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Redovisning av berett medborgarförslag om att kommunen ska
ta över ansvaret av avgiftsfinansierade fritidsanläggningar i
Slottsskogen, Skokloster
Sammanfattning
Konu11unfullmäktige har remitterat förslaget till konU11Unstyrelsen för beredning. I förslaget föreslås att Håbo kommun tar över ansvaret för fritids81l~
läggningar som drivs av Slottsskogens samfällighet.
Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att Håbo konm1Un i dagsläget inte
har ekonomisk möjlighet att helt eller delvis finansiera driften av Slottsskogen samfållighetsförening gemens81nhetsanläggning81'.
En sanrl'ällighets verksamhet styrs i Sverige av lagen om förvaltning av
samfalligheter (1973:1150), fastighetsbildningslagen (1970:988), 81uäggningslagen (1973: 1149) samt lagen med särskilda bestämmelser om vatten~
verksamhet (1998:812) även kallad restvattenlagen.
De av motionen nämnda fritids81uäggningarna är att benämnas som gemellsamhets81uäggningar, det vill säga mllägglllngar som är gemensamma för
flera fastigheter och som består av för fastighetel11a nödvändiga nyttigheter.
Av detta följer att det är fastigheterna, och inte fastighetsäg8111a, som är 811slutna till 81uäggning8111a.
Gemensamhetsanläggningar bildas via en så kallad fOlTättning av L811tmätedet i eluighet med anläggningslagen (1973: 1149). Ett av kraven för att en
gemens81nhets81uäggning ska kunna bildas är att den måste ge båtnad. Båtnad innebär att en aluäggning måste ge ett mervärde som är stäne än de
kostnader och olägenheter som driften av aluäggningen orsakar medlemsfastighetema,
Följaktligen instämmer inte kommunstYrelsens förvaltning i påståendet att
medlemmmua i Slottsskogens samfällighet skulle vara dubbelbeskattade.
Föreligger kostnadsfrågor gäll81lde 811läggningal11a inom s8111fälligheten så
bör lämpligen de lösas via samfållighetens medlemsmöte.
Slottsskogens s81nfållighet äger rätten att bestämma över fonnel11a för 811läggningarnas drift. Det inkluderar rätten att både begränsa inträdet till anläggningatua med stalcet eller via avgift.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2011-03-38> § 38.
Medborg81'förslag, daterat 2011-03-18, KS Dm: 2011/38 Hidm:
2011.689.
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2011~08-22, § 98.
Kommunstyrelsens beslut 2011-09-05, § 135.
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