering till resultatutjämningsfonden får göras om kommunens 
fmansiella mål är uppnådda med ett belopp som motsvarar den del av årets 
resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger två procent av summan 
av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk 
utjämning. Detta eftersom kommunen har ett negativt eget kapital inklusive 
ansvarförbindelsen för pensionsförpliktelser. 

2. Dessutom krävs att överskottet överstigande två procent, enligt ovan i 
kommunens resultaträkning inte används likviditetsmässigt till att finansiera 
det årets investeringar. 

3. Ett tak fastställs för hur stort belopp som sammarilagt får finnas i reserven 
vid utgången av varje redovisningsår. Maximalt 10 procent av skatteintäkter 
samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning får avsättas 
till resultatutj ämningsfonden. Det motsvarar cirka 91 mkr ror Håbo 
Kommun i 2013 års nivå. 

När får medel ianspråktas från resultatutjäm.ningsfonden 
1. Kriterier för att kunna ianspråkta medel ur resultatutj ämningsfonden är att 
en bedömning görs av när det är goda år eller sämre tider, genom att väga 
skatteunderlagsutvecklingen för budgetåret! bokslutsåret mot det genom
snittliga utfallet för de senaste 10 åren, är prognosen! utfallet för året under 
genomsnittet ska det ses som lågkonjunktur och över är det högkonjunktur. 
Som framgår av tabellen nedan, är skatteunderlagsutveckling negativt åren 
2013-2014, vilket indikerar en lågkonjunktur och åren 2015-2016 är 
skatteunderlagsutveckling positiv. 

Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt samt årlig 
utveckling, åren 2012-2016 

Förälldrin i er år 

2013 2014 2015 2016 
Snitt 10 år 3,8 3,9 3,9 3,9 
Arli 3,5 3,2 4,5 5,3 
Differens -0,3 -0,7 0,6 1,4 
Källa SKL Cirkulär 13:40,2013-08-15 

lLfI 

Vår beteckning 
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2. I budgetbeslutet för kommande års budget är disponering av 
resultatutjämningsreserven maximerat till l procent av skatteintäkter samt 
generella statsbidrag och utjämningsbidrag (dock ej mer än vad som är 
reserverat). Det motsvarar cirka 9 mkr för Håbo Kommun i 2013 års nivå. 

Riktlinjer för resultatutjämningsreserven 
Resultatutjämningsreserven är avsedd att utjämna normala svängningar i 
intäkterna över konjunkturcyklerna, med syfte att täcka sviktande skatte
underlag vid befarad eller konstaterad konjunkturnedgång. 

Det ska vara överskott under år av god utveckling av skatteintäkter samt 
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning och! eller 
särskilda överskott i verksamheten som reserveras för resultatutj ämning, 
eftersom syftet med ut j äum.ingen är att åstadkonuna en stabil verksamhet 
över en konjunkturcykel. 

Omväl1t ska inte disposition ske för att täcka ett underskott som uppkommit 
av anch'a skäl, till exempel att nämnderna inte hållit tilldelad budget. 
Disposition får inte heller ske för att täcka ett underskott som uppkommit 
till följd av underlåtenhet att anpassa verksamheten till förändringar av de 
långsiktiga skatteintäkterna eller roränchi.ngar i verksamhetens demo
grafiska målgrupper. Åtgärder måste vidtas för att anpassa kostnader då 
förändringarna bedöms vara över mer än ett år. Disposition får inte heller 
ske för sänkning av utdebiteringen. 

Kommunfullmäktige ska ta sin utgångspunkt i riktlinj er för god ekonomiskt 
hushållning, när beslutet fattas om att diponera medel ur resultat
utjämningsfond. 

III Resultatutjänmingsreserven utgör en del av konunul1ens egna 
kapital, 

e Beslut om att använda medel från resultatutjämningsreserven ska 
fattas i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget, men 
kan vid behov revideras i samband med bokslut. Vid disposition bör 
en bedömning göras av när konjunkturen återhämtar sig. 

g Kommunfullmäktige fattar ett aktivt beslut vid förändring av 
resultatutj änmingsreserven. 

Z5 

Vår beteckning 
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2013-08-16 

Beräkning av ingående balo.i s KUR 2010 - 2012 
Ingående balans för reservering av överskott upparbetade fr.o.m. 
räkenskapsåret 2010 ska beräknas enligt tabellen nedan. För att det ska vara 
möjligt för kommunen att reservera medel upparbetade 2010 - 2012 ska det 
beslutas av kommunfullmäktige år 2013, enligt Proposition 2011/12:172 
kommunala resultatutj ämningsreserver. 

Skatteintäkter samt generella statsbidrag och 832357 866399 882470 
utjämning 

Årets resultat 18163 29703 26224 

2 procent av skatteintäkter och bidrag -16647 -17328 -17649 

avgår samtliga realisationsvinster O -885 -6804 

tillägg får realisationsvinster enligt undantag O O O 

tillägg får realisationsfårlust enligt undantag O O O 

tillägg får orealiserade fårluster i Värdepapper O O O 

avgår återfdring av realiserade fårluster i O O O 
värdepapper 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 1516 11490. 1771 

och resultatkrav 2 procent 

Maximal reservering 1516 11490 1771 

Av beräkningarna ovan framgår det att av upparbetade överskott för åren 
2010-2012 kan maximalt 14,7 rnkr reserveras till RUR (resultatutjämnings
fond). 

Vår beteckning 

KS nr 2013.2268 
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Datum 

KOMMUN 201'3-10-21 

Kommunstyrelsen /' ' 

AVlV~ q, 

JUSTERARE 

KS § 152 KS 2013/70 

Förslag till beslut om överförmyndarnämndens begäran om 
utökad budget för 2013 ' 

Ärendebeskrivning , 
Överförmyndarnämnden beslutade i april 2013 att hos kommunfullmäktige 
hemställa om utökad budget för 2013 motsvarande kostnaderna för 0,5 
årsarbetare. Som gnmd för detta anges ett ökat antal ärenden. Under 
verksamhetsåret har förvaltningen hanterat detta genom att under en 
begränsad tid förstärka verksamheten med en timanställd personal. 

Förvaltningens bedömning 
Antalet ärenden hos överföri:nYJ;ldamämnden ökar kontinuerligt för varje år 
och närmar sig en 'situation där det inte går att klara detta med en 
handläggare. Enligt förvaltningens mening fmns tre sätt att hantera detta: 

ID Inleda samarbete med en ännan kommun för att påså sätt få 
samordningsvinster och rpinska sårbarheten. 

ID Förstärka den ,egna verksamheten. 

ID En kombination av dessa åtgärder. 

Under året har förvaltningen och kommundirektören inlett en diaJ.og med 
Enköping kommun om ett eventuellt samarbete. Denna dialog pågår 
fortfarande. Ett arbetsmöte kring detta är planerat till mjtten av oktobe:r; 
tillsammans med konsult, under förutsättningen att alla parter ger klartecken, 
till deltagande. . ' 

I socialförvaltningens budget för 2Q 14 koIlimer att avsättas medel för 
ytterligare 0,5 handläggare på överförmyndarnämndens 
verksamhetsområde. ' 

Beslutsunderlag 
ProtokQll från överförmyndamämnden; 
Tjänsteskrivelse 2013-10-01.' 
Arbetsutskottets förslagtl11 beslut 2013-10'-08, § 115 .. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Kommundirektören informerar om att en halv:tidstjanst tillkolIlD;ler inom 
överförmyndarnämnden från den 1 mars2014. : ' 

'. SIGNATUR, UTDRAGSBESTfRKNING , Nr 2013,2925 ' 
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Datum 

KOMMUN 2013-10-21 

Kommunstyrelsen 

KS §152 - -KS 2013/70-

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige· 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. FullIDäktige avslår överfdrmyndarnämndens framställan om utökad 
budget under år 2013. 

'." . 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTIRK!'JING Nr 2013.2925 



HÅBO 
KOMMUN 

Överförmyndarnåmnden 
Centrumieden 1,74680 Bålsta 

SAMMANTRÄDSPROTOKOLL 
Datum: 2013-04-11 
Justerad: 2013-04-17 

Telefon 0171-525 00 vxl. Fax 0171-563 33 
www.habo.see-post-izzo.randhav@habo.se 

Öfn § 5 Ärenden 

q 

Öfn § 5.6 Överförmyndarnåmndens förslag till kommunfullmäktiga att bevilja överförmyndarnämnden 
utökad budget avseende anställning av handläggare på 50 % tjänst. 

Sammanfattning 

Överförmyndarnämnden utövar tIllsyn över förordnade förmyndare, gode män och förvaltare för att motverka 

rättsförlusterför de människor som på grund av sina åldrar, sjukdom eller annan funktion nedsättning Inte kan 

föra sin egen talan gentemot det allmänna. 

Kommunens överförmyndarverksamhet drivs sedan flera år tillbaka aven anställd, vilket gör verksamheten 

mycket sårbar. Verksamheten riskerar helt enkelt att stå utan bemanning om tjänstgörande personal blir sjuk 

eller får ett annat hinder. Sårbarheten har under flera år varit föremål för återkommande kritik I Länsstyrelsens 

årliga granskningsrapporter. Dessutom har överförmyndarnämnden konstaterat att verksamheten får ett 

ständigt ökande arbetsflöde motsvarande 20-30 nya ärenden I genomsnitt per år. Statistlk från nämndregistret 

visar ärendeflödet som följande: 147 akter 2010,176 akter 201 1 och 204 akter 2012. Dessutom tillkommer allt 

fler komplicerade ärendem som är svårt att hitta frivilliga personer till uppdrag som god man/förvaltare. 

Uppenbarligen ställer en sådan utveckling krav på mer arbetstid, som Inte kan klaras av bara en anställd. 

Tjänstgörande personals aktuella arbetsschema visar redan en övertid på 125 timmar inarbetad under första 

kvartalet av 2013, något som kan med hänsyn till råEIande ärendeflödet komma att dubbleras under resten av 

året. 

Med hänsyn till läget som sådant anser överförmyndarnämnden att det finns en påtagligt större risk för rutinbrist 

ooh m Isstag inom verksamheten. Även om det inte har lett till rättsförlust för någon enskild, har konstaterats att 

en viss rutinbrist förekommit under gångna åren, vilken lett till kritik vid Länsstyrelsens granskning avseende 

(: .) verksamhetsåret 2012. 

Beslutsunderlag 

Utdrag ur nämndens årsredovisning 2012, Bilaga 2 

Öfn § 5.6 Överförmyndarnämndens beslut 

Mot denna bakgrund beslutar överförmyndarnämnden att föreslå kommunfullmäktige att bevilja nämnden 

utökad budget för att anställa en ytterligare handläggare på 50% tjänst. 

Justering sign 

;IZ .. /}/ 4K 
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ÄSO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

KOMMUN 
Datum 

2013-10-21 

Kommunstyrelsen ---
KS § 153 ztWA!Ul&.c i D 

KS 2013/99 

Arsredovisning 2012:- Samordningsförbundet Uppsala län 

Sammanfattning , 
,Fullmäktige beslöt 2008-06-16, § 77 att tillsammans med länets övriga 
kommuner, landstinget, Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan ingå i 
förbundet. 

, JUSTERARE 

Föreligger årsredovisning och revisionsberättelse för förbundets verksamhet 
under år 2012, Av revisionsberättelsen framgår bl. a. fciljimde: "Enligt vår 
uppfattning har styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt o~h från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna 
kontrollen har varit tillräcklig, att resultatet enligt årsredovisningen är 
förenligt med de finansiella mål och verksaIDhetsmål som är uppställda 
enligt förbundsordning och yerksa:pilietsplanen samt att årsredovisningen 
har upprättats i enlighet med god redovisnings sed och tillämpliga delar av 
lagen om kommunal redovisning. 

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter bevilj as ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2012." 

Beslutsunderlag 
Komniunfullmäktiges beslut 2008-06-16, § 77. ' 

, Årsredovisning med verksamhetsberättelse 2'012 
Tjänsteskrivelse 2013-09-20. , 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-10-08, § 116. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar, art för Båbo kommuns del, dels godkänna 
förbudets årsredovisning för år 2012 och dels bevilj a styrelsen 
ansvarsfrihet för verksamheten 'linder år 2012. 

EXPEDIERAD' , $IGNATUR, , UTDRAGSBESTYftKNING' 

t111 e« I.··kl 
,I.' Nr 2013,2926 
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. KOMMUN 2013-10-21 -/ ___ A~t~ kL Kommunstyrelsen 

KS 149 
KS 2013/119 

Förslag till avfallstaxa att gälla från och med 2014-01-01 och. 
tillsvidare . 

Sammanfattning . 
Miljö- och tekniknämndens avfallsavdelning har tagit fram ett förslag till ny 
avfallstaxa, en justering med 6% behöver göras till årsskiftet. 

·Den 16 juni 2008 antogs en ny taxa av KF (74/2008) den indexjusterades 
den 1januari 2009, Sedan dess har ingen justering av taxan gjorts. Nya avtal 
med entreprenörer' från och med 2012- i 0-15 innebar höj da kostnader och 
en taxehöjning genomfördes 2013-05-01. Anlednfugen till justeringen av 
den nuvarande taxan är det pågående införandet av utsortering av matavfall, 
ökade overheadkostnader' samt ett nytt avtal (från och med 2013-10-01) 
gällande transport av hushållsavfallet till nuvarande 
förbränningsanläggning. Det nya avtalet angående transporterna innebär 
ökade kostllader för 2014. 

För ett villahushåll med kärl på 190 liter, innebär det en total höjniIlg 
(104+70/12) med 14,50 kr/mån. 

Enligt miljöbalken ska ny taxa antas av kommunfullmäktige. Den nya taxan 
föreslåS börja gälla från och med 1 januari 2014. 

Miljö- och tekniknfunnden föreslår 2013-09-30, § 82, att överlämnå 
förslaget om ändrad taxa till fullmäktige för antagande. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2013-09-30, § 82. 
Nämndens förslag till taxa att gälla från och med 2014-01-0 l 
Tjänsteskrivelse 2013-10-01.. . 

- Axbetsutskottets förslag till beslut2013~1O-08, § 126. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING·· 
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.. Nr 2013.2935 .•. 



HABO Datum 

KOMMUN 2013-10-21 . 

Konimunstyrelsen 

KS 149 
KS 2Q13/119 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Ärendet föredras av V A/.A:vfallschefen. 

Carina Lund (M) hänvisar till tidigare inlämnad skrivelse där M, KD och FP 
yrkade att ny åvfallstaxa inte infors den l januari 2014 . 

. . 

Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger, dels 
arbetsutskottets förslag till beslut och dels Carina Lunds (M) yrkande. 
Ordföranden prövar förslagen mot varandia och finner att styrelsen beslutar 
att anta förs1ag till avfallstaxa, att gälla från och med 2014-01-0 l och tills· 
vidare. 

Mot beslutet reserverar sig Carina Lund (M), Fred Rydberg (KD), Bj örn 
Allskog (M) och Anders Persson (FP). 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

. Koinm1lI}.fullinäktiges beslut 

JUSTERARE 

1. Fullmäktige beslutar anta förslag till avfallstaxa i enlighet med miljö
och tekniknämndens förslag 2013-09-30, § 82 .. 

2. Fullmäktigt? beslutar att avfalistaxan gäller från och med 2014-01-0 l . 
och tills vidare. 

EXPEDIERAD SIGNATUR· UTDR1)GSBE\STYR)<NING. 
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HASO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTI\! § 82 

Sa!'nma[iffat~U1Jiro@ 

SAMMANTRÄDESPROTOl<OlL 
Datum 

2013-09-30 

MTN 2013/64 

Avfallsavdelningen har tagit fram. ett forslag till ny avfallstaxa, elljustering 
med 6% behöver göras till årsskiftet. 

Den,1.6 juni 2.008 antogs en ny taxa av KF (§'74/2008) den indexjusterades 
den 1. jfuruari 2009. Sedan dess har ingen justering av taxan gjorts. Nya avtal 
med entreprenörer från och med 2012-10-15 innebar höjda kostnader och en 
taxehöjning genomf6rdes 2013' ... 05 ... 0 l. Anledni.ngen till justeringell av den 
nuvarande taxan är det pågående införandet av utsortering av matavfall, 
ökade overbeadkostnader* samt ett. nytt avtal (från och med 2013-10-01) 
gällande transport av hushållsavfallet till nuvarande 
forbränningsanläggning. Det nya avtalet angående transporterna innebär 
ökade kostnader for 2014. 

För ett villahushåll med kärl på 190 liter, innebär det en total höjning 
004+70/12) med 14,50 kr/mån. 

Enligt miljöbalken** ska ny taxa antas av kommunfullmäktige. Den nya 
taxan föreslås börja gälla från och med 1 januari 201.4. 

':'overhea.dkostnader är kostl'1aderföl' övergripaJ7.de stabsfo.nkliol7.e.l' e.;r;empelvls kostnadel' 
fö/' ekonom i - pe/'sonal - kommunledni.ng, datorsystem, kontors- och förbrukningsmaterial, 
revision och styrelsearvoden. 

:~*4 § Kommune/'får meddelaföreskriftel' om 011 avgift skall betaJ.cfS för insamling, 
transport, återvinning och bortskaffande av miaU som enligt denna balk eller enligt 
föreskrifter som har meddelats med stöd av ballc.en. utförs genom deras försorg. Avgiften 
s/eaU enligt kommunens bestämm.ande betalas tillkommune17 eller till den som utför 
renhållnh1gen, . 

(i .~' Avgift enligt 4 §,(öl'sta stycket skall hetalas enligt den (ara som kamnnrnfitllmäktige 
antar 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIG!~ATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

ftl~RI 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-09-30 

Miljö- och tekniknämndE?n 

MTN § 82 MTN 2013/64 

Gi'undavgif~er kr/ål' .2013·05~O'i 12014-01-01 I l 
In~l.moms !nki.moms Differens 

En- ocll tvåbostadshus J 746 1850 104-

Fritidsboende J 016 1077 61 

-
Flerbostadshus 994 1053 59 

V el'kSfll11h eter 867 920 53 

Aborrmemcmgs8vg 2013-05-01 2014-0~.-O'D 

kr/år 1111d.moms inid.moms Differens 

VHlahushåil 
Kärl 140 liter 26ggr/år 865 917 52 

Kärl 190 liter 26 ggr/år l 173 1243 70 

Fritidsboem::le-
Kärl 140 liter ] 3/ggr/år 432 458 26 

Flel'bostadshus 
Kärl 240 liter 52ggrlår 2964 3142 178 

Kärl 240 liter 104 ggJ'/år 6106 6473 367 

Verksamheter 
Kärl 190 liter 26ggr/ål' 1 173 1244 71 

Kärl 240 liter 52 ggr/år 2964- 3142 

1

178 

--
Nytl iörstag 

Folkpartiet, Kri.stdemokraterna samt Moderatema har lämnat in en skrh/else 
där de al1Ser att en ytterligare t.axehöjning bör vänta tills hela kommunen fått 
insalnling samt att förval tningen fått mer information och kunskap om vad 
den verkliga kostnaden blir när insamlu1g sker i hela kommunen. De yrkar 
a1.1 ny avfallsta.,"{a inte införs den l januari 2014. 

Beslutsgång 
Ordförande fimler att det finns två förslag på beslut. 

1. Förvaltningens förslag att höja taxan 1 januali. 2014 enligt redovisat. 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGI~ATUR UTDRAGSBESTYRKNIJ-JG 

fr- I~I 
Nr 2013.2375 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-09-30 

Miljö- och tekniknämnden 

MTf-.J § 82 MTN 2013/64 

2. Nytt inlämnat försiag att inte höja tax.811 1 januari. 2014. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller 
fdrvaltningens förslag. 

B$s~u-gtsl.mdeL·ue!~ 

Förslag till ny avfallsta,'ta 2014 
- Nnvarande avfallstaxa, gällande från 1. maj 2013 
- Tjänsteskrivelse, 2013-09-09 

l. Milj ö- och teknilmä1YJl1den beslutar att godkänna förslag till ny 
avfaJIstaxa och överlämna taxan till kommunfullmäktige för antagande. 

2. Miljö- och telmi1mällmden beslutar att föreslå att avfallstaxan träder i 
laan den 1 januari 2014, 

3, Paragrafeujusteras omedelba.t"i: 

Rssen'vation 
Karl-Axel Bosh'öm, Berith Slciöld och Sven Rosendahl reserverar sig mot 
beslutet. 

JUSTERARE 

Besluisexpediering 
Kommunfullmäktige för beslut 
A vfaUsavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKI;ING 
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Nr 2013.2375 
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Centerpaffiet
Folkpartiet 
Kristdemokraterna 
Moderaterna 

Ärende 8 

Miljö- och Tekniknämnden 2013-09-30 

I samband med att insamling av matavfall infördes i Håbo kommun med succesiv start i 
vissa delar av kommunen infördes en ny avfallstaxa den 1 maj 2013. 
Vi anser att ytterligare taxehöjningar bör vänta tills hela kommunen fått insamling samt att 
förvaltningen fått mer information och kunskap om vad den verkliga kostnaden blev när 
insamling sker i hela kommunen. 

Med hänvisning till det ovan anförda yrkar vi 

att ny avfallstaxa inte införs den 1 januari 2014. 
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Innehåll 

AVFALLSTAXA 
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2 
Vår beteckhing 

MTN 2013164 
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AVFALLSTAXA 3 HAso 
KOMMUN 

Datum 
2013-09-09 

Vår beteckning 
MTN 2013/64 

1 Allmänt 

1.1 Principer 

Avgiftema i avfallstaxan avser de avgifter som kommunen enligt 27 kap. §§ 4-6 Miljöbalken får ta ut för 
täckande av kostnader för avfallshanteringen. 

1.2 Ansvar 

Kommunen ansvarar får insamling, transport, återvinning och bortskaffande av hushållsavfall i en lighet med 
Miljöbalkens 15 kapitel med tillhörande lagstiftning. Insamling och transport av hushållsavfall utfårs av 
kommunens upphandlade entreprenörer. 

Fastighetsinnehavare är ytterst ansvarig gentemot kommunen får hantering av avfall inom fastigheten. 
Fastighetsinnehavarens ansvar gällande sortering, behållare, avfallsutrymmen, bämtningsvägar med mer 
återfinns i kommunens avfalIsf6reskrifter. 

1.3 Avgiftsskyldi~het 

Fastighetsinnehavare är skyldig att betala avgift enligt denna avfallstaxa och ska teckna abonnemang. Med 
fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt fastighetstaxeringslagen ska anses 
S9m fastighetsägare. Tomträttsinnehavare och samfållighetsfårening kan i förekommande fall jämställas med 
fastighetsinnehavare. 

Avgiftsslcyldighet fåreligger för alla fastigheter som är bebyggda. Betalningsskyldighet vid abonnemang 
föreligger även då avfall inte finns att hämta. 

1.4 Betalning och fakturering 

Avfallsavgift ska betalas till kommunen, med undantag för avgift för slam och fett, som betalas tiJ.1 av 
kommunen anlitad entreprenör. 

Avgifter ska betalas vid de tidpunkter som anges på fakturan. Sker inte betalning av utfärdad faktura inom 
föreskriven tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen, samt kostnader fÖr inkasso. 

1.5 Ändring av abonnemang 

Ändringar av abonnemang gäller från den dag ändringen träder ikraft. Justering av avgiften sker vid nästa 
ordinarie faktureringstillfälle. 

Ändringar ska meddelas till kommunen, med undantag för ändringar som rör hämtning av slam och urin från 
enskilda avlopp samt fett [Tån fettavskiJjare, som ska meddelas till kommunens entreprenör.-

1.6 Avfallsavgifterna 

Avgifterna får hämtning av restavfall och matavfäTI, de vanliga hushållssopoma, är uppdelade i grundavgift 
och abonnemangsavgift. Utöver detta finns avgifter får hämtning av andra typer av hushållsavfall. 

Grundavgiften finansierar övergripande kostnader, till exempel. återvinningscentraler, hantering av farligt 
avfall, kundtjänst, fakturering, in:formation och planering. För verksamheter ingår inte kostnader för 
återvinningscentral och farligt avfall. 

I abonnemangsavgiften ingår kostnader för insamling, transport och behandling av avfalL 
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o . AVFALLSTAXA 4 

r-iABO 
KOMMU[\! 

Datum 
2013-09-09 

Vår beteckning 
MTN 2013/64 

1.7 Avgifter vid undantag från kommunens avfallsföreskrifter 

1.7.1 Uppehåll i hämtning och befrielse 
Fastighetsinnehavare som har medgivits uppehåll i hämtning av hushållsavfall betalar endast grundavgift. för 
den period u~pehållet avser. 

Vid befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen debiteras ingen avfallsavgift. 

1.7.2 Gemensam avfallsbehållare 
En- och tvåbostadshus med rätt att använda gemensam avfallsbehållare betalar en grundavgift per hushåll samt 
delar på abonneroangsavgift får aktuellt abonnemang. Vid matavfaUshämtning delas båda behållarna. 

1.7.3 Eget omhändertagande av matavfall 
En- och tvåbostadshus eller fritidsboende som har an.mält eget omhändertagande av matavfali till kommunen 
kan ansöka om reducerad grundavgift med 300 Ja/år inklusive moms för e11- och tvåbostadsbus och 150 kr/år 
inklusive moms får fritidsboende. Vid reduktion av grundavgiften hämtas inte matavfall. 

1.8 Indexreglering 

MiJjö- och tekniknämnden kan besluta om förändring av avgifterna i avfaJJsta.":.an baserat på indexreglering, 
dock inte oftare än en gång årligen. Avgifterna avseende hämtning av slam och fett förändras baserat på index 
T92SAE2, avgifterna avseende hämtning av rest- och matavfall fcirfuJdras baserat på index R77:4 eller det 
index som ersätter R71:4. För övriga avgifter förändras avgifterna baserat på KFI (konsumentprisindex). 

1.9 Om taxan saknar tillämpning 

Om ett behov aven tjänst som inte finns specificerad i denna taxa. uppstår saknar t?Xan tillämpning i det 
enskilda fallet. Avgiften beräknas då med hjälp av självkostnadspris ror hantering av det aktuella avfallet 
tillsammans med ett administrativt tillägg. Beslut om avgift tas av Miljö- och tekniknämnden. 



HÅBO 
KOMMUN 

2 Avgifter 

2.1 Grundavgifter 

El1- och tvåbostadshus, kronor per hushåll och år 

Fritidsboende, kronor per hushåll och år 

Flerbostadshus, kronor per hushåll/lägenhet och år 

Verksamheter, kronor per år 

AVFALLSTAXA 
Datum 
2013-09-09 

Grundavgift 
exklusive moms 

1480 

862 

843 

736 

Grundavgift 
inklusive moms 

1850 

1077 

1053 

920 

5 
Vår beteckning 
MTN 2013/64 

GJ.undavgiften kan reduceras efter anrn,älan om eget omhändertagande av mataVfall enligt 1.7.3. 



AVFALLSTAXA 6 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2013-09-09 

Vår beteckning 
MTN 2013/64 

2.2 Abon,nemangsavgifter restavfall och matavfall 

2.2.1 En- 'och tvåbostadshus 

Behållare för Antal hämtningar Abonnemangsavgift, Abonnemangsavgift, 
restavfall pe.- år I kronor per år exkJusive kronor per år inkLusive 

moms moms 

Kärl 140 liter 1J2 367 458 

Kärl 140 liter 26 734 917 

Kärl 140 liter 39 3 1 099 l 374 

Kärl 140 liter .52 3 1466 l 832 

Kär1190 liter 13 2 497 621 

Kärl 190 liter 26 995 1243 

Kärl 190 liter 39 3 1492 1 866 

Kärl 190 liter 52 3 1990 2487 

Kärl 240 liter 13 2 691 864 

Kär.L240 liter 26 1382 l 728 

Kärl 240 li ter 39 3 2073 2592 

Kärl 240 liter 52 3 2764 3456 

Kärl 370 liter 13 2 1065 1332 

Kärl 370 liter 26 2132 2665 

Kär1370 liter 39 3 3 197 3996 

Kärl 370 liter 52 3 4262 5328 

1 r abonnemangsavgiftema ingår även nämtning av matavfall i 140 liters kärl 31 gånger per år, varje vecka 
under veck,a 26-36, varannan vecka övrig del av året. 

2 För hämtning av restavfall 13 gånger per år i områden där matavfallssortering inte har införts krävs anmälan 
till kommunen om kompostering av matavfall. 

3 Hämtning av restavfa1l39 elJer 52 gånger per år är endast möjligt i områden där matavfallssortering inte har 
införts. Abonnemang kan inte ny tecknas. 
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AVFALLSTAXA 7 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2013-09-09 

Vår beteckning 
MTN 2013/64 

2.2.2 Fritidsboende 

Hämtning sker från mitten av april till mitten av oktober. 

Behållare for Antal hämtningar Abonnemangsavgift, 
res iav fall restavfaU per år l kronor per år exklusive 

moms 

Kärl 140 liter 6 2 170 

Kärl 140 liter 13 367 

Kärl 140 liter 26 3 734 

Kärl 190 liter 6 2 230 

Kärl 190 liter 13 497 

Kärl 190 liter 26 3 995 

Kär1240 liter 6 2 319 

Kärl 240 liter 13 691 

Kärl 240 liter 26 3 1382 

Abo nnemangsavgift, 
kronor per år inklusive 
moms 

212 

458 

917 

288 

621 

1244 

399 

864 

1 728 

l I abonnemangsavgiftema ingår även hämtning av matavfaU i 140 liters kärl 18 gånger per år, varje vecka 
under vecka 26-36, varannan vecka övrig del-av året. 

2 För hämtning av restavfall 6 gånger per år i områden där matavfallssortering inte har införts krävs alUnälan 
till kommunen om kompostering av matavfall. 

3 Hämtning av restavfall 26 gånger per år är endast möjligt i områden där matavfallssortering inte har införts. 
Abonnemang kan inte nytecknas. 
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o AVFALLSTAXA 8 

HASO 
KOMMUN 

Datum 
2013-09-09 

Vår beteckning 
MTN 2013/64 

2.2.3 Fler~ost.adshus 

Behållare för Antal härritningar Abonnemangsavgift, Abonnemangsavgift, 
restavfall restavfall per år I kronor per år exklusive kronor per år inklusive 

moms moms 

Kär1190liter 26 995 1244 

Kärl J 90 liter 52 1990 2487 

Kärl 190 liter 104 4099 5 124 

Kärl 240 liter 26 1 257 1- 571 

Kär1240 liter. 52 2513 3 142 

Kärl 240 liter 104 5 178 6473 

Kärl 370 liter 26 1938 2422 

Kärl 3 70 liter 52 3 875 4844 

Kärl 370 liter 104 7983 9979 

Kärl 660 liter 26 3456 4320 

Kärl 660 liter 52 6912 8640 

Kärl 660 liter i04 14239 17799 

J l abonnemangsavgiftema ingår även hämtning av rnatavfall i 14G liters kärl med samma hämtningsfrekvens 
som fdr restavfaJI. Vid hämtning av restavfalJ 26 gånger per år hämtas dock matavfall varje vecka. Antalet 
matavfallskärl justeras efter behov utan extra kostnad. 
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AVF ALLST A"f.A 9 HAso 
KOMMUN 

Datum 

2013-09-09 
Vår beteckning 

MTN 2013/64 

Krantö'/1.Zmande behållare 

Behandlingsavgift och eventuell avgift för matavfallskärl tillkommer för alla abonnemang. 

BehålIarstorlek Antal hämtningar Abonnemangsavgift, Abonnemangsavgift, 
för restavfall restavfaII per år l kronor per år exklusive kronor per år inklusive 

3 m3 

3 m3 

3m3 

3 m3 

5m3 

5 m3 

5 m3 

5m3 

Behandlingsavgift för avf~~l i 
krantömmånde behållare 

Tillägg för matavfallskärl, 140 liter, 
om matavfaH inte sorteras' j 
krantömmande beh~llare. 

132 

26 

52 

104 

132 

26 

52 

104 

moms 

4134 

8268 

16536 

33072 

4479 

8957 

17914 

35828 

Avgift, kronor per ton 
exklusive moms 

833 

Abonnemangsavgift, 
kronor per kärl och år 
exklusive moms . 

1272 

moms 

5168 

10335 

20670 

41340 

5598 

11196 

22393 

44785 

Avgift, kronor per ton 
inklusive moms 

1041 

Abon nemangsavgift, 
kronor per kärl och år 
inklusive moms 

1590 

l I abonnemangsavgifterna ingår äve~ hämtning av rnatavfall i krantömroande behållare med samma 
hämtningsfrekvens som för restavfall. Vid hämtning 13 gånger per år hämtas dock matavfa1126 gånger per år 
från kran tömmande behållare. Om det saknas krantömmande behållare för matavfall sker hämtning av 
matavfall i 140 liters kärl varje vecka mot extra avgift, antalet matavfallskärljusteras efter behov. 

2 Abonnemanget endast möjligt i områden där matavfallssortering har införts. 



AVFALLSTAXA 10 
[-IÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2013-09-09 
Vår beteckning 

MTN2013/64 

2.2.4 Verksamheter 

Behållare för Antal hämtningar Abonnemangsavgift, Abonnemangsavgift, 
resfavfall restavfall per år I kronor per år exklusive kronor per år inklusive 

moms moms 

Kärl 140 liter 13 367 458 

Kärl J.40 liter 26 734 917 

Kärl 140 liter 52 1466 1832 

Kärl 140 liter 104 3020 3775 

Kärl 190 liter 132 497 621 

Kärl 190 liter 26 995 1244 

Kärl 190 liter 52 1990 2487 

Kärl 190 Hter 104 4099 5124 

Kärl 240 liter 132 629 786 

Kärl 240 liter 26 1257 1571 

Kärl 240 liter 52 2513 3142 

Kärl 240 liter 104 5178 6473 

Kär1370 liter 132 969 1211 

Kär1370 liter 26 1938 2422 

Kärl 3 70 liter 52 3875 4844 

Kärl 370 liter 104 7983 9979 

Kärl 370 liter. J56 1.1974 14967 

Kärl 660 liter 132 1 728 2 160 

Kärl 660 liter 26 3456 4320 

Kärl 660 liter 52 6912 8640 

Kärl 660 liter 104 14239 17799 

Kärl 660 liter' 156 21358 26697 

1 I abonnemangsavgiftema ingår även hämtning av rnatavfall i 140 liters kärl. Vid abonnemang med hämtning· 
av restavfaU 13 eller 26 gånger per år sker hämtning av matavfall 31 gånger per år, varj e vecka under vecka 
26-36, varannan vecka övrig del av året. Antalet matavfallskärl justeras efter behov utan extra kostnad. 

2 Abonnemanget endast möjligt i områden där matavfallssortering har inrorts. 

För verksamheter med säsongsbunden verksamhet kan abonnemang tecknas för del av året, då verksamheten 
bedrivs, enligt överenskommelse med kommunen. 
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AVFALLSTAXA 11 
f-1ÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2013-09-09 

Vår beteckning 
MTN 2013/64 

2.2.5 Container 

BehåUare for 
restavfaU 

Antal hämtningar 
restavfaU per år l 

Abonnemangsa'Vgift, Abonnemangsavgift, 
kronor per år exhlusi'Ve kronor per år inklusi'Ve 

Container 6 m3 

Container 6 m3 

Container 8 ffi3 

Container 8 mS 

26 

52 

26 

52 

moms 

31418 

62837 

41891 

.83782 

moms 

39273 

78546 

52364 

104728 

I I abonnemangsavgiftema ingår även hämtning av matavfall i 140 liters kärl, hämtning varje vecka. Antalet 
matavfallskärljusteras efter behov utan extra kostnad. 

2.2.6 Extrahämtningar 
Bestäl1s hos kommunen. 

Hämtning-betald-säck (HB
säck), restavfall 

Extra säck restavfall i 
samband med ordinarie tur 

Extra hämtning av kärl, 
restavfall och matavfall, 
utom ordinarie tur 

Extrahämtn ing 
krantämmande behållare 

Extrahämtning container 

2.2.7 Gångavstånd 

3,1-10,0 m 

10,1-20,0 m 

20,1-30,0 m 

över 30 meter, per 10 meter 

Avgift, kronor per tillfälle 
exklusi'Ve moms 

40 

37 

Avgift, lcronor per tillfälle 
inklusive moms 

50 

46 

396 . 496 

636 

2120 

Avgift, kronor per 
hämtning exklusive 
moms 

8 

13 

21 

8 

Avgift, kronor per 
hämtning inklusive 
moms 

........ 

795 

2650 

11 

16 

27 

11 



HAso 
KOMMUN 

AVFALLSTAXA 
Datum 
2013-09-09 

2.2.8 Sorteringsavgift i områden där matavfallssortering har införts 

12 
Vår beteckning 

MTN 2013/64 

Då matavfallskärl innehåller felsorterat avfall debiteras en avgift om 50 Ja'onor inklusive moms per behållare 
och hämtningsti il fälle. ' 

Då matavfallskärl såknas i flerbostadshus debiteras en avgift om. 50 laonor inklusive moms per 
lägenhet/hushåll/verksamhet och månad. Avgiften debiteras inte vid beviljat undantag från krav på utsortering 
av matavfall enl igt kommunens avfallsföreskrifter. 

2.3 Grovavfall 

2.3.1 Hämtning i flerbostadshus 

Hyra av behå1Jare tillkommer vid schemalagd hämtning i container. 

Abonnemang med schemalagd hämtning 

l3ehällarstorlek Antal hämtningar 
per är 

Kärl 370 liter 

Kärl 370 liter 

Kärl 660 liter 

Kärl 660 liter 

Container 6 m3 

Container 6 lIl,3 

Container 8 m3 

Container 8 m3 

26 

52 

26 

52 

26 

52 

26 

52 

Abonnemangsavgift, 
kronor per år exldusive 
moms 

2708 

5189 

4770 

9180 

27560 

55120 

35828 

71656 

Abonnemangsavgift, 
kronor per år inIdusive 
moms 

3385 

6486 

5963 

11475 

34450 

68900 

44785 

89570 

Extrahäminingar 

l3ehållarsto rlek Avgift, kronor per tillfälle 
exkl. moms 

Avgift, kronor per tillfälle 
inkl. moms 

Kärl 370 liter 

Kär1660 liter 

Container 6 m3 

Container 8 m3 

Hyra av behållare 

106 

191 

1378 

1,696 

Vid beställd hämtning debiteras hyra om minst l månad. 

l3ehållarstorlek 

Container 6 m3 

Container 8 m3 

Avgift, kronor per månad 
exId. moms 

244 

270 

133 

239 

l 723 

2120 

Avgift, kronor per månad 
inId. moms 

305 

338 



HABO 
KOMMUN 

2.3.2 Beställd hämtning, lösmängd 

AVFALLSTAXA 
Datum 

2013-09-09 

Avgift, kronor per m3 

exklusive moms 
Avgift, kronor per m3 

inklusive moms 

Beställd hämtning, lösmängd 276 345 

2.4 Elavfall 

2.4.1 Hämtning i flerbostadshus 

13 

Vår beteckning 
MTN 2013/64 

Från flerbostadshus häJntas elavfall utan extra avgift en gång per månad från hämtningsplats som ordnas av 
fastighetsinnehavaren enligt kommunens anvisningar. Hämtning kan också beställas mot avgift enligt nedan. 

Beställd hämtning eller 
extrahämtning avelavfall, exkl. 
vitvaror 

Beställd hämtning av vitvaror (kyl
och frysmöbler, spisar, 
tvättmaskiner etc.) 

Avgift~ kronor per m3 

exklusive moms 
1378 

Avgift, kronor per styck 
exklusive moms 

201 

Avgift, kronor per m'> 
inklusive moms 

1723 

Avgift, kronor per styck 
inklusive moms 

252 

2.4.2 Hämtning från en- och tvåbostadshus samt fritidsboende 
Elavfall hämtas utan extra avgift från en- och tvåbostadshus samt fritidsboende 2 gånger per år. Hämtning kan 
också beställas övrig del av året mot avgift enligt nedan. 

Beställd hämtning av el avfall, exkl. 
vitvaror 

Beställd hämtning av vitvaror (kyl
och frysmöbler, spisar; 
tvättmaskiner etc.) 

2.5 Trädgårdsavfall 

Avgift, kronor per m3 

exklusive moms 
265 

Avgift, kr~nor per styck 
exklusive moms 

201 

Avgift, kronor per m3 

inklusive moms 

331 

Avgift, kronor per styck 
inklusive moms 

252 

En- och tvåbostadshus samt fritjdsboeode kan beställa häJntning av trädgårdsavfall. Trädgårdsavfallet ska vara 
buntat eller i papperssäck. 

Beställd häJntning av 
trädgårdsavfall, buntat ener i 
papperssäck 

Avgift, kronor per m3 

exklusive moms 

212 

Avgift, kronor per m3 

inklusive moms 

265 



AVFALLSTAXA 14 [-rÅ BO 
I(OMMUN 

Datum 
2013-09-09 

Vår beteckning 
MTN 2013/64 

2.6 Latrin 

[-:Iämtl1.ing av latdnbehållare sker efter beställning hos kommunen, senast en vecka före hämtningsveckan. 
Ordinarie hänitning sker en gång per månad under perioden mitten av april till mitten av oktober. 

Avgift, kronor per kärl 
ex.klusive moms 

Avgift, kronor per kärl 
inklusive moms 

Ordinarie hämtning, inklusive nytt 
kärl 

230 288 

Extra hämtning, inklusive nytt kärl 

Nytt latrinkärl 

Tillägg för bän1tnil').g i 
toalettutrymme l . 

475 

230 

200 

594 

288 

250 

l Endast efter särskild prövning. 

2.7 Slam och urin från enskilda avlopp 

Tömningar beställs hos kommunens entreprenör. Behandlingsavgift tillkommer för alla tömningar. 

Schemalagd tÖl1ming 
Behållarstorlek 

< 1,5 m3 

1,6 - 3,0 m3 

3-,1 - 6,0 m3 

> 6,1 m3 

Extratölnning vardag 

Avgift, kronor per tömning 
exklusive moms 

550 

600 

900 

1000 

Utförs inom 5 arbetsdagar efter beställning. 

Behållarstorlek Avgift, kronor per tömning 
exkJusive moms 

< 1,5 m3 

1,6 - 3,0 m3 

3,1 - 6,0 m3 

> 6,1 m3 

1002 

1052 

1352 

1452 

Avgift, kronor per tömning 
inklusive moms 

688 

750 

l 125 

1250 

Avgift, kronor per tömning 
inklusive moms 

1253 

l 315 

1690 

l 815 



---- -- -j 

- --------------------------------------------------------------------________ ~f I //-
HÅBO 

AVFALLSTAXA 

KOMMUN 
Datum 
2013-09-09 

Jourtöm.ning vardag 
Utförs inom 24 timmar efter beställning. 

BehåHarsto rlek .Avgift, kronor per tömning 
exkIu~ive moms 

< 1,5 m3 1452 

1,6 - 3,0 m:3 1502 

3,1 - 6,0 m:3 1802 

> 6,1 m3 1902 

Joul'tömning helg 

Utförs inom 24 timmar efter beställning. 

BehåUarstorlek Avgift, kronor per tömning 
exklusive moms 

< 1,5 m:3 2650 

1,6 - 3,0 m3 2700 

3, 1- 6,0 m :3 3000 

> 6,1 m3 3100 

Övriga avgifter, tilläggsavgifter 

Behandlingsavgift,.per m3 

Reduktion av tömningspris\")t 
vid tömning av mer än 1 
brunn/tank vid samma 
tömningstil LfåHe, kr per 
tömningstillfå.lle 

Bomköm.ing, kr per tillfåJ le 

Tillägg för sJangdragning > 
20 meter, per 20 meter 

SJamsugningsfordon, per 
timme 

Hjälparbetare, per timme 

"Avgift, kronor exklusive 
moms 

97 

100 

600 

120 

900 

385 

Avgift, kronor per tömning 
inklusive moms 

1 815 

1878 

2253 

2378 

Avgift, kronor per tömning 
inklusive moms 

3313 

3375 

3750 

3875 

Avgift, kronor inklusive 
moms 

121 

125 

750 

150 

1125 

481 

15 
Vår beteckning 

MTN 2013/64 



HÅBO 
AVFALLSTAXA 

KOMMUN 
Datum 
2013-09-09 

2.8 Fett från fettavskiljare 

Tömningar beställs hos kommunens entreprenör. 

Scltem.alagd tämning 

B ehåIlarsto rlek 

Extratömnii1.g vardag 

Avgift, kronor per tömning 
ex.klusive moms 

1 100 

1800 

UtfOrs inom 5 arbetsdagar efter beställning. 

BehåIlarstorlek Avgift, kronor per tömning 
exldusive moms 

1400 

2100 

Övriga avgifter, tilläggsavgifter 
Avgift, kronor exklusive 
moms 

Bomköming, kr per tillfålle 

Tillägg för slangdragning > 
20 meter, per 20 meter 

Slamsugningsfordon, per 
timme 

Hjälparbetare, per timme 

600 

120 

900 

385 

Avgift, kronor per tömning 
inklusive moms 

1375 

225'0 

Avgift, kronor per tömning 
inklusive moms 

l 750 

2625 

Avgift, kronor inklusive 
moms 

750 

150 

l 125 

481 

2.9 Passerkort återvinningscentralen Västerskog 

Förlorat eller extra passerkort 
till Ave Västerskog 

Avgift, kronor ex.klusive 
moms 

120 

Avgift, kronor inklusive 
moms 

150 

16 

Vår beteckning 
MTN 2013/64 



SAMMANTRÄDESPROTOKOI I 

Da~um 

2013-10-21 

Kommunstyrelsen 

KS § 148 
KS·2013/103 

Förslag till VA~taxa, att gälla från och med 2014-01-01 och 
tillsvidare 

. Av·miljö- och tekniknärrindens beslut 2013-08-26, § 75, framgår följande: 

"En V A-huvudman får inte gå med vinst enligt Vattentj änstlagen och 
uttaget av VA-avgifterna får endast täcka nödvändiga kostnader. VA
huvudmannen ska göra ett nollresultat under max ett treårsintervall. 

WSP har på uppdrag av Håbci kommun analyserat de ekonomiska 
konsekvenserna av planerade investeringar får åren 2011-2015, och 
simulerat fram vilka årliga intäkter som behövs för att uppnå en ekonomi i 
balans 2014. VA-verksamheten har haft stora investeringsprojekt de senaste· 
åren och ytterligare investeringsprojekt kommer att bli aktuella får att· 
uppfylla lagkrav, upprätthålla god standard på ledningsnätet samt får att öka 
säkerheten och dricksvattenproduktionen. Eftersom bara ett fåtal fastigheter 
beräknas anslutas de närmaste åren, ska största delen av de planeraqe 
investerlngama fmansieras via brukningsavgifterna." 

Nämnden fåreslår attfullmäktige antar fårslag tIll ny taxa att gälla från och 
med 2014-01-01 och tillsvidare. 

lvfiljö- och teknikfårvaltningen redovisår fåljanderedogörelse angående 
fårändring8J.TIa av VA-taxan från. 2008-2013. 

År 2008- År 2009- . År 2010- År 2011- År 2012-
2009 2010 2011 2012· 2013 

Förändring F ~rändririg Förändring Förändring Förändring 

Äildamål Kr % Kr % Kr % Kr % Kr % 

Typhus 707 14,9 O .. O -166 - 662 12,5 916 15,4 
A 3,1 

... 

Typhus ·6270 17,2 O O 2376 5,5 8843 19,6 11896 22 
B 

lvfilj5- och teknikfårv~tningen redovisar följande redogörelse ~gående 
. Håbo korrimuns VA-taxa i förhållande till kringliggande kOlnmunetav . 

likande storlek: 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR' UTDi<AGSBESTYRKNING Nr :;013.2936 '. 

. i 
I 



=:H~AF.B:::::=:::O;;:=_====~=~MMl~~'E&P-ROTOKOLL 
Datum -

KOMMUN 2013-10-21 

Kommunstyrels13n 

KS § 148 
K$ 2013/103 

Jämförelse VA-taxa, Typhus A 

Kommun Antal invånare VA-taxa 2013 (kr/år) FÖrslag 2014 

Håbo 19796 6842 7617 _ 

Tierp 20120 6968 oförändrad . 
Östhammar 21291 7310 7748 

Upplands-Bro 2424;3 4413 4930 

Söderhamn- 25194 6591 6852 

Nynäshamn 26481 8578 ingen information 

Jämförelse VA-taxa, Typhus B 

Kommun Antal invånare VA-taxa 2013 (kr/år) - Förslag 2014 . 

Håbo -19796 4384 4927 

Tierp 20120 4039 oförändrad 

Östhammar· . 21291 4039 4281 

Upplands-Bro 24243 2606 4416 

Söderhamn 25194 4021-:- '. 41.42 
, 

Nynäshamn. 26481. 6005 ingen inf~:Jrmation 

Beslutsunderlag 
Miljö., och telcniknämn9.ens beslut 2013-08-26; § 75 
Tjänsteslaivelse 2014-10-01. 
Arbetsutskottets försla.g'till beslut 2013-10-08, § 127. 

. '. 
:: . 

EXPEDIERAD ,': SIGNATLiR .UTDRAG\>Bf'STYRKNING 

':511·, .. 1. 

Nr 2013.2936 . 



~H~· .~A'FB~O~· ·==~==~~'~-ÄBESPRO+GKQL I 
Datum 

KOMMUN 2013-10-21 

Kommunstyrelsen 

. KS § 1.48 
KS 2013/103 

Kommunstyrelsensbehandling av ärendet: 

Ärendet fån~dras av milj ö~ och avfallshandläggaren. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fuilm1Uctige beslutar att gilta fc:irslag till V A-taxa enligtmiljö- och 
tekniknämndens beslut' 2013-09-30, § 75. 

2 .. Fullmäktige beslutar att avfallstaxan gäller från och med 2014-01-01 
och tills vidare. 

I 
Nr 2013.2936 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-08-26 

IZ 

Miljö- och teknikllämnden 

HAso KOMMUN -----, 
J(OM\UUS'lYR8..SENS FORVALTNIHG 

INKOM 

2013 -09- 05 

JUSTERARE 

MTN § 75 

Förslag till ny VA-taxa 2014 

Sammanfattning 

MTN 2013/65 KSDnr 

En V A-huvudman rar inte gå med vinst enligt Vattentjänstlagen och uttaget 
av V A-avgifterna får endast täcka nödvändiga kostnader. VA-huvudmannen 
ska göra ett nollresultat under max ett treårsinterva11. 

WSP har på uppdrag av Håbo kommun .analyserat de ekonomiska 
konsekvensema av planerade investeringar för åren 2011. -2015, och 
simulerat fram vilka årliga intäkter som behövs för att uppnå en ekonomi i 
balans 2014. V Å-verksamheten har haft stora investeringsprojekt de senaste 
åren och ytterligare investeringsprojekt kommer att bli aktuella för att 
uppfylla lagkrav, upprätthålla god standard på ledningsnätet samt för att öka 
säkerheten och dricksvattenproduktionen. Eftersom bara ett fåtal fastigheter 
beräknas anslutas de närmaste åren, ska största delen av de planerade 
investeringama finansieras via brukrungsavgifterna. 

Beslutsunderlag 
PM Taxeutvec1ding Håbo 2011-10-24, Bilaga 1 
Förslag till ny VA-taxa daterad 2013-08-08, Bilaga 2 
Utdrag ur nuvarande taxa 
Tjänsteskrivelse, 2013-08-08 
Jämförelse andra kommuner 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknärnnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
anta förslag till ny VA-taxa enligt bilaga 2, att gälla från 1 januari 2014. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
V A-avdelningen 

SIGNATUR 

~. I 9! I 

EX.PEDIERAD ~f Nr 20132062 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

t-IÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2013-08-08 

Vår beteckning t~ 
.,.) " t<r-. ..) .' "I •• ..., ,.' ~ 

". I. '!\iJiljö:.~,'Oo11 teknikförvaltningen 
Ann~·tiarpe, VA- och avfallschef 

: Q17J:.i526i',73· 
a'~nå·,darpl~@habo.s~ 

. ':>. . 

VA-taxa 

Försla~ till nya avgifter att gälla från 1 januari 2014 

Brukningsavgifter 

11. Brukningsavgift för bebyggda fastigheter 
11.1 Brukningsavgift ska betalas för bebyggd fastighet. I avgiftema ingår mervärdesskatt 
(moms 25 %). 

Avgift utgår per fastighet med: 

Kronor inklusive moms Per vattentjänst Samtliga 
vattentjänster 

a) Grundavgift 
en fast avgift per år 

b) Kubikmeteravgift 
en avgift per m3 

levererat vatten 

c) Lägenhetsavgift 
en avgift per år och 
lägenhet för 
bostadsfastighet och 
dänned j ämstälJ d 

d) Tomtyteavgift 
en avgift per år för 
vaJje påbörjat 100-tal 
m2 tomtyta för annan 
fastighet 

Endast c eller d betalas. 

v 

954 

11,10 

430,4 

26,8 

s DI Dg 

1074 239 119 2386 kr 

16,65 - 27,76 kr 

269 322,8 53,8 1. 076 kr 

16,75 20,1 3,35 67 kr 

12. Brukningsavgift för ansvarig för allmän plats 
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala avgift. 
Avgift utgår med: 

En avgift per m2 allmän platsmark för bortledning 
av dagvatten 

Kl' inkl. moms 

2,45 kr/1112 

Övriga avgifter enligt nu gällande VA-taxa föreslås vara oförändrade. 

Bilaga 2 



HÅBO 
KOMMUN 

Brukningsavgifter 

11. Brukningsavgift för bebyggda fastigheter 

Datum 
2012-12-10 

l L l Brukningsavgift ska betalas för bebyggd fastighet. l avgifterna ingår mervärdesskatt 
(moms 25 %), 

Avgift utgår per fastighet med: 

Kron.or ili.kfusive moms 

a) Grundavgift 
en fast avgift per år 

b) Kubikmeteravgift 
en avgift per rro 
levererat vatten 

c) Ltlgenhetsavgift 
en avgift per år och 
lägenhet för 
bostadsfastighet och 
därmed jämställd 
fastighet 

d) Tomtyteallgijt 
en avgift per år för 
vruje påbörjat 1 DO-tal 
m2 tom ty ta för annan 

Endast c eller d betalas. 

V 

876 

9,93 

371,6 

23,2 

Per vattenl}änst Samtliga 
vatten tjänster 

S DJ Dg 

985,5 219 109,5 2190 kr 

14,89 24,82 kr 

232,25 278,7 46,45 929 kr 

14,5 17,4 2,9 58 kr 

11.2 Fastighetsägare kan erhålla befiielse eller reduktion av dagvatlenavgjft om följande 
åtgärder vidtagits för att omhänderta dagvatten inom fastigheten: 

1. Åtgärder, godkända av huvudmannen, har vidtagits som väsentligt fördröjer eller 
reducerar mängden dagvatten från fastigheten till den allmänna anläggningen. Halv 
lägenhets- eller tomtyteavgiften (c eller d) utgår för Df. 
2. Anslutning av dagvatten från fastighet till den allmänna anläggningen har helt 
kopplats bort eller inte upprättats. Ingen avgift utgår för Df. 

Beviljad avgiftsreduktion gäller tidigast från och med ansökningsdatum. 

11,3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har 
huvudmannen bestämt att vattenförbrukningen för bebyggd fastighet tillsvidare inte ska 
fastställas genom mätning, tas avgift enligt 11.1 b) ut efter en antagen årlig förbrukning om 
200 m3/1ägenhet j permanentbostad och med 50 JmlJägenJlet för fritidsbostad . Grundavgiften 
11.1 a) och lägenhetsavgiften 11.1 c) ska också betalas då fastigheten inte har mätning. 

11.4 För s k byggvatten ska brukningsavgift betalas enligt 11.1 b). Om mätning inte sker, 
antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 mB per lägenhet 

~- ~_··~_~ _____ M"'_._", •• _""" •• M "'M" 0.0 •. ... _.,. _______ .,' •• .• ,. __ M,..... • "" 
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HÅBO Datum 

KOMMUN 2012-12-10 

11.5 För extra mlitstä Ile (mätställe utöver ett per fastighet) ska en årlig avgi (t betalas med ett 
belopp motsvarande 20 % av den fasta avgiften enligt 11.1 a) .. 
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 

11.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka 
mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. 
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning j två 
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om varten- och värmemätare, STAFS 2007:2. 
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt 
art uppskatta förbrukningen. 
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efLer genomförd undersökning eller 
huvudmarulens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Statens va-nämnd. 

11.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, 
ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnadema i enlighet med vad 
som framgår av punkt 13. 

11.8 För spillvattenlnängd, som med huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning 
(kylvatten o d), ska avgift betalas med 20 % av avgiften enligt 11.1 b). 

11.9 Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd 
eHer avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet ska avgjft fdr 
spillvatten avlopp betalas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 
Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande 
vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen 
och fastighetsägaren. 
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än. efter 
levererad mängd vatten är att skillnaden. mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd. 

11.10 FÖ!:.Q.bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas enligt 11.1 a). 

12. Brukningsavgift för ansvarig för allmän plats 
Den som ansvarar för att allmän pJatsmark ställs i ordning och underhålls ska betala avgift. 
Avgift utgår med: 

KrinkL moms 
En. avgift per m2 allmän. platsmark för bortledning 

· .. . ... , ~ .' 

10(11 ) 
(1-

1· av dagvatten 2,19 krl m' 
----~------------------------------------------~------------~~/~--------~--

13. Särskilda avgifter 
13.1 Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentiJlförseln. avstängts eller reducerats eller annan 
åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter: 

Nedtagning av vattenmätare 
Uppsättning av vattenmätare 
Avstängning av vattentillförsel 
Påsläpp av vattentillförsel 
Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare 
Undersökning av vattenmätare om vattenmätaren godkänns 
Länsning av vattenmätarbrunn 
Förgäves besök 
FrusenJSkadad mätare inkl. arbetskostnad 

Kr ink!. moms 
450 kr 
450 kr 
900 kr 
900 kr 
900 kr 
900 kr 
900 kr 
450kr 
900 kr 
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PM 

Taxeufveckling Håbo 

Bakgrund om finansiering av VA 

En VA-huvudman rar inte gå med vinst enligt Vattentjänstlagen och uttaget av VA
avgifterna rar endast täcka nödvändiga kostnader. VA-huvudmannen ska göra ett noll
resultat under max ett treårsintervall. 

Avgifterna för VA-verksamheten kan 'vCjIa uppdelade på anläggningsavgifter och bruk~ 
ningsavgifter. Anläggningsavgifter syftar till att täcka kostnader för alt förse fastighet
en med aJlmänt VA. Brukningsavgifter ska täcka löpande kostnader som drift och un
derhåll, personalkostnader, administrativa kostnader och kapitalkostnader. Anlägg
ningsavgiften får aldrig vara större än fastighetens andel i den allmänna anläggningen 
och befriar fastighetsägaren från att j framtiden betala avgift för samma kostnad igen. 
Brukningsavgifterna rar inte täcka kostnader för utbyggnad av den allmänna anlägg
ningen eftersom de som redan är anslutna då blir belastade med kostnader som enskilda 
fastighetsägare ska betala. 

Syfte med utredningen 

WSP har på uppdrag av Håbo kommun analyserat de ekoDonUska kon[>ekvenserna a.v 
planerade investeringar för åren 201) -2015, och simulerat fram vilka årliga intäkter 
som behövs för att uppnå en ekonomi i balal1s 2014. Totalt ska VA-verksamheten i 
Håbo kommun investera ca J 80 mkr den närmaste S-årsperioden. Eftersom inga fastig
heter beräknas anslutas de närmaste 5 åren, ska heJa konsekvensen av de planerade in
vesteringarna finansieras via brukningsavgifterna. 

Vidare ska utredningen ta fram förslag på nya brukningsavgifter för åren 2012-15 som 
ska täcka intäktsbehovet. Fördelningen mellan fasta och rörliga intäkter ska för varje år 
ligga kvar på den nuvarande fördelningen 60 % rörliga intäkter och 40 % fasta. Enligt 
kommunalt beslut ska den största höjningen av de fasta avgiftema göras på lägenhets
avgi fterna. 

Metod för ekonomisk analys - VA Eksim 

WSP har använt en excelmodeJJ, VA Eksim, för att ge en helhetsbild av V A
verksamhetens ekonomi och utreda det kommande intäktsbehovet. Modellen kan han
tera resultat som sträcker sig över 15 år, men för Håbo bar perioden för analysen be-

WSP Samhällsbyggnad 
121 88 Stockholm·Globen 
Besök: Arenavägen 7 
Tel: +46 8 688 60 00 
Fax: +46 8 688 69 99 
WSP Sverige AB 
Org nr: 556057-4880 
St)'relsens säte: Stockholm 
www.wspgroup.se 

)l 
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Uppdragsnr: 10155827 2 (12) 

gränsats till 5 år (2011-20]5) eftersom inlänma1 underlag speglar den närmaste 5-
årsperioden. 

Underlaget från Håbo kommun har matats in som indata i modellen, och därefter har en 
resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys för de närmaste 5 åren arbetats 
fram. Metoden för bearbetning i modellen görs utifrån följande steg: 
1. K8.liläggning och budgetering av befintlig verksamhet. 
2. Budgetering av tillkommande, ny verksamhet 
3. Hantering av befintlig och planerad verksam]let i kåmbination 
4. Balansräkningens påverkan på driftsekonomin. 

Två scenarier bearbetas i modellen. Det första visar ett resultat när befintlig nivå på 
brukningstaxorna är oförändrad, de är inte heller uppräknade med inflation. Det andra 
är ett modifierat scenario som visar ett resultat där en alternativ önskad nivå for bruk
ningsavgifierna (ink!. inflation) har simulerats fram. Det modifierade scenariot ger ett 
önskat resultat som bidrar till en resultatfond i balans år 2014. 

Eftersom VA-verksamheten lyder un.der vattentjänstlagen, men även regleras i kom
munallagens sjäJvkostnadsbegrepp, Tar inte verksamheten arbeta upp ett "eget kapital". 
Tillfälliga överuttag eller underskott ska återföraslkompenseras till kollektivet de 
närmaste tre åren. För att kunna hantera överuttag och underskott i ekonomistymingen 
för verksamheten samt i ta:x.earbetet, måste balansräkningen bearbetas aktivt tillsam
mans med resultatet for verksamheten. WSP har därför i denna analys bearbetat resul
taträkning och balansräkning i kombination för att kunna prognostisera eventuella un
derskott eller överuttag. 

Underlag och förutsättningar för den ekonomiska 
analysen 

Till underlag för denna analys har använts material som Båbo skickat till WSP. 

Driftsbudget får 2011. Driftskostnadernas uppräkning inkluderar uppräkning 
fOr inflation. Entreprenad- och konsultkostnader samt övriga ddftskostnader 
har räknats upp med 2 %, bränsle, energi och vatten med 5 % och personal
kostnader med 3 %. l driftsbudget har Håbo inte kalkylerat med någon ökning 
av driftskostnaderna som en följd av planerade investeringar. Budgeterade 
brukningsavgifter för 2012-2014 är i modellen inte uppräknade med inflations
faktor. 
Inga nyanslutningar beräknas vara aktuella inom de närmaste 5 åren. Därför 
har ingen beräkning av tillkommande nya brukningsavgifter eller anslutnings
avgifter på grund av planerade utbyggnader gjorts. 

" Investeringsbudget för 2010-2Q1S. Budgeterade investeringar har sorterats per 
avskrivningstid. . ', " 
BaJans- och resu·)taträkning för 2010. 

Beräknad kalkylräpta har använts 4,30 %. 

Då ingen egen likviditet finns j VA-verksamheten, reglerar excelmodellen årets resul
tat, förändring av låneskuld på grund av investeringar och kassafJödet (inklusive inbe-

SP /2 
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talda allläggningsavgifte,r) m!)t skulden iill l'-låbo komlJ1un. 1. modellen ses Håbo kom
mlln S0111 bank åt V A-verksamheten. 

Resultat av Eksim-analysen 

Scenario 1. lngen höjning av brukningsavgifterna 
Arets resultat, samt resultatfond visas nedan. 

Resultat per år 

Resultatfond 

2011 2012 2013 2014 2015 
576 -5036 -11778 -12731 -13806 

2011 2012 2013 2014 2015 
-69 -5104 -16883 -29614 -43420 

lngående baJans i resultatfooden 2011 är- 645 tkr. Resultatfonden är det ackumulerade 
resultatet över tid, och en negativ resultatfond är således det ackumulerade negativa 
resultatet. Enligt vattentjänstlagen ska både överskott och negativa resultat regleras till 
kollektivet inom tre år. VattenUänstlagen tillåter att skattemedel används får att finansi
era VA-verksamheten, men inte tvärtom. Det positiva resultatet tOr 20] 1 motsvarande 
ca 600 tkr, bidrar till a1t resultatfonden i stort sett balanserar 20 Il. De negativa resulta
ten under åren som följer har dock en negativ inverkan på resultatfonden_ 

Scenario 2. Höjning av brukningsavgifterna (inkl. inflation) 
Intäkterna höjs med följande procentsatser (ink! inflation): 
2012 15 % 
2013 20 % 
2014 16 % 

Modifierat årets resultat per år (med höjning av intäkterna), samt modifierad resultat
fond visas nedan. 

Modifierat resultat per år 

Modifiera d resultatfond 

2011 2012 2013 2014 2015 
576 -626 -1 488 2 263 1 188 

2011 2012 2013 2014 2015 
-69 -694 -2 183 80 1 26:8 

E' ,g 'El Med ovanstående höjningar av intäkterna uppnås således balans i resultatfonden 2014. 
1-~_ 2015 visar ett överskott, och ger en marginal inför osäkerheten av kostnadsbilden så 
",m 

~ ~, långt fram j ti den. 
\l!::;; 
:59> 
~~ 
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Tkr 
- RESULTAT PER AR -

Höjn 15% 2012,20% 2013, 16% 2014 
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Figur l. Resultat per år, med och utan föreslagen höjning av brukningsavgifterna . 

Tkr .. RESULTATFOND .. 
Höjn 15% 2012, 20% 2013, 16% 2014 
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Figur 2. Resultatfondens utveckling, med och utan föreslagen höjning av brukningsav
gifterna. 
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Underiag och förutsättningar för framtida 
brukningsavgifter 

VA-verksamheten behöver täckas med intäkter i enlighet med tabell l. 

Tabell J. Intäktsbehov. 
--fr} Ar2 ,Jr 3 .4'1'4 

Ar 2011 2012 2013 2014-
Rörclsein täJ...ier (Tkr) 29400 33810 39690 44 394 

,fr 5 

201.5 
44 394 

A bOnllentunderlag har levererats fl'ån Båbo vad gäller. antal avgiftsparametrar fördelat 
på avgiftsskyldighet; V=Vatten, S=SpillavJopp, Df=Dagvatten fastighet och 
Dg=Dagvatten gata . 

Tabell 2. Abonnentunderlag. 
V S Dl DJ; 

Grundavgift (antal) 5692 5644 3758 3955 
Lägenhets avgift (antal) 9369 9394 7057 7239 

Levererat vatten (n!) l 186504 J 195031 
. 1 

Tomtyteavgift (m-2 472 800 3444 216200 216200 

Enligt uppgift från kommunen debiteras dagvattenavgift för ca 57370 m2 aJImän 
platsmark. Enligt tidigare taxeutredning 20 lOska avgiftel11a för allmän platsmarkshål
lare (APH) ligga på ca 0,3 % av de totala avgifterna Avgifter för APH kommer därför 
ai1 höjas proportionerligt m.ed röreJseintäkternas höjning. 

Nuvarande brukningsavgifter 

De nuvarande brukningsavgiftema i Håbo kommun redovisas i Tabell 3 nedan. 

Tabell 3. Nuvarande årliga brukningsavgifter (inklusive moms). ----------------
Samtliga 

fl S Dr Dg vallen/jönster 

GnlJldav gift (krImälstä lie) 838 942,75 209,50 J 04,75 2095 
Ku b ikmeterav gift (krim') 7,36 IJ,04 18,40 
Lägenbetsavgift (kr per 19h tor 

163,5 102,19 122,63 20,44 408,75 
bostadsfastigheter ) 
Tomtyteavgift (kr per ur for varje 

10,22 6,39 7.67 1,28 25,55 
JOO-tal [f/ tomtv!il får /lODIlD fil~ti!'h~[) 

Avgiften som APH ska betala i den nuvarande ta.--.::an redovisas j TabelJ 4. 

12 
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Tabell 4. Avgift APH. 
Kr ink!. moms 

En avgift per nl allmän ojatsmark 1.63 kr/m" 

Fördelningen mellan intäkter från olika avgiftsparametrar som den nuvarande VA
taxan .genererar redovisas i Tabell 5 nedan. 

Tabell 5. Fördelning mellan intäkter från olika avgiftsparametrar med nuvarande bruk
ningsta.,'{a. 

Intäkt från grundavgift 
Intäkt fi:ån lägenhetsavgi1't 
Intäkt från tomtyteavgift 
Tntäkt fr·ån rörlig avgift 

Kronor 

9033 89l kr 

2804074 kr 
54292 kr 

17540649 kr 

Andel av totala intäkter 

31% 
10% 
0.2% 

60% 

TabeI16. Fördelning av intäkter per avgifts ändamål med nuvarande brukningsavgifter. 
v S Dj Dg 

inläJ,.-t per avgjfts~ndamål (kr) 
Procenluel1 fördelning 

l2 066 169 . 15579354 
41% 53% 

Förslag till avgifter åren 2012-2015 

1335388 451996 
5% 2% 

I följande kapitel är samtliga siffror redovisade exklusive moms om inte annat uttryck
ligen skrivs ut. 

Tabell 7. Förslag till brukningsavgifter år 2012. 
Rörlig. a~ift 
Vallen 
SpillvalTm 

elttoums 
6.76 ~r/m' 

10.15 krim' 
16.91 krim' 

jl1kmoll~ 

8.45 lutm' 
12.69 1:J1m' 
21.14 krim' 

l-iiJjlmde a'lo)!irts:ku t'ri~&!\$ lÖr resp:kli~ lrndAn'lål: 
40'!·{' 

Vanen & spiJ}vaucn 

Gundavgift 
lJiga:nhclJ:;tlvgifi för BF 
TomY1eav~ifi far AF 
Dagvalrt'nllv~ift rorallrrän 
pl'!Sl1l3rkhållare .Dg jA PH) 

(:3: lJlurmi 

l WO kJifgh 
505 krngh 

32 "'/100m' 

jnkm()n~ 

2124 kr/fBn 
6J 1 krllgh 
39 kr/100m' 

1.B7 krim' 

Tabell 8. Förslag till brukningsavgifter år 2013. 
Rör1i~ avgift e.):moms inkl mums 
Vatten 7.94 krim' 9.93 kT/m' 
SpillvaUen 11.91 kr,,'" 14.89 krIm' 
V.lIen & spillvatten 19,85 kr,,'" 24.81 krim' 

-Fi't'it9'rgift 

ex m{tms jnk! moms 

Grundavgift J 752 krlfgh 2190 kr/fgh 
Uigenbelsavgifl fdr BF 743 kr/lgh 929 krllgh 
T0Jl11ylcavgift fur AF 46 krllOO m' 58 krll 00 ,'" 
Dagvallena"gift fOr allrriln 

platsll1arkhåJlarc· Dg. (Al'ffi 1.75 krIm' 2.19 kr/rri' 

60% 
'00% 

Fi»jMde.=-,<:ifrsluJ erW::.t::tS rik n:s~kthe iindltmtit: 
.. S DJ Do,: 

40% 450/0 Itrh ~;. 
40C'/. 25% JO"ID !'aV. 
400/0 2~/1> 30"'A 5% 

Följr.nde 2\gi f t s kn erJ>ig.e:a~ ror rc:s pc.'kö\e ämh!mål: 
40% 

60% 
HXl"lo 

Följande. :wgi f tsk A erläggas ror res pekri'UC ämhlmÄI: 

V S Of l)g 
40% 45% 10% 5% 
40% 25% 30% 5% 
40"/0 25% 30% 3% 

Till år 2014 uppnås ett noJJresultat enligt Eksimsimuleringen. Därfor föreslås samma 
avgifter för 2014 och 2015, enligt vad som i dagsläget kan prognostiseras. 

<7.'· 

/o/IJJt 

29432907 
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Tabell 9. Förslag till brukningsavgifter år 2034 och 2015. 
Rörlig :wgirt 
Vattcll 
SpillvBtfen 
VaflulI &. spil!vanM 

t:tStm.gift 

S.8R 1~/1I1' 
Il.J3 !:rIm' 
Zl.1J kllm' 

ink I11cUlI.!t 

II lO krim' 
16.66 krl",> 
:n.76krJm' 

c::r moms hlk moms 

}-jJlj)llu~ ~)\~ifJ siw rrHigg:l'\ mr rc.C; pe.kfi\.'t! !illtbntM: 
~1{P..~ 

6'J~.~ 

,W'/; 

Jfåljllnlle lI\~in sl.lJi t:rUl~~tls liir reS' pddivc ij'ld:;'IIt:\!: 

I' S DJ J:!~ 
Q;undnygift l 909 krlrgh 2386 I:r/fgh 4{f,/" ·15% 1(1% 5°/11 
L!lgcnhctsö'vgifi för aF 861 t.rl1gh l 076 krllgh 40% 25% 30% 5% 

TonllVlca\,gift for Ar _=~ ~====,;.54;,,;1:r.;;.I;,.;JOO.;.;n;,,;f===~~_.;;.67;,,;kJ;;;·1..;.IOO;;,;;.;.;ITl;.....'=-:.4~..~2~5o/_.~"""","' .~ S% 
Dayvaf1ena\'gifi fer llUrTidn 
pl.tsITJ.irl:hid'are - D. (A PH) 245 krlHi' 

Konsekven~er av förslag till nya brukningsavgjfter 

Förs!:~g·år 2012 

Förslaget för är 2012 innebär en total höjning av avgifterna med 15 % jämfört med av
gifterna för år 2011. 

l tabell 10 redovisas höjningen för Typhus A (villa) och Typhus B (flerfamiljshus). 

Tabell 10. Jämförelse nuvarande brukningsavgifter och förslaget för år 2012 för Typ
bus A och B. 

År 2011 
Anda.mål VSDfOg VSD" 
Typhlls A (ex. moms) 4211 3945 
Typhus A (ink]. moms) 5264 4932 

Typhlls B (ex. moms) 3602l 34382 
Tvphus B (inkl. moms) 45026 42977 

VS 
3845 
4806 

34053 
42566 

Förslag 20]2 
VSD!Dg JlSDg 

4741 4420 
5926 5524 

43095 4D652 
53868 50815 

vs 
4394 
5493 

4018S 
50235 

Tabell 11_ Förändring för typbusen 20 J 1-2012_ 

JfndamåI 
Typhus A 

Typhus B 

VSDtDg 
13% 

20% 

vs 
12% 

18% 

s 
)4% 

J8% 

Avgiften för Typhus B/flerfamiljshus ökar mer än för villa pga. att lägenhetsavgiften 
böjs mer än övriga avgifter. 

Tabell 12_ Fördelning mellan intäkter från olika avgiftspararnetrar nuvarande ta.;xa och 
år 2012. 

Intakt från grundavgjft 
Intäh från Jligenhetsavgifl. 
Intäkt från tomtyteavgift 
Inräl..-t från rörlig avgift 

NuvJ1rantle taxa Andel av toMt I Förslag höjning årlOn Andel avtolalt 

903389Jkr 31% 9 160 560 kr 27% 
2804074 kr 10% 4330451lcr J3% 

54 292 kr 02% 83 846 kr 02% 
J7 540 649 kr 60% 20 J.50 298 kr 60% 

IZ 
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Tabell 13. Fördelning av intäkter per avgiftsändamåJ exklusive APH. 
. - v S DI Dg rllf/dt 

NUVARANDE 
lntäk! poravllinSändamäl (JJ) 12066169 15579354 l 335388 451996 29432907 
PlOc"llt\lell fördelning 41.0% 52.9% 4.5% 1.5% 
FÖJISLA.G :JO J:2 
Jn!:!)..1 per avgifisändal11ål (lu) l3 847164 17 627 439 1728279 522273 33725154 
Procenltlell fördelning 41.J% 52.3% 5.1% 1.5% 

Fördelningen mellan avgiftsändamålen för den nuvarande ta,;:.an och förslaget för år 
2012 pekar på en svag l1öjning för dagvattenavgiftema. Detta uppstår då avgiftshöj
ningarna till större delen har gjorts på Jägenhetsavgiften, vilken i sin tur påverkar dag
vatten av gi fterna. 

Förslag år 2013 

Förslag på höjning av avgifter till år 2013 ger en höjning av totala intäkter på 17 % 
jämfört med år 2012. 

Tabell 14. Jämförelse förslag år 2012 och förslag 2013 ror Typhus A och B. 
Förslag år2012 (kr) 

indamål VSDtDg VSDg VS 
Typhus A (ex. moms) 474J 4420 4394 
Typhu$ A (inkl. moms) 5926 5524 5493 

Typhus B (ex moms) 43095 40652 40188 
Typhus B (inid. moms) 53868 50815 50235 

Tabell 15. Förändring for de typhusen år 2012-2013. 

indamå! 
Typhus A 
Typhus B 

VSDjDg VS 
15% 15% 
22% 21% 

Förcslagår2013 (kr) 
VSDtDg VSD,f( vs 

5473 5074 4950 
6841 6343 6187 

52597 49078 48433 
65746 61348 60542 

s 
13% 
21% 

Procentuellt sett blir höjningen för redovisade Typhus A och B högre mellan åren 
2012-2013 än mellan åren 2011-2012. 

Tabell 16. FördeJnin cr mellan intäkter från olika avgifts 

Jnlal,1 från grundavgift 
In!äkt från lagenhetsavgift 
In!äh1 från !omtyteavgifl 
lnräk1 från rörlig avgift 

Försla hö'ning år 2012 Andel ~"lotlllt 

9 160 560 kr 27"10 
4330451 kr 

83846 kr 
20150298 kr 

13% 
0.25% 

60"/0 

6371336 kr 
123 362 kr 

23 653·661 kr 

Tabell 17. Fördelning av intäkter per avgiftsändamål exklusive APH. 

NlJfIAI1ANDE 
Intäkt per avg ifis ändamål (lT) 

ProcenTuell fOrdelning Ocr) 
FO}(SLAG:20)3 
Jntiikt per avgifts ändamål (kr) 
Procentuell fOrdelning (kr) 

v S Df Dg 

12066169 15579354 j 335388 451996 
41.0% 529% 4.5% 1.5% 

16282085 20427884 2261526 620407 
41.1% 51.6% 5.7% 1.6% 

~t 

Andel avtob 

24% 
16% 

0.31% 
60% 

IOlnlr 

29432907 

39591902 

IZ 
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l och med att lägenhetsavgifterna höjs mer än övriga fasta avgifter kommer det ske en 
fortsatt svag höjning av dagvartenavgiftemajämfört med de nuvarande avgiftsnivåerna. 

Förslag år 2014 och 2015 

Tabell 18. Jämförelse brukningsavgifter förslag år 2013 och förslag år 2014 och 20J 5 
för Typhus A och B. 

Fä rslllg år 2013 Förslag !i.-20J.4 och 201.5 
/indamål VSD!Dg VSDg vs I'~S'PID.'L 
Typhus A (ex: lTXlms) ;) 473 5074 4950 6 J02 
Typhus A (ink!. mOl11:1) 6 &41 6343 6187 7627 

Typhus B (ex moms) 52597 49078 48433 59244 
Typhus B (inkl.ll1oms) 65746 61348 60542 74055 

Tabell 19. förändring för typhusen melJan åren 2013 och 2014. 

Andamå/ 

Typhus A 
Typhus B 

JlSD[Dg 
11% 
13% 

vs 
ll% 
12% 

s 
11% 
J2% 

VSDg fiS 
5652 5514 
7065 6892 

55179 54437 
68973 68047 

Höjningen för Typhus A och R ligger mellan 11-13 % för förslag år 2014 och 2015 och 
är procentuellt sett den lägsta årsvisa höjningen som görs under åren 2011-2015. 

Tabell 20. Fördelning mellan intäkter från olika avgiftsparametrar åren 20J 3,2014 och 
2015. 

Ant~~en DUa 20J 1 Andel."totrut Försla höjninf,! !ln~n lO 1,4 och 2015 Andel •• tO/Hit 

IntHJ.."t från g.rundavgift 9033 S91l..,. 31% 10289796 kr 23% 
In läkt ITån JägeuhetS;J\'gJfi 7. 304 074 kr 10% 7383204 kr 17% 
lnt.;'1 fuln IOlntyteavgifl 54292 ,.,. 02% 142953,.,. 0.3% 
In lOb fron rOr!i av~ift i7 540 649l..,. 60%' 264658H5b 60% 

Tabell 21. Fördelning av intäkter per avgiftsändamål exklusive APH. 

v s I!f Di! tulolf 

NUJ/,jJt4NJ)1! 
Intä'"l peravllifls§nd.",il (kr) i2066 169 15579354 1 31S :;~S 451996 294329D? 
P'tleenhJell fördelning 41 eJ% 5.1.g ... ~ 4,SO/r, 1.5% 
FÖI/SrAG 1/1/./ nch 20J:; 
ImaJ.1 per nvgiftsändamäl (kr) 18215767 22795983 2575 128 694961 .),J 281 839 
Procentuell fördciom. 41.1% 51.5% 5.5"10 16% 

"'~ tl> ;, 
:; 9- l likhet med tidigare jämförelser fortsätter andel en intäkter från dagvattenavgi fter att 
~ if öka svagt. 
~ L01 
.... '" N"" :glij 
"'1= 
05 
::-S 
~~I 
!)le: 
"'::> :::E 
!!l E 
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Jämförelse mellan år 2011-2015 

Ta e b 11 22. F örän d' ring! ronor ( kl ex r uS.JVe mom.s ) oel procent me Il an ar -• 2011 2015 
Ar20JI-20J2 Ar2011·2013 A r 2013-2014 IAr 2014-2015 

AndlJltI&/ F/jrändrin , (k r FIJrtJndrin>! (%) Fgrond,.i,,>! (kl1 F~l'ä"drllle (:Vu) FIi,."nd,.ln· (kr) }·'cJdilHJrin tt (UJ Jo"nrtJndrinf! (k l) FllI'äI1Jl'i"~ (%) 

Typhu, .~ (VSDlPg) 530 J3% 732 15% 629 10'10 O m~ 

Typhus A (VS))s) 474 12% 655 15% 578 lCY'!o O 0% 
Tvohus A (VS) 549 )4% 555 1'''01 ~ .. 564 10';;'; O 0% -Typhus B (VSDlDg) 7074 20% 9503 22% 6647 13% O 0':/0 

'fyphus Il (VSDg) 6270 18% 8426 21% 6\00 12% O 0% 
Typhus lHY:» 6135 18% 8 245 2)% 6004 12% O 0% 

Den största höjningen sker mellan år 20] 2 och 2013 rör Typhus A och Typhus .8. 

('_. _ ... _ .. _.---_ ........ _ .. _----_ .. _ ... _-----, -........ -_ .. __ .-.. _--_.--.... _ ... __ .. _--" 
l 7000 kr - --"'---' •. --.---,,--.-•. --------.-----.-.... I 
I I 

I
, I 
I 6000 kr I 

15000 kr I 

I I 4000 kr 

I 
iii Typhus A (VSDfDg) 

.. Typhus A (VSDg) 

I 3000 kr 

I 
il! Typhus A (VS) 

2000 kr 

1000 kr 

I Okr 
år 2011 år 2012 år 2013 år 2014 ;;r2015 L ___ ._._._. __ . ____ . _____ . ___ _ 

Figur 3. Utfall för Typhus A år 2011-2015. 
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Figur 4. Utfall för Typhus B år 2011.-2015. 

Tabell 23. Fördelning avgiftsparametrar jämförelse mellan nuvarande ta,'{a och förslag 
2014och2015 

lntJiJj från gnmdavgift 
InWkt fi'ån Jagenllefs."gift 
fnläl:! fi'ån I.omlyleavgift 
In tä).:t fl;'! n rörlig a vgi ft 

Sammanfattning 

Nuvarande bl.r..1 

9033 H91 kr 
2804074 kr 

5429217 
17540649kr 

Andd avlolalt Förslag höjnin)! år 2014 och 2015 Andel ""t<>t,1t 
31.% . 10289796 kr 23% 

10"10 
0.2% 
60"10 

7383204 k7 
142953 kr • 

26465 B85kr 

17% 
0.3% 
60"/. 

VA-verksamheten lyder under vattentjänstlagen och regleras även i kommunallagens 
självkostnadsbegrepp. Tillfälliga överuHag och underskott i verksamheten ska återta
ras/kompenseras till V A -kol.lekti vet de närmaste 3 åren. l arbetet med att hantera even
tuella överuttag och underskott i verksamheten måste både balans- och resultaträkning .. 
en bearbetas för att uppnå rättvisa och skäliga taxor. l balansräkningen redovisas det 
ackumul.erade lIpparbetade resultatet som ett eget kapital, eller som en resultatfond. 

Under de närmaste 5 åren ska VA-verksamheten i Håbo investera för ca 180 mkr. Tnga 
nyanslutningar planeras j kommunen, vilket betyder att de befintliga brukarna ska fi
nansiera hela investeringskostnaden via brukningsavgifterna. Vid 2011 års ingång har 
verksamheten en negativ resultatfond, dvs. verksambeten har ett ackumulerat under
skott. Resultatet för 2011 förväntas generera ett överskott av ca 600 tJo-, vilket gör att 
resultatfonden vid utgången av 2011 i stort sett bal8J.1Serar. För att kunna möta de ökade 
kostnaderna för investeringar 2012 och för att uppnå en resultatfond i balans 2014, 
krävs att nivån för intäkterna i form av brukningsavgifter höjs. Simuleringen i. Eksim 
visar att höjningar av intäkterna med 15 % 2012, 20 % 2013 och 16 % 2014 är nödvän
diga för att uppnå en resuJtatfond i balans 2014. 

f/ 
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Enligt föreslagna brukningsavgifter föreslås en stegvis höjning där den siörsla höjning
en görs på Jägenhetsavgiften. Detta är i enlighet med ett kommunalt beslut från år 2010. 
Syftet är·att t1i. en bättre balans mellan avgiftsslagen och uppvärdera nyttan av att ha en 
VA-försörjning till varje lägenhet! hushåll. 

Stockholm 2011-1 0-24 

WSP SamhäJlsbyggnad 

Upprättad av . 

Godkänd av -

.'.:' ','.' ... ,'~ .. " .'.', ' ...... , .. ' .. 
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Här kommer en jämförelse i % och kr gällande VA-taxan år 2008-2013. Perioden 2008-2013 har 
VA-avdelningen investerat ca 205 miljoner kr, vilket är den huvudsakliga orsaken till 
taxehöjningarna - ökade ränte- och kapitalt j änstko stnader. 20 l O antog KF en 5 -årsplan gällande VA
taxan, för att följa nya VA-lagen som säger att taxan ska vara rättvist och skäligt fördelad. Håbo 
kommun följer Svenskt Vattens förslag på VA-taxa. 

Investeringar 2008-2013 
2008: 12,1 miljoner 
2009: 8,3 miljoner 
2010: 14 rniljoner 
2011: 17 miljoner 
2012: 92 miljoner 
2013.51 miljoner 

Med vänlig hälsning 

Anna Darpe 
VAIAvfallschef 

Håbo Kommun 
Miljö och teknikförvaltningen 
746 80 Bålsta 
Telefon 0171-52673 
Fax 0171-56333 
www.habo.se 

Överväg miljöpåverkan innan du' skriver ut detta e-postmeddelande 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS 155 

Datum 

2013-10-21 

KS 2013/118 

Förslag om överenskommelse om samverkan kr.ing personer 
med psykis~ funktionsnedsättning i Uppsala län 

Sammanfattning 
Sedan l januari 20 l O. är landsting och kommuner skyldiga att ingå 
överenskommelse om samarbete när det gäller personer ined psykiska 
funktionsnedsättningar enligt 8 a § i hälso- och sjukvårdslagen och 5 kap. 
8 a § soCialtjänstlagep: . 

Skyldighete:o. att ingå en överenskommelse syftar till att utifrån 
gemensamma mål identifiera områden ~är det är nödvändigt med ett 
gemensamt ansvar för vård och stöd till personer med psykiska . 
funktionsnedsättningar . 

Bakgrund 
Ett av grundkraven i den nationella överenskommelsen "Stöd till riktade 
insatser inom området psykisk ohälsa 20 13" (pRlO,planfär riktade 
.insatser inom områdetpsykiskohälsa), är att det i länet ska finnas 
överenskommelser om samverkan kring personer; barn, unga och vuxna 
med psykisk funktionsneQ.sättning. 

Överenskommelserna ska ha följts upp under året och handlingsplaner ska 
belysa huvudmännens ansvarsområde och ambitioner att arbeta mot· 
gemensårbma målsättningar. Behörig part att ingå överenskommelse är 
kOIDJ:punfullmäktige eller nämnd efter delegation. Grundkraven är en 
förutsättning för att landsting och kommuner ska kUnna ta del av de 
nationella prestationsersätinlngarna,. 

Överenskommelse OID samverkan för personer med psykisk . 
funktionsnedsättning i Uppsala län togs fram under år 2012 och beslutades i 
organisationernas nämnder och styrelser. Uppföljningen av 
överenskommelsen samt de nationella bedörrirlingskriterierna år 2013 har 
givit anl~dning till denna revidering. . 

Socialnämnden föreslår att fullmäktig beslutar att godkäiina . 
överenskommelseno~ samv·erkan kring personer med psykisk 
funktionsnedsättnin~ i lJPpsala län. 

Närpttden föreslår vidare att fullmäktige att hantering av överenskommelsen 
delegeras till socialnämnden, som i förekommande fall har att ?amverka· 
med skolnämnden och bildniilgsnämnden. . 

,;' : 

.. EXPEDIERAD. SIGNATUR·· . UTDRAGSBESTYRKNING 

t-V. . . 

l 
: . . I~r 2013.2940 
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Datum 

KOMMUN 2013-10-21 

Kommunstyrelsen 

KS 155 KS 2013/118" 

Beslutsunderlag 
.,... Socialnämndens beslut 2013-09-23, § 69 

Förslag till över:elli?kominelse med missivslaivelse, KS bid m 2013.2765 
Tj änsteskrivelse20 13-1 O-O 1. . 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-10-,08, § Bl. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att ingå reviderad överenskommelse om samverkan 
kring personer med psykisl,ct funktionsnedsättning i Uppsala län. ' 

2. Fullmäktige delegerar den fortsatta hanteringen av överenskommelsen 
samt övrigt arbete utifrån den nationell,apsykiatrisatsillngen till 
socialnämnden.' 

SIGNATUR, UTDRAGSBESTYRKNING 

,I 
Nr 2013,2940 
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HASO 
. KOMMuN 

./' 

Datum 

2013-10-21 

Kommunstyrelsen 

/(~ Il[. 
KS § 15P 

KS 2013/78 

Förslag om inrättande aven tillfällig fullmäktigeberedning med 
uppdrag att redovisa ett förslag till integrationspolitiskt program 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade vid. sitt sammanträde) 2013-05-20 § 86 att 
socialnämnden till kornblunstyrelsen ska redovisa ett förslag på inrättande 
aven tillfällig fullmäktigeberedning. Uppdraget fu. att arb~ta fram ett fÖJ;slag 
på ett integrationspolitiskt program. I samband med detta :ooterade också 
kommunstyrelsen att arbetet med att fram nya riktlinj er för 
flyktingmottagande tills vidare ska vara vilande. 

Programmet bör syfta till att skapa en helhetssyn på integrationsfrågoma 
inom den kommunala organisationen) ge underlag för prioriteringar och 
p~ka ut en riktning för framtiden. 

. . 

Socialnämnden redovisar i beslut 2013-09-03) § 72, förslag till innehåll i ett 
integrationspolitiskt program. Inför programarbetet bör ·enligt nämnden 
följande beaktas: 

DefInition av· begreppet integration 
Syfte 
Målgrupp för programmet 
Mål med mera 
Kommunen· som arbetsgivare/ansvar för integrationsfrågor 
Budget .och t j änstemannastöd 
Beredningens sammansättnilig 
Sammanträdesordning 
Ärendehantering 
Tidplan· 

Socialnämnden beslutar föreslå fullmäktige att inrätta en tillfällig 
fullmäk:tigeberedning som har till uppdIag att redovisa förslag på ett 
integrationspolitiskt program. . 

$eslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut, daterad 2013-05-20 § 86 
SocialJJämndens beslut 2013-:09-03, § 72 
Tjänsteskrivelse 2013-10-01. . 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-10-08, § 132. 

EXPED1ERAD . SIGNATUR· UTDRAGSBESTYRKNING .. ·: 

76· 
I 

Nr 2013.2941 :. 
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W KOMMUN 2013-10-21 (1'1 

Kommunstyr~lsen 

KS § 1Sq KS 2013/78 

. . 

KommunstYrelsen~ forslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1, Fullmäktige beshitar att imätt~ en tillfällig fullmäktigeberedning s~m 
har till uppdrag att redovisa försl:;tg till ett integrationspolitiskt program. 

2. Fullmäktige beslutar att beredningens ledamöter ska utgöras aven 
representant från varje politiskt parti som är representerat ~ 
kommunfullmäktige. . 

3. Ful4näktig uppdrar till socialnämnden att tillhandhålla lärilpligt . 
tjänstemannastöd för beredningens arbete. . 

4. Fullmäktige uppdrar tiil beredningen att redovisa rorslag till program så 
att fullmäktige kan ta ställning till detta i samband med fullmäktiges 
sammanträde i februari månad 20 l4. . 

5. Fullmäktige noterar att kostanden för framtagandet av programmet är 
beräknat till ca 25 000 kr. Fullmäktige go<;llcänner att fullmäktiges 
budget belastas med motsvarande summa. 

6. Ful1n:iäktige beslutar att ersättning för deltagande i beredningen utgår i 
enlighet med av fullmäktige beslutade bestämm~lser för arVodering. 

I ~··I 
UTDRAGSBES1YRKNING 

JU. STE/fl l· 
ifl ~ 

EXP!=DIERAD SIGNATUR· Nr 2013.2941 



'HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOl'(0LL' 
Datum 

2013-09-03 

Socialnämnden HÄSO KOMMUN"···_·"-' 
KOMWIIDYRaSENS F~Al..1NlOO 

INKOM 

SN §72 SN 2012/20 2013 ·09- 1, '3 
KSDm' fiIlgJ'lt' 

(lbl'fJ!rlg JOI~,X3lf' 

Beslut om att inrätta en tillfällig fullmäktigeberedning med upp
drag att redovisa ett förslag till integrationspoJitiskt program 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde, 2013-05-20 § 86 att 
socialnämnden till kommunstyrelsen ska redovisa ett förslag på inrättande 
aven tillfållig fu11mälctigeberedning. Som ska ha i uppdrag att arbeta fram 
ett fcirslag på ett integrationspolitiskt program. I samband med detta 
noterade också kommlIDstyrelsen att arbetet med att fram nya riktlinjer får 
flylctingmottagande tills vidare ska vara vilande. 

Innehåll i ett integrationspolitlskt program 
Regeringens mål får migrations- och asylpolitiken är att "sälcerställa en 
långsiki.igt hållbar migrationspolitik; som inom ramen för den reglerade 
invandringen värnar asylrätten, underlättar rörlighet över gränser, främjar en 
behovsstyrd arbetskraftsinvandring, tillvaratar och beaktar migrationens 
utveclclingseffelcter samt fördjupar det europeiska och internationella 
sarnarbetet" . 

Ett integrationspolitiskt program bör innehålla åtminstone följande 

Definition av begreppet integration 
Det finns möjligen någon erkänd och allmänt accepterad definition. Tar man 
del aven del av de integrationspolitiska program som flnns i Sveriges 
kommuner så finner man dock att det definieras lite olika Det är också möjligt 
att tolka begreppet integration i ett vidare perspelctiv än flyktingfrågor ·och 
invandrarfrågor. Håbo kommun måste ha sin definition 8m vad vi menar med 
integration i detta sammanhang. 

Syfte 
Programmet bör syfta till att skapa en helhetssyn på integrationsfrågoma 
inom den kommunala organisationen, ge underlag f6r prioriteringar och 
peka ut en rilctning rår framtiden. 

Målgrupp för programmet 
,AJ.'betsgruppen bör tidigt ta ställning till vilken som är den huvudsaliga mål
gruppen för progranunet. Är det den kommunala organisationen eller är det 
Håbo som kommun? Tänker man ett vidare perspelctiv än den kommunala 
organisationen så ska man kanske fundera på att involvera an&'a i arbetet på 
något sätt. Man kan tänka sig t ex landstinget och föreningslivet. 

Mål, med mera 
Arbetsgruppen bör fundera kring om programmet ska utmynna i något kOmIDun
fullmälctigemål och eventuellt uppdrag till nämnderna. 

JUST~ 

61~tl f8, 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKI~ING Nr 2013,2142 



·HA·BO 
i~ ty 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL V7 

KOMMUN 
Socialnämnden 

SN§ 72 

Kommunen som arbetsgivare 

Datum 

2013-09-03 

SN 2012120 

När man arbetar fram ett integrationspolitislct program i kommunen så bör 
man också föra ett resonemang kring kommunen som arbetsgivare och 
ansvaret för integrationsfrågor i den rollen. 

Budget och tjänstemannastöd 
Kostnaden för att ta fram ett integrationspolitiskt program beräknas till 
högst 25 000 kronor avseende sammanträdesarvoden och eventuellt något 
studiebesök. Som t j änstemannastö d till arbetsgmppen finns kommunens 
flyktingsamordnare som har i uppdrag att föra minnesanteckningar från 
arbetsgruppens möten och också vara den som sla'iver fram förslaget till 
integrationspolitiskt program utifrån arbetsgruppens imilctning och vilja. 

Sammansättning av fulfmäktigeberedn;ngen 
Samtliga politiska p81iier i fullmälctige bör ha varsin representant i bered
ningen. Bland representanterna för beredningen ska en ordförande och en 
vice ordförande utses. 

Sammanträden 
Bredningen beslutar själv om när de har sina sammanträden. Beredningens 
ordförande ansvarar för att kallelse med dagordning utfärdas till samman
trädena. Kallelsen ska ll.lllehålla uppgift om starttid, sluttid och plats för 
sammanträdet. Minnesantecla1ingar ska föras vid varje sammanträde och 
löpande delges konununfulhnäktige och revisorerna. D-e ska innehålla 
uppgifter om vilka beredningsledamötel' som deltagit på sammanträdet. 
Mhmesanteclmingarna ska justeras av OrdfÖr811den. I övrigt bestämmer 
beredningen själv sina 8l'betsfornler. 

") 

Ärendehantering 
Innan beredningens förslag beslutas av fullmäktige ska det av beredningen 
remitteras till de näJ.nnder som anses berörda av frågan. Beredningen ska 
sedan väga sannnan nänmdernas ·ym·811den i ett slutgiltigt förslag som 
överlämnas till kommunfullmäktige via kOllU1lUllstyrelsen. 

Tidplan 
Beredningen föreslås redovisa sitt uppdrag på fcirsta fullmälctigesamman
trädet år 2014. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens beslut, daterad 2013-05-20 § 86 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2013-08-21, m SN 2013.2010 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKNING 
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HAso 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 72 

Beslut 

. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-09-03 

SN 2012120 

1. Socialnämnden beslutar att till kommunfullmäktige fåreslå att det in
rättas en tillfällig fullmäktigeberedning som har till uppdrag att arbeta 
fram ett integrationspolitiskt program. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfulhnälctige 
Enhetschef för myndighetsenheten 

EXJ>EDIERAD "-SIGNAfUR urur:t~P;O~ObALNÄMND13.21A2 

().Ol% {'fi-)~ (I~~".. 74680 BÅLSTA 
~ TELEFO~'-I 0171-52500 



HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Datum 
2013-05-20 

HABG !(OMMUN. 
80CIALF0.-NALTNIJI!GEN 

Ank. Z013 -06~ O:~ 
KS§86 KB 2013/78 

Dnr JJJIL!2JS 1~.140&' 

Förslag om upprättande av ett integrations politiskt program 

Sammanfattnil1g 

{ 

Kommunstyrelsen beslöt 2011-05-23. § 84 bland annat att rocJinjer för :Byk
tigIl10ttagandet skulle tas fram. 

Kommunstyrelsen behandlade 2012-05-21, § 92, socialnål.ni'1dens förslag till 
riktlinjer för flylctingmottagande. Styrelsen beslöt att åtelTemittera ärendet 
till socialnälnnden fOr kompletterande utredning. 

Vid dagens sa.mm.anträde foreslås att ett integrationspolitiskt program upp
rättas och att arbetet bedrivs i en tBlfållig fullmäktigeberedning. Sodal
n!l.nnldens arbete med ait utforma riktlinjer fOr flyktingmottagande blir där
med vilande fram till dess fulhnäktige antagit det integrationspolitiska pro
grammet tillsammans med eventuella foljdbeslut. 

Bes !utsunderJag 
- Kommunstyrelsen beslöt 2011-05-23, § 84 

Socialnämndens beslut 2012-04-24, § 40 
Kommunstyrelsens beslut 2012-05-21~ § 92. 

Kommunstyrelsens beslut 

L Styrelsen föreslår att socialnämnden till kommunstyrelsen redovisar ett 
fcirsJag på inrättandet aven tillfällig fulhnäktigeberedning med uppdrag 
att l'edovisa ett förslag till ett.integrationspolitiskt program. 

2. Styrelsen noterat att arbetet med riktlinjer for flyktingmotiaga11de, som 
bedrivs inom socialnämnden, är vilande. tills vidare. 

Beslutsexpediering 
Socialnämnden 

EXPEDIERAD CZf I 
l 

SIGI<ATUR UTDRAGSBESTYRKHll~G Nr2il13.'t714 



~H~A-~B~O~==========~S~~~~~~~L======== 
Datum 

KOMMUN 2013-10-21 

Kommunstyreisen 

KS § 157 KS 2012/9 

Redovisning av beredd motion om uppföljning och 
effektivisering av kommunfullmäktiges sammanträden, 
motionär: Nlhad Hodzic (e) 

, Sammanfattning 

Motionären föreslår att det till kommunhusets sammanträdesblock ordnas 
en utrus1rJing för trådlös och digital närvaro- och omrös1rJingsregistrering 
med mera, att nyttjas i första hlmd i samband med kommunfullmäktiges 
samtnanträden. 

Fullmäktige överlämnade 2012-02-,27 § 21 motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Resultatet av beredningen ska samrådas med fullmäktiges 

. demokratiberedning. 

Kömmunkansliets yttrande: 

På marknaden finns ett flertal system för registrering 'av närvaro, 
omröstningar med mera som kan hyras eller köpas. 

Många kommuner har installerat sådana utrus1rJinga,r för sammanträdesstöd 
som motionären efterlyser. Erfarenheter från användningen av dessa är 
goda. Förutom att underlätta för 'att snabbt genomföra upprop och voteringar 
stödjer uh-us1rJingarna fullInäktiges presidium under sammanträdeIiii genom 
att redovisa t~ar- och replikordningar, vilket ärende'som behandlas):ned 
mera. Dessa uppgifter redovisas på en stÖrre skärmJmotsvarande som visas 
dels för politiker/presidi1lID och dels för åhörare. Inför varje sammanträde, 
erhåller tjänstgörande politiker en trådlös handenhet med vilken politikern 
meddelar'närvaro, deltar i omröstnipgar med mera. 

I samband med det pågående försöket med digital distributio'n av 
sammanträdeshandlingar via läsplattor, övervägdes möjligheten att även 
nyttja <;lessa för 'registreririg av närvaro, votering med mera vid 
sammanträden. Den fortsatta och nu pågående utredningens inriktning är 
dock att undersöka lämpliga kompletta och fristående system och att föreslå 
inköp av ett sådant. I årets budget finns pengar anvisade för detta .. Kansliet 
DlålsättIDng är att under senhösten 2013, våren 2014, föreslå en lämplig 
utrus1rJing för' inköp. pen bör i så fall vara installerad och i bruk under första' 
delen av år 2014. ' 

BE?,sluts'underlag , , " 
, 'Motion från Nihad Hodzic CC)'," 

- Tj äTIsteskrivels,e " , ' , 
,-- Korrri:nUD.:fu1J.niäktiges beslut 201-:2-:-02-27, § 21., 
~ : TjfuJ.steskrivels~ 2013~Ö9':f7;' ' 

. . . . 
, EXPEDIERAD ' SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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Datum 

KOMMUN 2013-10-21 

Kommunstyrelsen 

KS § 157, KS 2012/9, 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-10-08, §133. 

Kommunstyrelsens förslag till,kommunfullmäktige 

Kommrinfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till kommunkansliet förberedelser 
för inköp av föreslagen utrustning för votering med mera, att motionen 
bifalls. 

,JUSTErJ1RA:E I···~··I"~':, 'I'. 
, ',. ,,~, 
... ' : ..... ' . . ...... 

'EXPEDIERAD 

'1f6 
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C Ef'tT'E,ru'l\l<TfET 
H,.., I) 

2012 -01~ 24 
l(SDrr RegJ'li 

?-O'\ '?-.. / q '?.o) '2. - \ 't2. 
j 

Motion om uppföljning och effektivisering av kommunfullmäktiges 
sammanträden 

I demolcratiberedningen har kommunfullmäktiges former och arbetssätt diskuterats. Ett syfte 
har varit att förbättra åhörarnas och TV tittamas utbyte av debattema. Bl a har detta resulterat 
i storbildsskärmar där texter och bilder kan läggas upp så att de blir möjliga att läsa/se ror alla 
i salen, 
Många kommuner använder sig av dagens moderna teknik ror att följa upp kommunfullmäk
tigemötena via ett datorprogram. Förslagsvis viceordfdranden registrerar i datorprogrammet 
vilka som är närvarande vid uppropet Med samma verktyg tar man fram aktuellt ärende från 
ärendelistan samt registrerar anmälda talare. 

Via OH kanonen visas på storbildsskärmen aktuellt ärende, anmälda talare med 
partibeteckning i tur ordning. I talarstolen är alltid den talare som står överst på talarlistan. 
Anmälda talare kan i god tid förbereda sig fdr att komma upp och tala, förslagsvis att man har 
stolar på vardera sidan av presidiet där nästa talare kan sitta På detta sätt minskar spilltiden. I 
andra kommuner har man också infdrt begränsad talartid och systemet kan även användas för 
att hålla koll på tala1iidema. Det system vi ev inför bör innehålla även dessa möjligheter 0111 

vi i franltiden bestämmer oss fdr att infcira talmiider. 

Detta sätt att fOlja upp och leda kornmun.fullmäktigemötena skulle bidra till kortare och 
tydligare möten samt underlättar både fdr deltagm'e som är på plats men även för TV tittare, 
Förhoppningsvis får vi även bättre uppslutning vad gäller anmälda talare per ärende. 

Detta system används idag bla i Luleå kommun i fall man vill ha en referenskommun att 
tillgå. 

För att effektivisera ledning och uppfdljning av kommunfullmälctigemötena, roreslår 
Centerpartiet fdljande: 

Att kommul1en snm'ast utreder möjligheterna för mlskaffning av nödvändig utrustning 
så som progrmlwara och övrig tillbehör. 

Nihad Hodzic 
Centerpartiet i Håbo 
Håbo Centerparti 

IV/v\.&.,/ r!t,~( ~ 



Kommunstyrelsen 
/ 

KS § 158 

Datum 

2013-10-21 

KS 2010/48 

·. " 

..l 

Redovisning av beredd motion om att till kommunhusets 
sammanträdesblock, införskaffa en utr~stning för trådlös 
omröstning med m"era i samband med kommunfullmäktiges 
sammanträden, motionär: Fred Rydberg (KO) 

Sammanfattn"ing 
Motionären föreslår att det installeras "ett trådlpst voterings system med 
portabla lmappdosor. Detta system skall användas när en votering begär"s. 

De vinster som vi ser är: 

att tiden för fullmäktige kan kortas eftersom den procedur vi har idag tar' 
lång tid " 
att den som begär votering inte behöver tänka på att det drar ut på mötets tid 
att det går snabbt för sekretariatet att få statistik över resultatet av voteringen 
att systemet ~ portabelt och kan flyttas till Skokloster om fullmäktige är där 
att en elektronisk tavla eller projektorbild kan visa allmänheten hur 
voteringen utfallit ." 
att systemet även skulle kunna användas Vid öppna hearings ifk att pejla" 
medborgarnas synpunkter." 

Fullmäktige Överlämnade 2010-06-14 § 61 motionen till kommunstyrelsen 
för beredning; 

Kommunkansliets yttrande: 

På marlmaden finns ett flertal system för registrering av närvaro, 
omröstningar med mera som kan hyras eller köpas. 

Många kommuner har installerat sådana utrustningaJ," för sammanträdesstöd 
sqm motionären efterlyser. Erfarenheter från användningen av "dessa är " 
goda. Förutom att underlätta fÖr att snabbt genomföra upprop och voteringar 
stödjer utrustningarna fullmäktiges presidiuin under sammanträdena genom 
att redovisa talar.., och"replikordningar, vilket ärende som behandlas med 
mera. Dessa u'ppgifter redovisas på en större skäImJrriotsvarande som ViSilS 

dels för politiker/presidium och dels för åhörare. Inför vaije saJrunanträde. 
erhåller tjänstgörande politiker en trådlös handenhet med vilken politikern 

" meddelar närvaro, deltar i omröstningar med mera.. " 

I samband med det pågående försöket med digital distribution av 
$ammanträdeshandfugar via läsp~attor, övervägde"s möjligheten att även" 
nyttja dessa för ~egistr6rlng av nfu-v"aro, votering" med mera"vid 
s8nimånträden. D"en fortslitta och nu pågående utredningens inrilctriing är 
dock att undersöka lämpliga kompletta och fristående. system och att föreslå· • 
inköp äv ett sådant. r.~e~sbudget finns pengar anvisade för detta. r<::ansliet " . 

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

ExPEDIERAD SIGI~ATUR" UTDRAGSBESTYRK~ING": . 

l" 

" , 
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FH~A~B~O~==~========~MM~9E~R~4~~ 
Datum' 

KOMMUN 2013-10-21 

Kommunstyrelsen 

KS § 158 KS2010/48 , 

l1lålsättning är att lIDder senhösten 2013. våren 2014. föreslå' en lämplig 
utrustning för inköp. Den bör. i så fall vara installerad och i bruk lIDder första 
delen av år 2014. ' 

Beslutsunderlag 
Motion från Fred Rydberg (KD) 
Tjänsteskrivelse 2010-06-03 
Kommunfullmäktiges beslut 2010-06-14. § 61. 
Tjänsteskrivelse 2013-09-16. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-10-08. § 134. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullm,iiktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar. med hänvisning till kommlIDkansliet förberedelser 
för inköp av föreslagen utrustning för votering med mera. att motionen 
bifalls. ' 

, UTDRAGSBESn'"KNING ' 

10 



Kristdemokraterna i Håbo 

Motion angående trådlöst voteringssystem. 

HÄSO KOMMUN 
KOWblUNSTYRELSENS FÖRVALTNJNG 

INKOM 

2010.05.lO 

Håbo kommun har vid sina fullmäktigesammanträden flera voteringar där den politiska 
församlingen tillfrågas om de röstar för, emot eller avstår. Detta förfaringssätt tar onödigt mycket 
tid i anspråk under fu11mäktiges sammanträden. 
Kristdemokraterna vill införa ett trådlöst voteringssystem med portabla knappdosor. 
Detta system skall användas när en votering begärs. Vid omröstningarna vill vi även fortsättningsvis 
ha en ordning där man högt svarar ja vid det beslut som man stöder. 
Knappdosorna kan finnas vid varj e ledamots plats vid fullmäktiges start och testas funktionsmässigt 
vid uppropet för.att säkerställa att varje knappdosa är kopplad till rätt person. 

De vinster som vi ser är: 
att tiden för fullmäktige kan kortas eftersom den procedur vi har idag tar lång tid 
att den som begär votering inte behöver tänka på att det drar ut på mötets tid 
att det går snabbt för sekretariatet att:få. statistik över resultatet av voteringen 
att systemet är portabelt och kan flyttas till Skokloster om fullmäktige är där 
att en elektronisk tavla eller projektorbild kan visa allmänheten hur voteringen utfallit 
att systemet även skulle kunna användas vid öppna hearings för att pejla medborgarnas synpunkter 

Möjliga risker är: 
att det DnnS en risk för feltryckning 
att någon kan missbruka systemet till att alltid begära votering 

På marknaden finns flera olika system med möjlighet till hyra eller köp av anläggning. 

Vi vill: 
att prisjämförelser ror olika system tas fram. 
att en test genomförs under ett fullmäktige 
att fullmäktige sedan fattar ett beslut om införande av ett sådant system. 

För Kristdemokraterna i Håbo Fred Rydberg ordförande. 



~~~~~===============~~~ÖLL~==~===== HASO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 170 

Datum 

2013-10-21 

KS 2013/106 

Förslag till nya regler för Jan Fridegårdpriset 

Sammanfattning 

Om priset 

Jan Fridegård.priset är Håbo kommuns stora kulturpris och utdelas varta:onat 
år i nära samarbete med Nordens Folkhögskola Biskops-Amö. Priset 
instiftades 2005 till Jan Fridegårds minne och utgörs aven prissUIiJma på 
100000 kr. Ytterligare syfte är att Jan Fridegårdpriset ska bi~a till 
kommunens attraktionskraft som ett leQ. i marknadsföringen av kommunen. 
För att öka spridning och kännedom om priset så kommer kommunens 
nordiska vänorter att mbjudas till 2014 års prisceremoni. 

Långsiktighet och strategisk ansats 

Kultur, och Fritid, numera Kultur och Livsmilj ö har under de senaste åren 
genomfört ett'omfattande utvecklingsarbete gällande priset. Detta har bland 
annat. inneburit intern förankring, frab:ltagande av nya strukturer och rutiner 
för genomförandeprocess samt användande av priset som kommunikativ' 
arena. Här tillkommer stärkta rela~ioner till Nordens Folkhögskola Biskops
Amö vilket skapat nya förutsättningar och möj ligheter för samarbete. 

För att kunna ta Jan Fridegårdprisets upparbetade kapacitet till ytterligare ' 
nivå med syfte att öka kommunens synliggörande, krävs långsiktighet och 
en strategisk ansats. Ett sådant arbete bör vila på en uttalad ambition och ett 
tydligt reglemente. 'Utfallet av Jan Fridegårdpriset' värdeskapande insatser 
samt dess mediala exponering bör följas upp, därför f6reslås att Kultur och 
Livsmiljö framtar en slutrapport som föredras inför kommunstyrelsen: 

Prisets trovärdighet 

Centralt för prisets trovärdighet är juryns arbete och frarirt;agandet av ny 
pristagare. För att säkerställa prisets 'tyngd och trovärdighet är, det av 
särskild vikt att juryarbetet hanteras med kontinuitet o'ch k:u,nskap. Nordens 
Folkhögskola Biskops-Amö utgör en välrenoIDmeradkultutak:tör 'och 
samarbetspart. Folkhögskolan besitter erforderligt kunnande på området och' 
föreslåsdärror ,att på uppdrag av, Håbo kommun ansvara' ror Jan 

, Fridegårdprisets juryarbete samt framtag av ny pristagare. Juryil,föreslås 
bestå av 3-5 medlemmar med kompetens inom det nOl,"diska språkområdet 
samt prisets tre berättarfålt:, litteratur, film. och teater. Ko;mmunStyrelsen 
utser i sedva.nlig ordning juryn. Förslag på 2014 års jury presenteras i ett 
separat ärende. 

Nytt regeflierk 

För att Jan Frideg~dPrisets reglemente s~a utgöra ett styJ:aride verktyg, och' 
på ett tydligt sätt', ange rikbiing och 'därri:J.ed ge f6,rutsättniJigar: för- ett 
långsiktigt~ kvalitatiVt arbete föreslås följande förändririgar av r~gler,får Jan: 
Frideg~dpriset: ' ' " , 

EXPEDIERAD SIGNÄTUR , UTDRAGSBESTYRKNING : 

,I, .. 
" 

, Nr 2013,2937 



....... .: .. _ ..... .:..;:_ ... _ .. -.:~ .... .:-..;;.: ... _.::;~.:-._ . .:'-._.::.. .... " ....... ,.~. ~., --_. __ ..... -_ .... . 

Kommunstyr~lsen 

KS § 170 

Datum 

2013-10-21 

KS 2013/106 

Att reglerna renodlas och förtydligas med avsikt att skapa klara 
riktlinjer 'Och utgå,ngspunkter. . . 

Att priset omfattar det nordiska språkfåltet inom tre, sedan 
tidigare beslutade berättarfålt: litteratur, film och teater. . 

." Att prisets juryarbete och framtagande av pristagare uppdras åt 
Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö, 

Beslutsunderlag 
- Regler för Jan Fridegårdpriset 20l3-09-16, ks bidnr 2013.2562. 
- Tjänsteskrivelse 2013-08-26 . 

. Arb,etsutskottets förslag till beslut 2013-10-08, § 128. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Ärendet föredras av kulturstrategen. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

. Kommunfullmäktiges beslut. 

1. Fullmäktige beshitar att anta nya regler för Jan Fridegårdpriset 
2013-09:-16, ks hidrir 2013.2562 .. 

JUSTjl .. . .. 
. · .. · .. I&I~1 

·S~GNAruR.. UTDRAGSBESTYRKNING 

·1' 
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-----.t-:~'-··~H~AO~B--O------------~RffiLffi~------------~/T---
Datum Vår beteckning 

KOMMUN 2013-09-16 2013/106 nr 2013.2662 

Regler för Jan Fridegårdpriset 

§ 1 Jan Fridegårdpriset är instiftat av Håbo kommun till minnet av Jan 
Fridegårds farfattarskap och tilldelas en person som verkar i Jan Fridegårds anda. 
Priset spänner över det nordiska språkområdet och innefattar ett berättande inom 
litteraturens, filmens eller teaterns fålt. 

§2 Juryn utses av kommunstyrelsen i Håbo kommun. Förslag på 
jurymedlemmar lämnas av Nordens Folkhögskola Biskops-Amö infar det år 
priset utdelas. Juryn består av 3-5 medlemmar med kompetens baserat på prisets 
nordiska språkområde och berättarfålt, enligt § 1. Juryarbetet bedrivs av Nordens 
Folkhögskola Biskops-Amö på uppdrag av Håbo kommun. Juryn kan till sig 
adjungera representanter med erforderlig kompetens, enligt ovan. 

§3 Priset utdelas vartannat år på Jan Fridegårds fadelsedag 14 juni eller vid 
annan dag som kommunstyrelsen beslutar om. Prisceremonin genomförs på 
Biskops-Amö i samarbete med Nordens Folkhögskola Biskops-Amö. 



" -----------------

~H~J\~B~()~============~Daru~m~·~~~~~~~~=~L========= 

KOMMUN 2013-10-21 

Kommunstyrelsen 

KS § 162 KS 2011/163 

Förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsens 
arbetsutskott, kommunstyrelsen och komm'unfullmäktige under 
år 2014 

Följande förslag till san1manträdestider föreligger: 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2013-09-23. 
- Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-10-08, § 13 8. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att arbetsutskottet och kommunstyrelsen under år 
2014 san1IDanträder enligt följande, under förutsättning att 
kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till 
sammariträdestillfållen för fullmäktige under år 2014. 

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott - år 2014 

Sammanträdesdag: Tisdag med start kl. 08.30. 

Datum: 21/1,18/2,18/3,6/5,27/5,,19/8,7/10,1.1/11. 

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen - år 2014 

Sammantr~desdag: Måndag med start kl. kl.15.00 

Datum:3/2, 3/3, 7/4, 19/5, 11/6, 1/9,20/10,24/11. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

,L Fullmäktige fastställer följande sammanträdestillfållen under år 2014: 

Satnmcmträdesdag: Måndag'med start kl. 19.00. 

Da:tum: 24/2, 24/3, 28/4, 9/6 - Skokloster, 22/9, 10/11, 15/12. 
= • '. 

Bes I uts~xjJed {eri ~g' 
K6i:nrrmIikansllet 

EXPEDIERAD SIGI~ATUR '. UTDRAGSBESTYRKNING 

.·{l'h .. I 
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ABO------------------------------~1~-~ Datum Vår beteckning 

KOMMUN 2013-10-29 KS2012/10 nr2013.3052 

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

Val av ledamöter till en tillfällig fullmäktigeberedning med upp
drag att redovisa ett förslag till integrations politiskt program 

Sammanfattning 
Förutsatt fulhnäktiges beslut om inrättande av rubricerad beredning, ska 
fullmäktige utse en ledamot från V81j e parti som är representerat i kOlmnun
fullmäktige, att ingå i beredningen tillsammans med beslut om beredningens 
ordförande. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-10-21, § 156 

- Valberedningens muntliga beredning. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunfullmäktliges beslut 

1. Fulhnäktige utser följande ledamöter, att ingå i beredningen: 

N. N. (S) 

N. N. (MP) 

N. N. CM) 

N. N. (C) 

N. N. (S D) 

Ordförande: N. N. ( ) 

N. N. (Båp) 

N. N. (V) 

N. N. (FP) 

N. N. (KD) 
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