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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ledamöter 

Agneta HäggIund (S), ordförande 
Sjunne Green (BAp) 
Christian Ghaemi (MP) 
Carina Lund (M) 
Tomas Alm (FP) 

KALLELSE 
Datum 

2012-07-24 

Ersättare 

Fredrik Anderstedt (S) 
Lars-Göran Bromander (S) 
Fred Rydberg (KD) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 

Tid Tisdagen den 21 augusti 2012, kl. 13:00 

Plats Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta 

Ärenden 

l. Upprop 

2. Val av justerare 

3. Godkfumande av dagordningen 

4. Beredning av samtliga ärenden som redovisas till kommunstyrelsen, 2012-09-03 

5. Övriga frågor 

Agneta HäggIund (S), 

Ordförande 



~HÅBO 
~ KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Ledamöter 

Agneta Häggiund (S), ordförande 
Lars-Göran Bromander (S) 
Fredrik Anderstedt (S) 
Eva Staake (S) 
Sjnnne Green (Båp) 
Christian Ghaemi (Mp) 
Carina Lund (M) 
Björn Allskog (M) 
Tomas Alm (FP) 
Fred Rydberg (KD) 
Göran Eriksson (C) 

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 

Tid Måndagen den 3 september 2012, kl. 13.00 

Plats Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta 

Ärenden 

l. Upprop 

2. Val av justerare 

3. Godkännande av dagordningen 

KALLELSE 
Datum 

2012-07-23 

Ersättare 

Werner Schubert (S) 
Leif Lindqvist (V) 
Sven Svanström (Båp) 
Marie Nordberg (Mp) 
Cecilia Liden (M) 
Joachim Westerlund (M) 
Håkan Welin (FP) 

4. Informationer från kommunstyrelsens ordförande och från kommundirektören 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Information om kommunens ekonomi 

Redovisning av delegationsbeslut 

Redovisning av inkonma handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 

Redovisning av protokoll dels från styrelsen för Håbohus AB och dels från Håbo 
Marknads AB 

Prioriteringslista för planläggning 

Detaljplan för Baldersvägen, Bålsta 26: 1 och 1 :207 - antagande 

Ändring av detaljplan för Väppeby 7:218, Äldreboende Dalaängen - antagande 

Ändring av detaljplan för Krägga l :217, del av 1 :211 - planbesked 

Redovisning av uppgörelse med exploatören av Skokloster Udde, etapp 1 med anledning 



HÅBO KALLELSE 
Datum 

KOMMUN 2012-07-23 

Kommunstyrelsen 

av upphävt fullmäktigebeslut om detaljplan får sanmla område inom Skokloster 

14. Redovisning av synpunkter från medborgardialogen - planeringen av Gröna 
Dalenområdet, Bålsta tätort 

15. Förslag om upptagande av fastigheterna Broby 2:5 och 2:6 i verksamhetsOlmåde för 
kommunalt vatten och avlopp 

16. Förslag om antagande av dagvattenpolicy 

17. Beslut om godkämmnde av årsredovisning får 2011 - Stiftelsen Socialsamfond 

18. Förslag om godkännande av årsredovisningen för 2011 - Stiftelsen Skolsamfond 

19. Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Uppsala län för 
verksamhetsåret 2011 

20. Redovisning av beredd motion om Håbo kommuns långsiktiga ekonomi, motionärer: 
Carina Lund (M) och Lel111art Carlsson (M) 

21. Redovisning av beredd motion om att använda "grön" asfalt i stället för asfalt som kräver 
mer energi vid framställning, motionärer: Tomas Alm (FP) och Berith Skiöld (FP) 

22. Redovisning av berett medborgarförslag med fårslag om åtgärd mot nedskräpning 

23. Redovisning av berett medborgarförslag med fårslag om att en vägbom efter Snäppvägen, 
Bålsta tätort, flyttas tiII andra sidan vägen 

24. Redovisning av beredd motion om fortlöpande elevhälsovård för barn och ungdomar i 
skolor inom Håbo kommun, oavsett huvudmal111askap, motionär: Tomas Alm (FP) 

25. Redovisning av beredd motion om uthyrning av skollokaler för Läraskolan och Potentia 
Education, motionärer: Nina Lagh (M) och Karl-Henrik Namling (M) 

26. Redovisning av berett medborgarförslag om att skapa ett kommunövergripande 
insamlingssystem för begagnade kläder 

27. Ordningsfåreskrift gällande förtäring av alkohol på allmän plats 

28. Finskt förvaltningsormåde, organisationsfårslag 

29. Regional utvecklingsstrategi, remissvar 

30. Vision, antagande av projektplan 

31. Plan får intern kontroll 2012 

32. Justering av kommunstyrelsens delegationsordning 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

33. Övriga frågor 

Agneta Häggiund (S), Ordförande 
Ordförande 

KALLELSE 
Datum 
2012-07-23 



1(3) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-07-25 

Vår beteckning 

KS2012/6 nr 2012.2321 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Caroline Uttergård, Registrator 
0171-525-04 

caroline.uttergard@habo.se 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning 
Följande beslut för perioden 2012-03-09 - 2012-07-19, föreligger: 

Anställningsbeslut I Anställningsinformation inkomna tilllöneenheten 
• KommunstyrelsenlKS-stab, perioden 2012-05-30 - 2012-07-19. 
• Miljö- och teknikförvaltningen, perioden 2012-04-13 - 2012-07-02. 
• Skolförvaltningen, perioden 2012-03-09 - 2012-07-02. 
• Socialförvaltningen, perioden 2012-03-23 - 2012-07-09. 
• Bildningsförvaltningen, perioden 2012-05-08 - 2012-06-29. 

Enskilda beslut 
• Yttrande enligt föreläggande över mål nummer P 6285-11, detaljplan för 

Frösundavik, etapp l, Bålsta tätort, 2012-06-28, kommunstyrelsens 
ordförande. 

• Beslutsdokument om upphandling efter brand på Junibackens förskola, 
2012-05-29, kommundirektör och kommunalråd. 

• Satllinanställning delegeringsordning sommaren 2012, daterad 2012-06-
20, kommundirektör. 

• Förordnande till tf förvaltningschefför skolförvaltningen den 2/7 - 15/7 
2012, daterad 2012-06-18, kommundirektör. 

• Förordnande till tfförvaltningschefför skolförvaltningen den 23/7-
29/7 2012, daterad 2012-06-18, kommundirektör. 

• Förordnande till tfförvaltningschefför skolförvaltningen den 30/7 2012, 
daterad 2012-06-18, kommundirektör. 

• Förordnande till tf förvaltningschef för skolförvaltningen den 31/7 - 5/8 
2012, daterad 2012-06-18, kommundirektör. 

• Förordnande till tfförvaltningschef för bildningsförvaltningen den 2/7 -
15/7 samt 23/7 - 5/8 2012, daterad 2012-06-18, kommundirektör. 

• Förordnande som socialchef under perioden 2/7 - 8/7 2012, daterad 
2012-06-18, kommundirektör. 

• Förordnande som socialchef under perioden 9/7 - 3/82012, daterad 
2012-06-18, kommundirektör. 

• Förordnande som kommundirektör under perioden 25/6 - 1/7 2012, 
daterad 2012-06-19, kommundirektör. 

• Förordnande som kommundirektör under perioden 2/7 - 4/7 2012, 
daterad 2012-06-19, kommundirektör. 

• Förordnande som kommundirektör under perioden 16/7 - 22/7 2012, 
daterad 2012-06-19, kommundirektör. 

• Förordnande som kOllli11undirektör under perioden 23/7 - 12/8 2012, 
daterad 2012-06-19, kommundirektör. 



2(3) rr1l W HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-07-25 
Vår beteckning 

KS2012/6 nr 2012.2321 

• Ställföreträdande förvaltningschef milj ö- och teknikförvaltningen under 
förvaltningschefs ledighet, gäller perioden 9/7 - 8/8 2012, daterad 2012-
06-13, kommundirektör. 

• Ansökan om yttrande från Polismyndigheten i Uppsala län angående 
ansökan om anordnande av träningsdag SATS Bålsta, 2012-06-07. 

• Remiss från Polismyndigheten i Uppsala lån angående ansökan om 
visfestival,2012-06-11. 

• Ansökan om yttrande från Polismyndigheten i Uppsala län angående 
ansökan om midsommarfirande, 2012-06-12. Även tillståndsbevis från 
Polismyndigheten i Uppsala län, 2012-06-19. 

• Remiss från Polismyndigheten i Uppsala län angående ansökan om 
höstmarknad, 2012-06-20. 

• Yttrande från miljö- och teknikförvaltningen till Polismyndigheten i 
Uppsala län angående ansökan om skolavslutningsaJTangemang, 2012-
05-31. Även ansökan om yttraJlde från Polismyndigheten Uppsala län 
2012-05-28 samt tillståndsbevis från Polismyndigheten i Uppsala län 
2012-06-0 l. 

• Yttrande från miljö- och teknikförvaltningen till Polismyndigheten i 
Uppsala län angående ansökan om Nationaldagsfirande, 2012-05-31. 
Även remiss från Polismyndigheten Uppsala län, 2012-05-25. 

• Yttrande från miljö- och teknikförvaltningen till Polismyndigheten i 
Uppsala län angående ansökan om barntivoli. Även remiss från 
Polismyndigheten Uppsala län 2012-03-30 samt tillståndsbevis från 
Polismyndigheten i Uppsala län 2012-04-19. 

• Remiss från Polismyndigheten i Uppsala län angående ansökan om 
valborgsmässofirande, 2012-04-23. Även yttrande från 
Räddningstjänsten 2012-04-26 samt tillståndsbevis från 
Polismyndigheten i Uppsala län, 2012-04-26. 

• Överenskommelse om Nyttjanderätt, avser del av Övergran 6:6,2012-
06-18, hid AV 2012.15. 

Kollektivavtal 
• Lokalt kollektivavtal om BEA, Bilaga 4 till BEA, 2012-05-30. 
• Lokalt kollektivavtal om lön och allmämla anställningsvillkor m.m. -

LOK 12, Bilaga 6 till HÖK 12,2012-05-30. 
• Lokalt kollektivavtal om lön och aJlställningsvillkor för personlig 

assistent och anhörigvårdare - PAN 12, Bilaga 3 till PAN 12, 2012-05-
30. 

Protokoll 
• SaJmådsmöte för budget inom räddningstjänstförbundet 2013, 2012-05-

04. 
• Överläggning, 2012-05-04. 
• KomSam protokoll nr 47,2012-05-30. 



HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-07-25 

3(3) 

Vår beteckning 

KS2012/6 nr 2012.2321 

Delegationsbesluten kan studeras individuellt i den pärm som films med vid 
sammanträdet. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar notera delegationsbesluten som delgivna. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-07-25 
Vår beteckning 

KS2012/5 nr 2012.2323 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Caroline Uttergård, Registrator 
0171-52504 

caroline.uttergard@habo.se 

AKENV 
"'==--

Redovisning av inkomna handlingar till kommunstyrelsens 
sammanträde 2012-09-03 

Sammanfattning 
Amllälningsärenden fu' till exempel beslut och andra handlingar som 
inkommit till kommunen och som kan vara av intresse för ledamöterna i 
kommunstyrelsen. De presenteras i en sammanställning och kan studeras 
individuellt i den pänn som fillilS med vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
- Sammanställning avanmälningsärenden, 2012-07-25. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar notera handlingarna som delgivna. 



Håho kommnn 

Cirkulär 12:14 Vårpropositionen får år 
2012, Sveriges Kommuner och Landsting 

In 
Protokoll från Sarnordningsfcirbundet 
Uppsala län, Förbundsstyrelse, 2012-03-
29., Samordningsfdrbundet Uppsala län 

In 
Det här är Riksteatern - 20 Il års berättelse 
om Riksteatern samt årsredovisning fdr 
20 Il., Riksteatern 

In 

MEDDELANDEN (händelser) 
Kommnnstyrelsen 2012-09-03 

Externa protokoll 2012 

Protokoll fårt vid bolagsstämma med Håbo Externa protokoll 2012 
Marknads AB, organisationsnummer 
556106-8874 den 24 april 2012., Habo 
Marknads AB 

In 
Årsredovisning 2011 Håbo Marknads AB, Årsredovisning rör år 2011 
Habo Marknads AB 

In 
Cirkulär 12: 15, BudgetfOrutsättningar f6r 
åren 2012-2016, Sveriges kommuner och 
landsting 

[n 

Cirkulär 12:16, Feriejobb sommaren 2012, 
Sveriges kommuner och Landsting 

Ut 
Protokoll fOrt vid kommunala 
pensionärsrådets arbetsutskott den 25 april 
2012. 

[n 
Dagordning och presentation från möte 
den 19 april 2012 med redovisning av 
förslag till finansiering av Mälarens 
reglering., Christian Ghaemi 

[n 

Protokoll Direktionen Räddningstjänsten 
Enköping Håbo 2012-05-09. Direktionen 

In 
MTN § 37 2012-05-07, OmfdrdeJning av 
investeringsbudget - Lunby ridanläggning, 
Miljö- och tekniknämnden 

[n 

Årsredovisning 20 Il från regionfårbundet 
Uppsala län., Regionfårbundet Uppsala 
län 

Externa protokoll 2012 

2012.1317 
2012/3 KS 

2012.1365 

2012.1430 
2012/3 KS 

2012.1436 
2012/36 KS 

2012.1495 

2012.1497 

2012.1558 

2012.1626 

2012.1630 
2012/3 KS 

2012.1641 

2012.1662 

2012-09-03 

KS 
2012-09-03 

KS 
2012-09-03 

KS 
2012-09-03 

KS 
2012-09-03 

KS 
2012-09-03 

KS 
2012-09-03 

KS 
2012-09-03 

KS 
2012-09-03 

KS 
2012-09-03 

KS 
2012-09-03 

KS 
2012-09-03 



In 
MTN § 38 2012-04-24, Omfdrde1ning av 
investeringsbudget - Kontorsmöblering till 
Bålsta vårdcentral, Miljö- och 
tekniknämnden 

In 
Länsstyrelserna skärper och utvecklar sin 
alkohol- och tobakstillsyn, dm 705-2862-
12., Länsstyrelsen Uppsala län, 
Rättsenheten 

In 
Pressmeddelande från Sveriges kommuner 
och Landsting Ökade skatteintäkter trots 
svag konjunktur. Ä ven 
"Ekonomirapporten, Om kommunernas 
och landstingens ekonomi - apri12012 t1

., 

Sveriges Kommuner och Landsting 

In 
Beslut från MSB (Myndigheten får 
samhällsskydd och beredskap) om 
utbetalning till kommunerna för uppgifter i 
krishanteringssystemet 2012., MSB, 
Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap 

Ut 
Protokoll Kommunala pensionärsrådet 
2012-05-10., KPR 

[n 

Beslut från länsstyrelsen Uppsala län om 
tOrordnande som vigselfdrrättare, 
Länsstyrelsen Uppsala län 

[n 

Cirkulär 12:21, Huvudöverenskommelse 
om lön och allmänna anställningsvillkor 
m.m. - HÖK 12 - med Svenska 
Kommunalarbetarrorbundet., Sveriges 
kommuner och landsting 

In 
Information till Aktieägarna i SKL 
Kommentus., SKL Kommentus 

2012.1666 

2012.1670 

2012.1684 

KS 
2012-09-03 

KS 
2012-09-03 

KS 
2012-09-03 

.•. __ .. __ ._._ .•. ~~~~~~~~~~~~~~~-
2012.1711 KS 

2012.1752 

2012.1771 
Del 2 - Mandatperioden 2010-2014, val av, 2012110 KS 
nyval, avsägelser, entlediganden, nomineringar 
samt fyllnadsval åren 2012-2014 

2012.1779 

2012.1882 

2012-09-03 

KS 
2012-09-03 

KS 
2012-09-03 

KS 
2012-09-03 

KS 
2012-09-03 

""O"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_ .. _._--------

[n 2012.1919 KS 
Protokoll från KHR:s sammanträde 2012- 2012-09-03 
05-31, KHR 

In 
Cirkulär 12:30, Överenskommelse om lön 
och allmänna anställningsvillkor - ÖLA 12 
- träffad mellan Arbetsgivarfårbundet 
Pacta och fastighetsanställdas Förbund., 
Sveriges Kommuner och Landsting 

In 
Cirkulär 12: 17, Premieåterbetalning, 
lagrådsremisser och nyheter om 
utjämningssystemet m,m" Sveriges 
kommuner och landsting 

2012.2024 

2012.2026 

KS 
2012-09-03 

KS 
2012-09-03 



In 2012.2027 KS 
Cirkulär 12:28, Preliminär 2012-09-03 
kostnadsutjämning fOr LSS år 2013, 
prognos 2. Sveriges kommuner och 
landsting 

In 2012.2033 KS 
Sammanträdesplan får SKL för ål' 2013, 2012-09-03 
dm 12/0?33, Sveriges Kommuner och 
Landsting 

In 2012.2034 KS 
Beslut från Sveriges Kommuner och 2012-09-03 
Landsting, En långsiktig gemensam 
handlingsplall fOr psykisk hälsa 2012-
2016. Sveriges Kommuner och Landsting 

In 2012.2035 KS 
Beslut från Sveriges Kommuner och 2012-09-03 
landsting, Överenskommelse om stöd till 
riktade insatser inom området psykisk 
hälsa, dm 12/0733, Sveriges Kommuner 
och Landsting 

In 2012.2036 KS 
Beslut ti-ån Sveriges Kommuner och 2012-09-03 
landsting, Förbundsavgift år 2013 till 
Sveriges Kommuner och Landsting, dm 
12/0?33., Sveriges Kommuner och 
Landsting 

In 2012.2037 KS 
Beslut från Sveriges Kommuner och 2012-09-03 
landsting, handlingsplan fOr 2013-2018. 
Landstings, regioners och kommuners 
samarbete inom eHälsoområdet, Sveriges 
Kommuner och Landsting 

In 2012.2058 KS 
SN § 66 2012-06-12, Brukarundersökning 2012-09-03 
gällande hemtjänsten, särskilt boende för 
äldre och socialpsykiatrin år 2012, 
Socialnämnden 

In 2012.2062 KS 
Cirkulär 12:32 Ändringar och tillägg i 2012-09-03 
tillsvidareavtalet Huvudöverenskommelse 
om lön och allmänna anställningsvillkor 
m.m. - HÖK T - med Akademiker-
A Jliansen, Sveriges kommuner och 
landsting 

In 2012.2063 KS 
Kristianstads kommuns årsredovisning 2012-09-03 
2011, Kristianstads kommun 

In 2012.2115 KS 
Protokoll tOrt vid Norra Mälarstranden 25 Externa protokoll 2012 2012/3 KS 2012-09-03 
april 2012, Leader Norra Mälarstranden 

In 2012.2120 KS 



Cirkulär 12:33, Överenskommelse om 2012-09-03 
ändring av försäkringsvillkor fOr AGS-KL, 
TFA-KL och TGL-KL m.fl., Sveriges 
Kommuner och Landsting 

In 2012.2124 KS 
BLN § 43 2012-06-19, Månadsuppföljning 2012-09-03 
april 2012 Bildningsnämnden, 
Bildningsnämnden 

In 2012.2139 KS 
Protokoll från Samordningsfdrbundet Externa protokoll 2012 2012/3 KS 2012-09-03 
Uppsala län, protokoll från styrelsemöte 
2012-06-15, Samordningsförbundet 
Uppsala län 

In 2012.2141 KS 
Cirkulär 12:35, Överenskommelse om lön 2012-09-03 
och allmänna anställningsvillkor m,m. -
med Svenska Transportarbctarfdrbundet, 
Sveriges Kommuner och Landsting 

-_._-------_ ..... 
In 2012.2154 KS 
Protokoll från sammanträde i 2012-09-03 
fdrbundsfullmäktige 26 april 2012, 
Regionfdrbundet Uppsala län. 

In 2012.2238 KS 
Cirkulär 12:35 Överenskommelse om lön 2012-09-03 
och allmänna anställningsvillkor m.m. -
ÖLA 12 - med Svenska 
Transportarbctarfdrbundet, Sveriges 
Kommuner och Landsting 

In 2012.2240 KS 
Cirkulär 12:34 Överenskommelse om lön 2012-09-03 
och allmänna anställningsvillkor m,m, -
ÖLA 12 - med SEKO - Facket fdr service 
och kommunikation" Sveriges Kommuner 
och Landsting 

In 2012.2262 KS 
Cirkulär 12:37, Överenskommelse rörande 2012-09-03 
RiB 12 med Brandmännens Riksfdrbund., 
Sveriges Kommuner och Landsting 

._-_ ..•... _. 
In 2012.2263 KS 
Cirkulär 12:38, Ändringar och tillägg i 2012-09-03 
Huvudöverenskommelse om lön och 
anställningsvillkor m.m. - HÖK 11 - med 
OFRs fdrbundsområde Hälso- och 
sjukvård, Sveriges Kommuner och 
Landsting 

In 2012.2324 KS 
Cirkulär 12:31 Huvudöverenskommelse 2012-09-03 
om lön och allmänna anställningsvillkor 
m.m - HÖK 12 med OFRs 
fdrbundsområde Allmän kommunal 
vrksamhet., Sveriges kommuner och 
Landsting 

_._. __ .. 
In 2012.2325 KS 



Cirkulär J 2:27, Premieåterbetalning, 
lagrådsremisser och nyheter om 
utjämningssystemet m.m., Sveriges 
Kommuner och Landsting 

In 
Cirkulär 12:26, Överenskomelse om lön 
och allmänna anställningsvillkor 111.01. -

BEA - med Svenska 
Kommunalarbetareförbundet och Allmän 
kommunal verksamhet., Sveriges 
kommuner och landsting 

In 
Cirkulär 12:25, Huvudöverenskommelse 
om lön och allmänna anställningsvillkor 
m.m. - HÖK 12 - med OFRs 
förbundsområde Läkare, Sveriges 
Läkarförbund, samt överenskommelse om 
avtal som inte omfattas av HÖK 12., 
Sveriges Kommuner och Landsting 

~-------------

[n 

Cirkulär 12:24, Lön och 
anställningsvillkor för personlig assistent 
och anhörigvårdare - PAN 12 - med 
Svenska Kommunalarbetarförbundet., 
Sveriges Kommuner och Landsting 

In 
Cirkulär 12:22, Överenskommelse om 
ändringar i Allmänna bestämmelser samt 
bilagor., Sveriges Kommuner och 
Landsting 

[n 

Föredragningslista och handlingar till 
Mälardalsrådets rådsmöte den 1 juni 2012, 
Mäl8..1·dalsrådet. 

2012.2326 

2012.2327 

2012.2328 

2012.2329 

2012-09-03 

KS 
2012-09-03 

KS 
2012-09-03 

KS 
2012-09-03 

KS 
2012-09-03 

------------cc:-c-::-~c------=.-.. _.----
2012.2366 KS 

2012-09-03 



1 (1 ) r..1l HÅBO 
~ KOMMUN 

Datum 

2012-07-04 
Vår beteckning 

KS2012/3 nr 2012.2158 

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

Redovisning av protokoll dels från styrelsen för Håbohus AB 
2012-05-24, bolagsstämman 2012-04-11 och dels från styrelsen 
för Håbo Marknads AB 2012-06-12 

Sammanfattning 
Föreligger protokoll från följande styrelsesammanträden: 

Styrelsen för Håbohus AB, 2012-05-24 
Bolagsstämma för Håbohus AB, 2012-04-11 
Styrelsen för Håbo Marknads AB, 2012-06-12. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från styrelsesammanträdet 2012-05-24 - Håbohus AB 
Protokoll från bolagsstämman 2012-04-11 - Håbohus AB 
Protokoll från styrelsesammanträdet 2012-06-12 - Håbo Marknads AB. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att notera protokollen som delgivna. 



Håbohus AB 

Protokoll f6rt vid styrelsemöte i Håbohus AB torsda 
Håbohus sammanträdesrum. 

Närvarande: Styrelseledamöter: 

Fredrik Anderstedt, ordförande 
Björn Fredriksson, ledamot 
Peter Björkman, ledamot 
Nihad Hodzic, ledamot 
Sixten Nylin, ledamot 

Övriga: 

Marie Nordberg, suppleant 
Tommy Rosenkvist, suppleant 
Conny Geijer, suppleant 
Anna Eva Hömström, suppleant 
Mats Norrbrand, VD 
Sören Staaf, ekonomichef 

E 

Leif Hagdahl, personalrepresentant 

Utsedd att justera dagens protokoll: Björn Fredriksson 

Paragrafer: §11-18 

Underskrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Håbohus_AB 
2012 ~O6- 15--- -- ---------_o .. -. ---
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§ II 

Mötets öppnande 

§ 12 
Val av justerare 

§ 13 
Föregående protokoll 

§ 14 
Ekonomi 

Ordförande förklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes 
nied tillägg av övriga ärenden:· 

Studieresa 
Samordningsvinster med Håbo kommuns 
fastighetsförvaltning 

Till justerare valdes Björn Fredriksson 

Då inga synpunkter framkom lades protokollet till handlingarna. 

Ekonomirapport, tertial l 

Resultaträkning och balansräkning per 120430 redovisades. 
Resultat efter finansnetto uppgick till 3 363 tkr mot budgeterat 

-I 710 tkr. Hyresintäkterna är något bättre än budget. Avvikelserna 
beror på omförhandlade lokalkontrakt och uppgörelse om nya hyror 
på Skeppsvägen. Vakans graden har varit låg, endast evakuerings
lägenheterna är vakanta. Omsättningen av lägenheter är fortfarande 
låg ca, 16% på årsbasis. 
Driftkostnaderna avviker positivt med ca 1 610 tkr mot budget. De 
största avvikelserna gäller dels yttre skötsel med minskade 
kostnader för snöröjning, dels underhållskostnaderna där 
renoveringen av Skeppsvägen sker under vår och höst med lägre 
kostnader under våren, övriga underhåll enligt plan är beställda 
eller sker under sommar-höst. Även riskkostnaderna avviker från 
budget, bl a har kostnaderna för en vattenskada och en brandskada 
slutredovisats. För övrigt är det inga stora avvikelser i någon del av 
driftkostnaderna under perioden. Räntekostnaderna är bättre en 
prognosen beroende på riksbankssärikningen av reporäntan. 
Prognosen för helåret är ett positivt resultat med ca 5 470 tkr. Det 
positiva resultatet beror till största del på försäljning av hus i 
Gillmarken. 

Styrelsen beslutar 

att godkänna rapporten 

Finansrapport 

Finansrapport redovisades. Bruttoräntan har sedan föregående 
rapport minskat med 6 räntepunkter till 3,44 %. Inom det närmaste 
året kommer ca 240 mkr att konverteras. Den aktuella 
lånepOliföljen avviker inte nämnvärt mot normpOliföljen. 

2 



§ 15 
Rapporter 

Styrelsen beslutar 

att godkänna rapporten 

Likviditetsplan 

Likviditetsplan för perioden redovisades, 

Styrelsen beslutar 

att godkänna rapporten 

§ 43 
"Glastomten " 
Beräknat datum för färdiga sarnrådshandlingar till KS den 22 
oktober. 

Dalängen 
En träff med ägaren om inriktning av byggnationen har resulterat i 
ett beslut att det inte byggs ett trygghetsboende, Istället byggs 
vanliga hyresrätter men med en åldersgräns, t.ex, +60 år, 
Projektering för mark samt bygglovsansökan pågår, Beräknat 
datum för beslut om projektet är styrelsemötet 25 oktober 2012, 

VD presenterade jämförelse mellan bergvärmepump och 
solvärmepump som energikälla för Dalängen enligt uppdrag 
beslutat på styrelsemöte 2011-12-15, Styrelsen beslutade att 
Dalängen byggs med bergvärme och att solvärmepump utreds för 
att eventuellt installeras i befintligt bestånd alternativt på 
nyproduktionen på Glastomten. 

Gillmarken, försäljning av lägenheter 
I dagsläget är 43 köpekontrakt tecknade, en hyresgäst är intresserad 
att köpa sin lägenhet. 

Nya köregler 
Aldersgränsen för att ställa sig i Håbohus bostadskö sänka från 18 
till 16 år. 

Ekonomisk bedömningsgrund hyresgäster 
En särskild regel för ålderspensionärer har införts som komplement 
till de ordinarie bedömningsgrunderna. De nya reglerna för 
ålderspensionärer innebär att där den fasta årsinkomsten inte 
uppgår till 3ggr årshyran kan följande inräknas, 
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§ 16 
Övriga besluts ärenden 

• Likvida medel för 6 månadshyror ska kunna uppvisas, samt 
• Kapital- bevis som styrker att värdet är större än 5 årshyror. 

Vid fastighet rälmas värdering-lån. Endast likvida medel 
samt fastighet får tillgodoräknas som kapital. 

Färhandlingsäverenskommelse Skeppsvägen 
VD presenterade förhandlingsöverenskommelse för 
renoveringsarbetena på Skeppsvägen. Överenskommelsen innebär 
en trappning av hyreshöjningen över tre år. Det totala hyresuttaget 
ökar efter trappningen med 1381 925kr i 2012 års hyresnivå 

Styrelsen beslutar 

att lägga rapporterna till handlingarna 

Ombildning Kalmarsand 
Styrelseordförande redogjorde för det anbud som BRF Kalmarsand 
Bålsta inkommit med. 

Styrelsen beslutar 

att inte sälja fastigheten Håbo Spånga 2:5 i Kalmarsand. 

att Moderaterna och Centerpartiet reserverar sig mot beslutet 

Delegationsordning - Attestreglemente 

V d redovisade delegationsordning -attestreglemente 

Styrelsen beslutar 

att godkänna delegationsordning-attestreglemente i sin helhet 

ÖVergripande verksamhetsplanfär Håbohus 

V d beskrev verksarnhetsplanens tanke och uppbyggnad. 
Utifrån Håbohus vision ta fram mätbara verksarnhetsmål samt 
formulera vad som ska göras för att uppnå målen och därmed också 
närma sig visionen. Verksamhetsmålen formuleras enligt 
inriktningarna ekonomiska, serviceinriktade, personalfrämj ande, 
boendeinriktade samt miljömål 

Styrelsen beslutar 

att godkänna den övergripande verksamhetsplanen 



§17 
Övriga ärenden 

§ 18 
Nästa möte 

Köp av fastigheten Väppeby 7:229 (Da/ängen) 

Slyrelsen beslutar 

att godkänna köpet av fastigheten Väppeby 2:229 (Dal ängen) 

Studieresa 
Kommunen har tecknat avtal med migrationsverket om mottagande 
av levotflyktingar vilket innebär att Håbohus blir inblandade i 
frågan om bostadssituationen för dessa personer. Mot bakgrund av 
detta åtagande kommer ordförande, vice ordförande och VD åka på 
en studieresa till Minneapolis i USA. Studieresan anordnas av 
SABO och behandlar hur man där lyckats integrera nyanlända 
personer från Afrika på både bostads- och arbetsmarknaden. 
Studieresan förväntas ge insikt i hur bolaget kan förbättra 
integrationen av nyanlända kvotflyktingar i Bålsta. 

Samordningsvinster med Håbo kommunsfastighetsfärvaltning 

Moderaterna väckte frågan om eventuella samordningsvinster med 
Håbo kommuns fastighetsförvaltning. En tidigare utredning om 
eventuella samordningsvinster gjordes 2009. 

Styrelsen beslutar 

att VD ges i uppdrag att till nästa styrelsemötet den 27 september 
redogöra för utredningen som gjordes 2009. 

Då inga andra ärenden förelåg till behandling förklaras mötet 
avslutat. Nästa styrelsemöte hålls 120927 klockan 17.00 
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Reservation mot beslutet i ärende 6.a - Ombildning Kalmarsand, H;åbohus styrelsemöte 
den 24 maj 2012 

J ag reserverar mig mot beslutet att stoppa processen i samband med ombildningen av 
Båbohus lägenhetsbeståndet i Ka1marsand. Min reservation grundar sig på bristande 
info=ationshantering och därmed otillräcklig kunskap i ärendet. 

Nihad Hodzic 
Styrelseledamot 
Centerpartiet i Båbo 

unN~U rh~AZr-J 
-----------------------------~---~:_-------



Bålsta 24 maj 2012 

RESERVATION. 

Hänned bekräftas att vi reserverar oss mot beslutet den 24 maj 2012, 
beträffande ombildning av Kalmarsand. 

~,~ 
IB~;~ Fredriksson CM ) 
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Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med Håbohus AB onsdagen den Il april 2012. 
Plats: Bålsta Gästis. 

§ l 
Val av 
ordförande 

§2 
Röstlängd 

§ 3 
Val av justeringsman 

§4 
Kallelse 

§5 
Årsredovisning och 
revisionsberättelse 

§6 

Till ordförande för stänunan valdes Fredrik Anderstedt. 

Upprättades följande förteckning över närvarande ombud för 
aktieägare: 
För Håbo kommun l 789 aktier. 
Ombud Agneta Häggiund. 
Summa aktier och röster l 789. Samtliga aktieägare är således 
närvarande. 
Förteckningen godkändes som röstlängd. 

Till justeringsman valdes Agneta Häggiund. 

Kallelse till stänunan har 2012-03-30 överlämnats till kommunen 
som kvitterat kallelsen 2012-03-30. Stämman förklarades därför 
som behörigen utlyst. 

Förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, fmansierings
analys samt revisionsberättelse föredras. De ekonomiska mål som 
är fastlagda i ägardirektiv analyserades. 

Fastställande av resultat- Stämman beslutar 
och balansräkning 
Vinstdisposition 
Ansvarsfrihet 

att fastställa resnltat- och balansräkning 

att enligt styrelsens förslag, årets vinst l 376547,13 kr, 
tillsammans med förändringen av uppskrivningsfond 805 530,00 kr 
och med tidigare ansamlad förlust - 10 980 812,96 kr, 
tillsanunans - 8 798 735,83 kr, överföres i ny räkning. 

att i enlighet med revisorernas tillstyrkan, styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2011. 



§7 
Arvoden 

§ 8 
Ägardirektiv 

§9 
Styrelse, suppleant 

Stämman beslutar 

att arvode till ordförande, styrelseledamöter, suppleanter och 
lekmannarevisorer skall utgå enligt av Håbo 
kommunfullmäktige 2006-11-20 § 102 fastställt 
arvodesreglemente. 

att arvode beräknas i procent av inkomstbasbeloppet (IBB) och 
skall för 2012 ntgå enligt följande beräkning på IBB för år 2011: 

Uppdrag: Procent: Kronor: 

Ordförande 75,0 39075:-

Sammanträdesarvode till styrelseledanlöter, ersättare och lek
matmarevisor utgår med 782: - per sanlll1anträde eller 1,5 % av 
IBB. Vid ordförandens förfall erhåller ersättaren dubbelt 
sammanträdesat'vode 

att arvodena skall följa utvecklingen av inkomstbasbeloppet (IBB). 

att arvode till auktoriserad revisor skall utgå enligt överlämnad 
räkning. 

Stämman fastställer 

att Håbo kommunfullmäktige 2011-11-07 § 118 beslutat om nytt 
ägardirektiv för Håbohus AB. 

Stämman fastställer 

att Håbo kommunfullmäktige 2010-12-06 § 136 utsett 
styrelseledatnöter och ersättare i Håbohus AB till ordinarie 
årsstämman som följer efter 2014 års val. 

Ordinarie: 
Fredrik Anderstedt 
Bjöm Fredriksson 
Peter Björkmatl 
Sixten Nylin 
Nihad Hodzic 

Ersättare: 
Conny Geijer 
Amla Eva Hörnström 
Bengt Skiöld 
Marie Nordberg 
Tommy Rosenkvist 



§ 10 
Revisor 

§11 

§ 12 
Annat ärende 

Ordförande 
Fredrik Anderstedt 

Vice Ordförande 
Björn Fredriksson 

Stämman konstaterar 

att till revisor och revisorssuppleant för tiden fram t o m ordinarie 
bolagsstämman för 2014 förordnats: 

Ordinarie 
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, huvudman: Peter Alm 
Lindström, Uppsala 

Suppleant 
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB 

Ägarens representant, Agneta HäggIund, framförde sitt tack till 
styrelsen och företagsledningen för det gångna året. 

Då inget annat ärende förelåg till behandling förklarades stämman 
hälmed avslutad. 

Vid protokollet: Ordförande: Justeras: 

Sören Staaf Fredrik Anderstedt 
V4!ldt rJJ;t(tjltrtl 
Agneta HäggIund 



Håbo Marknads AB 556106-8874 
Protokoll styrelsemöte 2012-06-12 

Närvarande: 

HÅrm KOMMUN 
KOM"'{UNSTi~S~\'_s FÖRV,h.l Th!/NG 

I,\',>(JM 

2012 -07- O 6 
KSDr< ~N 

201Z-221 

Ordinarie ledamöter: Lars-Göran Bromander, Christian Ghaemi, Tomas Alm 
Ersättare: Sven Svanström, Kjell Wassholm 
Ej närvarande: Christer Persson, Chris Bremark, Ralp Abrahamsson, Göran Eriksson, 
Anders Ekman, Sören Staaf. 
Övriga: VD Per Andersson, Lena Eklund-Gabrielsson, Jenny Lindberg, Ann-Mari Sundgren 

§ 3:1 Mötets öppnande 
Mötet öppnas av Lars-Göran Bromander. Alla hälsas välkomna. 

§ 3:2 Val av justerare 
Till justerare valdes Christian Ghaemi 

§ 3:3 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 

§ 3:4 Protokoll från fdregående möte 
Genomgång av föregående protokoll, protokollet läggs till handlingarna. 

§ 3:5 Information från VD 
Nästa nyhets brev kommer ut i slutet av dellna vecka. 
Håbomässan 18 augusti, ca 45 företag anmälda t.o.m dagens datum. 
Tippning av schaktmassor i Draget på Håbo Marknads AB:s mark. KSP som vill använda 
Olmådet arbetar tillsanunans med en konsult och utreder möjlighetema. 
Logistikmässan i Göteborg gav ca 20 intresserade kontakter. 
Kontaktledningen invigd vid Benders. 
Håbo Marknads AB ser över möjlighetema med miljö och energiarbetet i nya logistikollll·ådet. 
Per Andersson besöker/deltar i Almedalsveckan under 2 dagar, bbetalas av Arenaprojektet 
Styrelsen ställer sig positiv till Håbo Marknads AB:s fortsatta arbetet med markbytet mellan 
Håbo Kommun och Arne Jansson i området vid Logistik Bålsta 

§ 3:6 Ekonomirapport 
Genomgång av ekonomirappOlien. 
Per Andersson påpekar att om vi inte får säljbar mark kommer vi att gå minus på ca 2 
miljoner 
EkonomirappOlien godkändes 

§ 3:7 Övriga rapporter 
Atm-Mari Sundgren redovisar sina projekt "Främja kvimlors företagande" 
och "Entreprenörskap i skolan" 
Jenny Lindberg berättar 0111 sitt arbete med turismen i Håbo kommun. 

§ 3:8 Besluts ärenden 



Inga beslutsäre11den 

§ 3:9 Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

§ 3:10 Nästa styrelsemöte 
Styrelsemöten bokades till: 
25 september kIockan 15.00 
27 november klockan 15.00 

§ 3:11 Styrelsemötet avslutas 
Ordfdrande avslutar mötet 

Lars-Göran Bromander 
Ordfdrande 

Christian Ghaemi 
Justerare 

"--.-------"."-"-.-:.,::.:: . 



FÖRSLAG 1 (1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-07-13 
Vår beteckning 

KS2011/120 nr 2012.2295 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Planeringsavdelningen 
Anna Nilsson, Planarkitekt 
0171-52508 
anna.m.nilsson@habo.se 

Detaljplan för Baldersvägen, Bålsta 26:1 & Bålsta 1 :207 -
antagande 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt med en förtätning av 
fastigheten Bålsta 26: 1 samt möjliggöra för utbyggnad närmare gatan för 
fastigheten Bålsta 1 :207. Detaljplanen syftar även till att göra befintlig 
bebyggelse planenlig. 

Detaljplanen har varit ute på samråd mellan den 28 mars 2012 och den 8 
maj 2012. Ett fåtal synpunkter har inkommit. En synpunkt motsätter sig de 
föreslagna planbestämmelserna på Bålsta 1 :207. 

Planavdelningen bedömer att en tillbyggnad enligt detaljplan inte kommer 
att påverka miljön, landskaps- och stadsbilden negativt. Planavdelningen ser 
inga hinder till att anta detaljplanen. 

Beslutsunderlag 
Plankarta, daterad oktober 2011 
Planbeskrivning, daterad oktober 2011 
Genomförandebeskrivning, daterad oktober 2011 
Samrådsredogörelse och yttranden, daterad 2012-07-13 
Skuggstudie, daterad mars 2011 

Förslag till beslut 

1. Detaljplanen godkänns. 

2. Detaljplanen överlämnas till kOlllinunfullmäktige för antagande enligt 
27 § 5 kap plan- och bygglagen. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
Planavdelningen 



UTLATANDE 1(3) r..ll HÅBO 
~ KOMMUN 

Datum 

2012-07-13 
Vår beteckning 

KS2011/120 nr 2012.2296 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Planeringsavdelningen 
Anna Nilsson, Planarkitekt 
0171-52508 
anna.m.nilsson@habo.se 

Förslag till detaljplan för Baldersvägen, Bålsta 26:1 & 1:207, Håbo 
kommun, Uppsala län, upprättat i oktober 2011. 

UTLATANDE 
Förslag till detaljplan har enligt underrättelse den 2012-03-28 varit utsänt 
för samråd t.o.m. den 8 maj 2012. 

hlkonma yttranden redovisas i sin helhet i originaltext i bilaga. 

Kommentarer till inkonma skrivelser: 

1. Vattenfall 
Inga synpunkter 

2. Räddningstjänsten 
Inga synpunkter 

3.Polisen 
Inga synpunkter 

4.Skanova 
Synpunkter vidarebefordras till fastighetsägaren. 

5. Posten 
Synpunkter vidarebefordras till fastighetsägaren. 

6. E-ON E/nät 
Inga synpunkter 

7. Trafikverket 
Inga synpunkter 

8.Bå/sta 1:207 
Fastigheten Bålsta 26: 1 S0111 i detaljplaneförslaget är radhus/parhus har 
en prickad mark närmast gatan om 2 meter. Fastigheten Bålsta 1 :207 är 
planerad som villatomt och har en prickad mark om 6 meter. Villatomter 
planeras idag i Bålsta generellt med 6 meters prickad mark nännast 
gatan medan par-/radhus inte har någon generell standard. På Bålsta 
26: 1 finns två utpekade områden för parkeringsplatser. Bålsta l :207 har 
möjlighet att lösa parkeringsbehovet vid den prickade förgårdsmarken. 
Den prickade marken i tidigare gällande detaljplan Y2 är ca 17 meter. 

I Bålsta planeras generellt inga villatomter under 800 m2. 
Komplementbyggnad begränsas till 60 m2 för att passa in med 
bebyggelsen. Bålsta 1 :207 är inte tillräckligt stor fastighet för att rymma 



UTLATANDE 2(3) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-07-13 

Vår beteckning 

KS2011/120 nr 2012.2296 

radhus bebyggelse utan pågående markanvändning föreslås även i 
framtiden. 

Bebyggelsen på Bålsta I :207 är idag planenlig med gällande detaljplan 
Y2 till skillnad från bebyggelsen på Bålsta 1:207. 

Detaljplanen tillåter att garage/förråd och/eller skmmtak får byggas på 
Bålsta 26: 1. Ett tillägg görs att även plank får upprättas som bländskydd. 

Synpunkter vidarebefordras till fastighetsägaren. Synpunkten leder till 
redaktionella ändringar av detaljplanekartan. 

9. Länsstyrelsen 
Inga synpnnkter 

10. Svenska kraftnät 
Inga synpnnkter 

11. Naturskyddsföreningen 
Befintliga träd ska bevaras i så stor utsträckning som m' möjligt när ny 
bebyggelse upprättas. 

Kommunen arbetar med att fram en passivhuspolicy. Aspekter kring 
energihav hanteras i bygglovshanteringen. 

Storleken på avloppsnätet regleras ej i detaljplan. 

Synpunkten vidarebefordras till fastighetsägaren samt vatten- och 
avloppsavdelningen. Synpunkten leder inte till ändring av detaljplanen. 

12. Lantmäteriet 
En planbestämmelse för gemensamhetsanläggning läggs till på 
parkeringsplatserna i detaljplanekartan för att ordna framtida förvaltning 
av anläggningen. 

Bestämmelsen om minsta tomtstorlek tas bort från Bålsta 26: 1 för att 
möjliggöra en eventuell avstyckning av radhusen i framtiden. 
Bestämmelsen bibehålls på villatomten Bålsta 1 :207. 

Plankartan tydliggörs med befintlig bebyggelse i grått samt kompletteras 
med fastighetsbeteckning och uppdaterade beteckningar för grundkartan. 
I samband med lantmäteriförrättningar bistår Håbo kommun 
Lantmäteriet och övriga sökande med digitalt underlag. 

Synpunkten leder till redaktionella ändringar av detaljplanekartan. 



UTLATANDE 3(3) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-07-13 
Vår beteckning 

KS2011/120 nr 2012.2296 

Sammanfattande kommentar 

Inkomna synpunkter under utställningstiden leder till följande ändringar av 
detaljplanen: 

Grundkartan fÖliydligas med fårger, fastighetsbeteckning samt 
uppdaterade beteckningar. 

Bestämmelsen g läggs till på parkeringsplatser. 

Bestämmelsen e2 tas bort från Bålsta 26: 1. 

Bestämmelse om begränsningar av markens bebyggande utökas med 
att även plank för bländskydd får byggas på kryssad mark. 

Detaljplanen överlänmas till kommunstyrelsen för antagande enligt 5 kap 27 
§ plan och bygglagen. 

Bålsta 13 juli 2012 

Anna Nilsson 

Planarkitekt 

Bilaga: 
Inkomna yttranden 



2012-04-03 
Handläcllare: . ..... 

VATTENFALL 

Håbo kommun 
Miljö-och tekniknämnden 
746 80 Bålsta 

Angående förslag till detaljplan för Bålsta 26:1 och 1:207, Håbo 
kommun, Uppsala län 
Ert Ärendenummer KS 2011/120 nr 2012.1035 

Vattenfall Eldistribution AB har för yttrande erhållit rubricerade samrådshandlingar 
och får meddela att vi inte har något att erinra. Vattenfall har inga region- eller 
lokalnätsledningar inom detaljplanen. 

Med vänlig hälsning 
Vattenfall Eldistribution AB 

~\!!~ 

VATTENFAll ELDlSTRIBUTJON AB 

ADRESS 

Bo1'\ 6013, 17106 SOLNA 

BESÖKSADRESS 

Löfströms alle 5, 177 6G Sundbyberg 

TELEFON 

08-6873000 

FAX 

08-687 30 0-1 

ORG NR 

556417"0800 

PUBLIKT BOl.,'G (pLIt/I) 

Stockholrn 



RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
Enköping-Håbo 
Handläggare, telefon 
Håkan Bergström, 0171~625615 

Datum 
2012-04-02 
D!arlenr: 
201.2012.00096 

1(1) 

Miljö och Teknikfdrvaltningen 
Att: Alma Nilsson 
Centrumleden I 
746 80 Båls!a 

ObJeklnamn: Båls!a 26:1 och Båls!a 1:207 
Objektsadress: 

Detaljplan för Bålsta 26:1 och Bålsta 1 :207 Håbo kommun_ 

RäddningsJjänsten har inget att invända mot planfårslaget. 

pt-~ Hä~~{~~~;~;;~"-""""'" 
Brandinspektör 

Postadress: 
Västra Ringgatan 6 
74531 ENKOP1NG 

W\V\'1.r1jeh.se 

Telefon: 
0171-625600 

Telefax: 
0171-37823 

Organisationsnummer: l'ostgiro: 
222000~2410 32850-0 

• 



Datum Diarienummer 

polismyndigheten 
i uppsala län 

2012-04-04 AA-596-3973-12 

Handläggare Er referens 
Dnr KS 2011/120 nr 2012.1035 

Tillståndsenl1eten 

KS Dnr H~.nr 

Håbokommun 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Planerings avdelningen 

74680 BÅLSTA 

'-----~-_._. --"""" 

Yttrande över detaljplan för Bålsta 26:1 och Bålsta 1:207, 
Håbokommun 

Polismyndigheten har tagit del av handlingarna i ärendet och har inget 
att erinra mot den föreslagna detaljplanen. 

För polismyndigheten 

~~v~.·· 
Magnus Westergren 
Tf chef Näpo UppsalalKllivsta 

polismyndigheten i uppsala län 
Box 3007, 750 03 UPPSALA, Besök: Blanka, Svartbäcksgatan 49, Uppsala 

Telefon: 114 14 Fax: 010-567 67 85 
polismyndigheten.uppsala@ polisen.se wVM.polisen.se/uppsala 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Planeringsavdelningen 

746 80 Bålsta 

-HAr30KOM MUN-~ 
KmlJ,M~STYrtELSEr~S FöRVALTNING 

INKOM 

K.S Dnr !", . 

Förslag till detaljplan för Bålsta 26: 1 och Bålsta 1 :207 
KS 20121120 nr 2012.1035 

Samrådsyttran 
TeliaSonera Skanova Access AB har en markförlagd teleförbindelse till 
befintlig byggnad inom planområdet som berörs av den planerade 
byggnationen. 

Se röda linjer på bifogad karta. 

Tvingas Skanova att vidta undanflyttningsåtgärder för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även 
bekostar den. 

Skanova utgår från att nödvändiga åtgärder i telenätet till följd av 
planförslaget kommer att framgå av planhandlingarna. 

För ledningssamordning kontakta i god tid Skanovas lokala Förvaltare 
08-6040490 

I nlll '-Hl"::' nJ .'1." 

Skanova 
Box 93 

12322 Farsta 

www.skanova.se 

SIDNR 

1 (1) 
DATUM 

2012-04-05 
REFERENS 

KS 2f112/120 nr 2012.1035 

TeliaSonera Skanova Access AB 

Org.nr: 556446-3734 
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Svar samråd 

Håbo Kommun 

Miljö och tekniknämnd 

Anna Nilsson 

74680 Bålsta 

Detaljplan för Bålsta 26:1 och Bålsta 1:207, Håbo kommun, Uppsala län 

För utdelning av post inom detaljplans områden har Posten AB följande synpunkter 

på placering av postlådor. 

Flerfamiljshus fastighetsboxar placerade på nedre botten. Om bommar sätts upp 

inom området skall lådorna placeras i postlådesamlingar, så att brevbäraren 

kommer åt lådorna från bilen. 

Enfamiljshus lådsamlingar. (ett antal postlådor är samlade på en lådställning) 

När det blir aktuellt att sätta upp lådor vill vi på posten gärna bli I<ontaktade. 

010-436 35 64 

.. ~ ~----
11 ... -, .• • 



Frän: Eriksson, Peter [mailto:Peter.Eriksson@eon.se] 
Skickat: den 18 april 201209:55 
Till: Anna M. Nilsson 
Ämne: Plansvar för B§lsta 26:1 o 1:207, Änr. KS2011j120 

Datum Arkivnr 
2012-04-18 Ö201242 

Detaljplan för Bålsta 26:1 och 1:207, Håbo kommun 

EON Elnä! Stockholm AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har inget at! erinra . 

. _ 'v 

E.ON Elnä! Sverige AB 
Box 1422 
701 14 Örebro 

Page l of l 

file://C:\Documents and Settings\anna.m.nilsson\Lokala inställningar\Temp\WE4\Ep... 2012-05-14 



Ärendenummer 

TRV2012/23315 

Ert ärendenummer 

Bålsta 26: 1 och 1 :207 

Håbo kommun 
Kommunstyrelsens förvaltning 
74680 Bålsta 

Dokumentdatum 

2012-05-07 

Sidor 

1 (1) 

Kopia till: 

«I\'> ffi TRAFIKVERKET 

Lansstyrelsen Uppsala län 
--H"J{fj(lKOMMUN --
KOI,~WNSTYl\ELBENS FÖRvAmru,G 

INKOM 

Samråd om detaljplan för Bålsta 26:1 och Bålsta 1 :207,,,-Håbo 
kommun 
Trafikverket har inget att invända mot planförslaget. 

Trafikverket Region Öst 

(jfzif~j' 
Catrin Engll1l1d 
Samhällsplanerare 

Trafikverket 
Box 1140 
631 80 Eskilstuna 
Besöksadress: Tullgatan 8 

Texttelefon: 0243-750 90 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 

Catrin Englund 
Samhällsbehov 
Direkt: 010-123 57 88 
Mobil: 076-8 t 1 3010 
catri n . e ng lu nd@traftkverketse 



'I, .I:' S~SYTTRJUiDE 

2012-05-04 

Till 
HåboKommun 

KS Dn! KB9.nI 

Miljö- och Tekniknämnden 
746 80 Bålsta 

Synpunkter på förslag till detaljplan för Bålsta 26:1 och 
Bålsta 1 :207. .• 

Kommentarer 
Vill börja med att säga att vi uppskattar att Håbo Kommun har tagit till sig en del av våra 
tidigare synpunkter samt att vi denna gång har fått vara med i ett tidigt skede i planprocessen, 
vilket känns bra. 

Vi står fortfarande fast vid att vi konuner få en miljöförsämring och en värdeminskning på vår 
fastighet om de planer som HåboHus har genomförs. Som fortsatta villatomtsägare kan vi inte 
godta det nu föreliggande planförslaget 

Redan i en skrivelse av den 12 maj 2011 skrev vi: 

Med bättre fårutsättningar menar vi: 
att fastigheten bör gå att stycka till två tomter och att det går att bygga två villor 
genom bl.a. att prickmarken längs Baldersvägen minimeras eller 

• att det på vår mark rar byggas parhus eller radhus (lika som HåboHus) 

Synpunkter 

Prickmark Bålsta 1:207 
Angående pricknlark har det gjorts en justering till det bättre. Däremot har vi inte 
samma förutsättning som Bål sta 26:1 har på sin fastighet enligt förslaget. Prickmarken 
bör justeras till lika nära gatall som Bålsta 26: l. Vårt hus ligger alldeles för mycket mitt 
på fastigheten för att det ska gå lätt att dela den. 

• Styckning av Bålsta 1 :207 
Enligt gällande plan är minsta tomtstorlek får Bålsta 1:207, 800 kvm. 
I och med att vår fastighet är på drygt 1400 kvm går det inte att stycka av fastigheten. 
Om så ska kunna ske måste minsta tomtstorlekjusteras till 700 kvm. 

• Bålsta 26:1, ej planenligt 
Enligt samrådshandlingarna är inte bebyggelsen på Bålsta 26:1 planenlig. I denna 
process tänker kommunen justera detaljplanen så att den stämmer mot verkligheten. 



Tony och Eva Lindsträm 
Baldersvägen 12 
74634 Bä/sta 2012-05-04 

Denna justering bör även gälla Bålsta l :207, om det är till fördel för oss. 

• Komplementbyggnad Bålsta 1:207 
En komplementbyggnad får idag vara högst 60 kvm. För oss är det ett mervärde om det 
på vår tomt går att bygga större komplementbyggnad än 60 kvm, exempelvis 90 kvnl 
och 6 m till nock. 
CarportIParkering Bålsta 26:1 
Vi har tidigare sett två förslag med placering av carport/parkering. Vi förespråkar 
förslaget där carporten ligger närmast vår fastighet och har en låg men tät långvägg 
närmast vår tomtgräns. Fördelen som vi ser med att carporten ligger närmast Dill' är att 
vi får ett insyns-, bländ- och bullerskydd. 

• Ljus- och bullerskydd 
Om HåboHus inte väljer att bygga carport närmast oss ska ett bländlbullerdskydd 
uppföras. 

• Låt även vår fastighet bebyggas med radhus 
I och med att vår fastighet är med i förslaget till detaljplan ser vi möjligheter att bli fullt 
kompenserade för både miljö försämring och värdeminskning. Det förutsätter att även 
vår mark får exploateras på motsvarande sätt som HåboHus får exploatera sin mark. Då 
säljer vi marken till radhusbyggare och/eller radhusköpare. HåboHus har upplyst oss att 
bolaget inte är intresserat av att köpa vår mark men det tror vi är ett besked som bara 
har ett taktiskt motiv. 

Det är fullt möjligt att riva våra befmtliga hus och att bygga radhus på vår mark i sam
ma gestaltning som radhusen på den mark som HåboHus har. Det är eftertraktat att bo 
i Bålsta tätort och kommunen skulle använda vår mark lika effektivt som marken på 
Bålsta 26: l. 

• Vi vill därför i första hand att vår fastighet får bebyggas med radhus. r andra hand viII 
vi att kommunen ska ta hänsyn tiII att betydande olägenheter inte får uppkomma om vi 
har villan kvar men att vi då får stycka och sälja en tomt tiII uppfdrande av ännu en villa 
Vi kan i tredje hand bygga om och tiII vårt hus så att det blir ett parhus under förutsätt
ning att styckning får ske till två tomter. 

Hälsningar 
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LÄNSSTYRELSEN 
UPPSALA LÄN 

. = :- .',;",,",,,,,-",:.;" 

YTTRANDE 

2012-05-08 

"-"'-"".-;-.':': 
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Dm: 402-2083-12 

SamhäUsbyggnadsenheten 
Roger Björk 

Håbo kommull 
Kommunstyrelse 1 
746 80 Bålsta 

018-195383 
roger.bjork@lansstyrelsen.se 

Samråd om förslag till detaljplan för Bålsta 26:1 och Bålsta 1:207, 
Håbo kommun, Uppsala län 

Kommunen har översänt rubricerat detaljplaneförslag för samråd enligt 5 kap 28 § 
plan- och bygglagen (PBL 1987:10) (enkelt planförfarande). 

Syftet med planförslaget 
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till förtätning av fastigheten Bålsta 
26:1 samt möjliggöra för utbyggnad närmare gatan för fastigheten Bålsta 1:207. 
Detaljplanen syftar även till att göra befintlig bebyggelse planenlig. 

Frågor som bevakas av Länsstyrelsen enligt PBL (1987:10) 12 kap 1§ 
Länsstyrelsen har inga synpunlcter utifrån de frågor som bevakas enligt PBL 
(1987:10) 12 kap l§. 

Eva Bergdahl 
Lätls81'kitelct 

SÄNDLISTA 
Trafikverket Region Öst 
Lantmäterinlyndigheten Uppsala lätl 
Inom länsstyrelsen: S81nhb (2 ex) 

POSTADRESS 751 86 Uppsala G/\ TUADRESS HamncEplanadcn 3 
TELEFON 018·19 50 00 FAX 018·195201 

E-POST uppsala@lal1sstyrc1scll.se WE13BPLATS w\vw.lansstyrelsen.se/uppsala 



SVENSKA KRAFTNÄT 

BOX 1200 
172 24 SUNDBYBERG 

STUREGATAN 1 

WWW.SVK.5E 
REGISTRATOR 0 SVK.SE 

TEL 08 47S BO 00 
FAX 08 475 B9 50 

------ SVENSI<A 
KRAFTNÄT 

Koncessioner och kommunikation 
1I.""~_1~ ~ .... h t-m<=ltånd 

2012-0 5-11 

Håbokommun 
Kommunstyrelsens förvaltning 

kommun@habo.se 

YTTRANDE 

Yttrande angående detaljplan för Baldersvägen, BåIsta 26:1 och BåIsta 
:1:207, Håbo kommun, Uppsala län 

Svenska Kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting 

att erinra mot upprättat förslag. 

Med vänliga hälsningar 

Inforluation angående renusser till Svenska Kraftnät 

Svenska Kraftnät önskar att ni vid remittering av kommande ärenden sänder 

fullständigt material till oss via: recistrator@svk.se alternativt till: Svenska Kraftnät, 

Box 1200 '72 24 Sundbyberg. 



-:::iif: Naturskyddsftlreningen 
HABO 

Kommunstyrelsen 
Håbo Kommun 
74680 BALSTA 

1_ HJGjo-,~~OMM-(j'~I-
•
1 !;.V,(>i!~l~Jf]':;;-:'r'~I".: SE'·IS ;:'~HPi/-LrN!NG 
- :,~~OA 

I 2012 -05- O Ii 

Remissvar till Förslag till Detaljplan för Baldersvägen, Bålsta 26:1 och Bålsta 1:207, 
Håbo Kommun, Uppsala län, upprättat i oktober 2011. 

Håbo Naturskyddsfcirening har tagit del av samrådshandlingarna och vill framfåra fciljande 
synpunkter: 

I planbeskrivningen står att befintliga träd "i möjligaste mån" skall bevaras. Vi anser att de 10 
st. "grova" lövträd (björkar, lönnar och rönnar) som står inom detaljp!aneområdet skall 
bevaras och att inplaceringen av huskropparna skall anpassas så att dessa "grova" träd kan få 
stå kvar. "Grova" träd, i synnerhet lövträd (som idag är en bristvara) är viktiga för 
biodiversiteten, d.v.s. de är viktiga yngelkarnmare får vedlevande insekter och brukar även 
hysa många ovanliga svampar och lavar. 

Håbo kommun har tagit beslut om att bli en fossilbränslefri kommun til120S0. I samband med 
bygglovsfasen så f6rväntar vi oss därfår att Håbo kommun ställer krav på byggherren att 
bygga så energieffektiva bostäder som möjligt. Fr.o.m. 2016 kommer Passivhusstandard 09 
att gälla som minimikrav får nybyggnation inom EU. Denna innefattar b1.a. kravet att 
bostaden inte rar fårbruka mer än 45 kWhlkvmJår. Vi anser att Håbo kommun skall ligga i 
framkant när det gäller krav på energieffektivitet för nya bostäder. 

Vi anser även att avloppsnätet skall vara dimensionerat så att det i framtiden är möjligt att 
kunna installera avfallskvarnar utan risk får igensättning av avloppsnätet. 

iJUiI~vVAh~<M-
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YTIRANDE 
2012-05-15 

Dnr LMV 409-20121798:3 

LANTMÄTERIET 

Detaljplan för Bålsta 26:1 och Bålsta 1:207 i Håbo kommun 

Ert ärende: 2011/120 nr 2012.1035 

1 (1) 

Generellt kan sägas att för att tydliggöra planen vore det lämpligt med en il
lustration av hur enh'en till de befintliga radhusen är tänkt att lösas. Det är 
svårt att läsa plankartan om man inte är insatt. 

Planfrågor som berör Lantmäteriets kommande arbete 

Då den planerade parkeringsplatserna och förrådsbyggnaderna i sydöstra hör
net även skall ~äna befintlig bebyggelse kan behövas en gemensamhetsan
läggning för att ordna förvaltningen av anläggningen. Detta bör framgå på 
något sätt. 

Grundkarta 

Det skulle underlätta förståelsen av planen om grundkartans information rita
des i grått och planillustrationer i svart. Idag är det svårt att se vad som är bec 

fintltgt och vad som ska tillkomma enligt planen. Ska alla befintliga uppfarter 
bestå? 

Plankarta med bestämmelser 

Fastighetsbeteckningar saknas i plankartan. 

På planen är det otydligt vilka siffror som hör till respektive el och e2. Är det 
minsta tomtstorlek 800 kvm? Det ser ut att misstämma med pIanbestämmel
serna. 

Om minsta tomtstorlek är satt till 800 kvm kan det uppstå problem vid ett 
eventuellt friköpande av lägenheter och parhus. 

Rutnätskors i behövs i plankartan för att man ska kunna kontrollera skalan på 
plankartan vid senare användning av kartan. (Grundkartans beteckningar 
misstämmer med kartan.) 

För Lantmäteriet, Marie Gunnarsson 

illltiVUk::6vvv~'--
Marie Gunnarsson 

lantmäteriet Box 986 751 09 Uppsala 
Besök: Strandbodgatan le Tel. växel: 0771·63 63 63 

E-post: marie,gunnarsson@lm,se Internet: WVIW.lantmaferieLse 
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HÅBO 
KOMMUN ENKELT PLAN FÖRFARANDE 

Detaljplan för 

för Bålsta 26:1 och Bålsta 1 :207 

Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

ORGANISATORISKA 
FRAGOR 

Planförfarande 

Tidplan 

Genomförandetid 

Ansvarsfördelning I 
huvudmannaskap 

FASTIGHETS
RÄTTSLIGA 
FRAGOR 

Detaljplanen handläggs med enkelt planförfarande eftersom planen 
berör ett begränsat antal, kända sakägare. Planen berör inga allmälllla 
intressen. 

Planen var ute på san1l'åd mellan den 28 mars och 8 maj 2012. 

Planen går upp för antagande i Kommunfullmäktige under hösten 
2012. Det innebäl' att planen kan vimla laga kraft under hösten 2012, 
förutsatt att den inte överklagas. 

Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vunnit laga 
kraft. 

Exploatören ansvaTar för genomförandet av områdets uppbyggnad 
och för erforderlig omläggning av allmänna ledningar. 

Fastighetsbildning, Fastighetsbildning krävs ej för planens genomförande. 
gemensamhetsan-
läggning 

EKONOMISKA 
FRAGOR 

Planekonomi Ett detaljplaneavtal, där kostnaderna i sanlband med planarbetet re
gleras, har upprättats. Exploatören ersätter konnnunen för samtliga 
kostnader i samband med planarbetet, det gäller även eventuella ut
redningar som krävts i samband med planarbetet. 

Planavgift k01111l1er inte att tas ut vid bygglovprövningen. 
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TEKNISKA FRAGOR 

Tekniska utredning- En sollskuggstudie, daterad maj 2011 hal' gjOlis i samband med 
ar planarbetet. 

Bålsta i oktobeT 2011 

Håbo kOl1JlllUn 

Klas Ljungberg Alma Nilsson 

TfPlanchef Planarkitekt 
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HÅBO 
KOMMUN ENKELT PLAN FÖRFARANDE 

Detaljplan för 

Bålsta 26:1 och Bålsta 1:207 

Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING 

PLAN BESKRIVNING 

HANDLINGAR 

PLANENS SYFTE 
OCH HUVUDDRAG 

FÖRENLIGT MED 3, 4 
OCH 5 KAP MS 

Plankarta med bestämmelser 
Planbeskrivning 
Genomforandebeskrivning 
Behovsbedömning 
Grundkarta 
Fastighetsfcilieckning 
Skuggstudie 

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten till fdliätning av fastig
heten Bålsta 26: l samt möjliggöra for utbyggnad näl111al'e gatan for 
fastigheten Bålsta 1:207. Den nya detaljplanen syftar även till att 
göra befintlig bebyggelse planenlig. 

Fastigheten Bålsta 26:1 är idag bebyggd med radhus i ett plan med 
10 lägenheter och tillhörande 4 stycken garage-/forrådsbyggnader. 
Föreslagen fciliätning medger två nya bostadshus i en våning, som 
sammanlagt planeras innehålla upp till fyra lägenheter, nya fcirråd 
till befintliga lägenheter samt en mer samlad parkeringslösning 

Förslaget är forenligt med miljöbalkens (MB) 3 kap avseende lämp
lig användning av mark och vatten samt 5 kap miljökvalitetsnofmer. 
Något riksintresse enligt 4 kap berörs inte. 



PLANDATA 

Läge 
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Planområdet utgörs av fastigheterna Bålsta 26:1 och l :207 som lig
ger ca 2 km nordväst om Bålsta centrum. Detaljplaneområdet anslu
ter till Baldersvägen i sydväst och Uppåkravägen i nordväst. Radhu
sen har adress Baldersvägen 14 A -18 B. 
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Areal Planområdets areal är ca 5200 m2
• 

Markägoförhållanden Fastigheten Bålsta 26: l ägs av Håbohus AB. 

TIDIGARE 
STÄLLNINGS
TAGANDEN 

Översiktliga planer 

Riksintressen 

Fastigheten Bålsta l :207 är privatägd. 

Planområdet ingår i den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätOIi, 
antagen 2010-06-14. I den fördjupade översiktsplanen anges at! den 
pågående markanvändningen fOligår, vilket innebär fOltsatt använd
ning för bostäder. 

Den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätOlt betonar vikten av 
en förtätning av tätolien, vilket stämmer överens med den aktuella 
detaljplanens syfte och genomförande. 

Planen berör inga riksintressen. 



Program 

Detaljplaner, områ
des-bestämmelser 
och 
förordnanden 

Behovsbedömning 
om betydande miljö
påverkan 
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Detaljplaner ska grundas på program om det inte är onödigt. Som 
regel är det onödigt om detaljplanen uppfyller forutsättningarna for 
att behandlas med enkelt planförfarande eller har stöd i en aktuell 
översiktsplan, speciellt om den är fdrdjupad och detaljerad. 

Detaljplanen har inte foregåtts av program eftersom den uppfyller 
forutsättningama for att behandlas med enkelt planforfarande. Pla
nen stäJnmer överens med den fordjupade översiktsplanen och berör 
inga allmänna intressen. Ett begränsat antal sakägare berörs av pla
nen, sakägama är kända. 

Planområdet ingår som en del i detaljplan, Y2, Bålsta stationssam
hälle som fastställdes av länsstyrelsen 10 januari 1956. Detaljplanen 
anger markanvändningen bostäder. Planens genomfdrandetid har 
gått ut. 

Gällande plan medger friliggande bostadshus i en våning med vind 
som får inredas, maxhöjd 5,6 meter och ett uthus per tomt. Huvud
byggnad får högst innehålla 2 bostadslägenheter. Minsta tomtstorlek 
är 800 n1' och högst en femtedel av tomten får bebyggas. Detta in
nebär att nuvarande radhusbebyggelse inte är planenlig. 

Enligt svensk lag ska konsekvenserna aven detaljplan beskrivas när 
de kan leda till betydande påverkan på miljön (5 kap 18 § plan- och 
bygglagen). Miljökonsekvensbeskrivningen används fdr att få en 
helhetssyn av den påverkan en plan kan få på miljön, hälsan och 
hushållningen av resurser. 

En behovsbedönming syftar till att bedöma om det finns behov av 
att en detaljplan ska miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskriv
ning upprättas. En behovsbedömning av detaljplanen har gjorts. 

Förslag till beslut om det finns behov for att göra en miljökonse
kvensbeskrivning har skickats till länsstyrelsen fdr samråd, se tjäns
teskrivelse Dm KS 20111120 2011.1952. Behovsbedömningen slogs 
fast genom ett delegationsbeslut den 21 september 2011. Delega
tionsbeslutet utfärdas av Kommunstyrelsen, se Dnr KS 20111120 nr 
2011.2215. Smmåd har tagits med länsstyrelsen om behovsbedöm
ning, se länsstyrelsens yttrande 2011-09-14, Dnr 402-3 714-11. 

Förslaget till beslut är att planen inte bedöms medfora betydande 
påverkan på miljön med fd1jande motivering: 

Detaljplanen berör inte något natura 2000- Olmåde. 

Detaljplanen bedöms inte medfdra betydande miljöpåverkan utifrån 
MKB-forordningens forsta eller tredje bilaga. 

Detaljplanen bedöms inte medfora betydande miljöpåverkan utifrån 
MKB-forordningens fjärde bilaga. 



Kommunala beslut i 
övrigt 

FÖRUTSÄTTNINGAR, 
FÖRÄNDRINGAR 
OCH 
KONSEKVENSER 

Natur 
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Alla detaljplaner som innehåller sammanhållen bebyggelse kan 
medföra en betydande miljöpåverkan (5 kap 18§ plan- och byggla
gen). I detta fall bedöms planen inte medfåra betydande påverkan på 
miljön. Planen stämmer i huvudsak överrens med översiktsplanen. 

Eftersom planen inte anses medföra hetydande miljöpåverkan upp
rättas ingen miljökonsekvensheskrivning. Sist i planheskrivningen 
under avsnittet "konsekvenser av planens genomfårande" beskrivs 
vilka konsekvenser ett genomfårande av planen kan tänkas medföra. 

Miljö- och tekniknämndens arbetsutskott beslutade 2011-01-26 § 8 
att uppdra åt miljö- och teknikfårvaltningen att upprätta detaljplane
förslag över Olmådet, på exploatörens bekostnad. 

Ett tidigare planfårslag var uppe får antagande 2008. Den blev inte 
antagen med motiveringen att en byggnad skuggade grannfastighe
ten Bålsta 1 :207 under vissa tider på dygnet. 

Ett beslut om utvidgning av planområdet, för att omfatta även fas
tighet l :207, togs i samband med beslut 0111 samråd. 

Mark och vegetation 

Radhustomten sluttar svagt mot norr med ca en meters höjdskillnad. 
Framför befintliga radhus finns förgårdsmark på ca 25-30 meter 
som till större delen består aven öppen gräs yta med ett antal stora 
träd som lönn, rönn och björk. 

Villatomten bredvid är delvis terrasserad med flera uppvuxna frukt
träd samt en äldre tall i god kondition. 

Befintliga träd ska i möjligaste mån bevaras inom området för rad
hus. 



Geotekniska förhBflanden 

Marken består av sand. 

Förorenad mark 

Marken bedöms inte innehålla några f6roreningar. 

Radon 
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Stora delar av Håbo kommun utgör högriskområde vad avser mark
radon då markf6rhållandena till stora delar utgörs av grusåsar eller 
sprickiga bergarter. Årsmedelvärdet i en bostad får inte överskrida 
200 Bq/m3 radongas. Ny bebyggelse ska utfciras radonsäkert. 

Fornlämningar 

Inga fomlämningar finns registrerade inom planområdet. 

F omlämningar omfattas av bestämmelsema i kulturminneslagen och 
får inte utan tillstånd från Länsstyrelsen på något sätt fdrändras, tas 
bOli, skadas eller täckas. Om man vid grävning eller annat arbete 
påträffar fornlämning ska det anmälas tiII Länsstyrelsen. 

Bebyggelseområden Bostäder 

Fastigheten Bålsta 26: l är idag bebyggd av radhus i ett plan, från 
1960-taIet. Befintliga radhus har långfasader av målad träpanel, 
gavlar av rött tegel och takpannor av rött tegel. Radhusen innefattar 
10 lägenheter. 

Befintlig radhusbebyggelse settJi"ån söder 

Tillhörande garage till radhusbebyggelsen kommer att rivas då de är 
i dåligt skick. Möjlighet att uppföra fölTåd framför dessa hus ges. 
Nya carportar planeras att uppfciras i samband med genomfcirandet 
av den nya parhus bebyggelsen. 

Den planerade nya bebyggelsen på tomten utgörs av två bostadslms 
i en våning, med upp till 2 lägenheter i vmje hus. 



6(11 ) 

Bä/sta 1:207 med ettji-istäel1de en bostadshus, settji-ån söder. 

Fastigheten Bålsta 1 :207 är bebyggd med ett fristående bostadshus i 
gult tegel med takpannor av rött tegel. Den nya planen ger möjlighet 
alt bygga ut nännare gatan. 

Kommersiell seNice 

Bålsta nya centrum ligger ca 2,1 Ja11 från planområdet med ett stOlt 
utbud av kommersiell service. 

Offentlig seNice 

Behovet av offentlig service försöljs väl inom Bålsta tätort. 

Både förskola och skola finns i närområdet. Även gYlm1asium finns 
i tätOlten. Ca 700 meter från planområdet ligger Västerängsskolan 
och på ett avstånd om ca 500 meter ligger Backsippans förskola. 

Tillgänglighet 

Ny bebyggelse ska uppfYlla haven på tillgänglighet enligt svensk 
lag. Det innebär att bostaden med tillhörande gemensamma utrym
men ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt 
rörelse- och orienteringsförmåga. Även tillgängligheten utomhus, t 
ex beträffande markens lutning vid entreer etc. ska vara god. Till
gänglighetshaven behandlas närmare i bygglovskedet. 



Friytor 
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Bebyggelsens karaktärsdrag och gestaltning 

Den nya bebyggelsen föreslås med två bostadshus i en våning. Hu
sen föreslås en placering vinkelrätt mot gatan. Mellan husen plane
ras en öppen plats för gemensam grönyta. 

Möjlighet för parkering med carport ges i den östra delen av plan
området samt ytterligare en parkeringsyta längst i väster mot Up
påkravägen. 

Tillkommande hus ska placeras med hänsyn till befintlig bebyggel
se. Höjden på den nya bebyggelsen föreslås med 6,0 meter för att 
överensstämma med befintliga radhus och intilliggande villabebyg
gelse. 

Ny bebyggelse föreslås få långfasader av målad träpanel och gavlar 
i t ex rött tegel för att kny1a an till befintlig bebyggelse. Takvinkeln 
får maximalt vara 30 grader, samma som intilliggande bebyggelse. 

Angränsande bebyggelse 

Angränsande villabebyggelse är i en våning. Byggnaderna är fristå
ende och uppförda av trä och tegel. 

Lek, rekreation och naturmiljö 

Befintliga radhus har egna uteplatser. Befintlig villa har egen tomt. 

I och med förtätningen på fastigheten Bålsta 26: l övergår en stor 
öppen gräsy1a med infarter, till bostadsy1or. Grönyta för möjlighet 
till gemensam lek inom fastigheten, föreslås i mitten av området in
ramat av radhusen och de nya husen. 

Det filillS god tillgång till närrekreation, näl111aste stora öppna grön
yta finns 60 meter nordväst om planområdet. Ett mindre skogsom
råde finns ca 100 meter sydöst om planområdet. 



Gator och trafi k Gatunät 

Baldersvägen är en lokalgata och går söder om planområdet. Has
tigheten är 30 lan/h. 
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Angöring till fcireslagen bebyggelse på fastigheten Bålsta 26: l, 
kommer att ske via Baldersvägen. Några parkeringsplatser nås via 
Uppåhavägen. Den nya bebyggelsen kommer endast att medfcira en 
mindre trafikölaling. 

Angöring till fastigheten Bålsta l :207 sker från Baldersvägen. 

Baldersvägen 

Gång- och cykeltrafik 

PIanområdet nås från Bålsta centrum via Västerdalen där gång- och 
cykelväg films fram till Västerhagsvägen. Separat gång- och cykel
väg finns inte utmed de närmaste gatoma omhing pianOlmådet. 
Hastigheten i Uppåha och Nydal är 30 km/ h vilket möjliggör 
blandtrafik. 

Kollektivtrafik 

Stockholmsvägen trafikeras av tre busslinjer som går mellan Bålsta 
- Uppsala, Enköping - Arlanda och Bålsta - Skokloster. Väster
hagsvägen trafikeras aven busslinje som går mellan Kl·ägga-Bålsta. 
Avståndet till StockholmsvägenI Västerhagsvägen är ca 600 meter 
och avståndet till stationen är ca 2,1 km. 

Parkering och utfarter 

Boende i par-/radhusen kommer att ha tillgång till lite mer än 1,2 
parkeringsplatser per lägenhet, på fastigheten. En länga med caJ-por
tar samt en rad parkeringsplatser kan uppfciras i södra delen av om
rådet längs med Baldersvägen samt en rad parkeringsplatser med in
fart från Uppåhavägen. Detta innefattar även platser fdr besökande. 
Mot korsningen Baldersvägen-Uppåhavägen gäller utfartsförbud. 

För fastigheten Bålsta l :207, sker parkering inom fastigheten. 



Barnkonventionen 

Störningar 

Teknisk försörjning 
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FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) består 
av 54 artiklar. Sverige har förbundit sig att följa konventionen och 
Håbo kommun har beslutat att konventionen särskilt ska uppmärk
sammas i kommunens planer. I detta planfdrslag lyms anlagd lekyta 
ryms inom planområdet och vid ett genomförande av planen avses 
delar av den befintliga miljön sparas fdr att skapa en attraktiv 
gårdsmiljö, vilket verkar för att så långt som möjligt uppfylla kOI1-
ventionen. I närOlmådet finns även god tillgång till olika grönområ
den. Ett nänekreationsOlmåde finns ca 60 meter nordväst om plan
området och ett mindre skogsområde ca 100 meter sydöst om plan
området 

Bedömningen är att en god boendemiljö får barn kan skapas. 

Buller 

Järnvägen ligger ca 130 meter norr om planområdet och bedöms ej 
påverka bebyggelsen inom pianOlmådet. 

Skuggning 

Höjden på de nya bostadshusen är densamma som befintlig rad
husbebyggelse inom fastigheten samt intilliggande villabebyggelse. 
En solstudie har gjorts fdr att se hur den nya bebyggelsen kan kom
ma att påverka solförhållanden för befintlig bebyggelse. Enligt sol
studien kommer befintliga radhus inom pianområdet att skuggas till 
viss del på grund av de fönåd som tillåts uppföras. Några lägenheter 
konuner att skuggas av de nya bostadshusen under ett par thmnar på 
eftermiddagen under höst och vår. Under sommaren bedöms befint-
1ig radhus bebyggelse endast skuggas av nya förråd, inte av de nya 
bostadshusen. 

Av intilliggande fastigheter är det Bålsta l :207 som bedöms påver
kas något under vår och höst av skuggning från de nya bostadshu
sen. 

Bebyggelsetäthet och skuggförhållanden bedöms allmänt inte vara 
annorlunda än för området i stort. 

Vatten och avlopp 

Den nya bebyggelsen ansluts till det kommunala vatten- och av
loppsnätet. 

Dagvatten 

Dagvatten skall ledas till befintliga dagvattenledningar som finns på 
fastigheten. 

Befintlig dagvattenledning på tomten behöver flyttas på grund av 
den nya bebyggelsen. 
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Värme 

Befintlig radhuslänga på fastigheten Bålsta 26: 1 är ansluten till 
bergvärme. Möjlighet finns får ny bebyggelse att ansluta sig till 
bergvärme. Detta är i linje med Håbo kommuns energi- och klimat
strategi om en fossilbränslefri konmmn 2050. Strategin innebär 
bland annat att nppvärmning av direktel endast får ske om särskilda 
skäl föreligger, att fål11ybara energikällor ska användas framför fos
sila och att jord-Iberg- eller sjövärmepnmp rekommenderas där det 
är lämpligt. 

El 

Ny bebyggelse anslnts till det befintliga elnätet. 

Tele och data 

Ny bebyggelse ansluts till det befintliga nätet. 

Avfall 

Avfallet ska hanteras enligt Håbo kommuns renhållningsordning. 

Närmast belägna återvinnings stationer finns vid gamla jäl11vägssta
tionen ca 600 meter från planområdet, återvinningscentralen i Väs
terskog ligger ca 1 km bOli. 

Administrativa frågor Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen vinner laga 
kraft. 

Inverkan på miljön Konsekvenser av planens genomförande 

Ett genomförande av detaljplanen medför att fastigheten Bålsta 26: l 
fÖliätas med två bostadshus med lägenheter och att den byggbara 
ytan längs med gatan på Bålsta 1 :207 ökar (mindre andel "prick
mark", d v s mark som inte får bebyggas). 

Stadsbild 

Den nya bebyggelsen föreslås till en våning, likt befintlig radhus be
byggelse och intilliggande villor. Tillskottet av radhus/parhus bland 
villol11a bedöms ej påverka området negativt då tillkommande vo
lymer är små. 

Detaljplanen medger en förtätning närmast gatan vid Baldersvägen vil
ket kommer att förändra stadsbilden i området. Detaljplanen bedöms 
inte påverka stadsbilden negativt. Den idag vida fårgårdsmarken ger ett 
svagt avgränsat gatnrum. En förtätning av området bedöms kunna ge 
positiva estetiska effekter på området med ett tydligare avgränsat gatu
rum. 

Skuggning 

De nya bostädel11a ska upp fåras i en våning får att minimera skuggning 
av omkringliggande bostadshus. För befintlig radhusbebyggelse inom 
fastigheten Bålsta 26:1 innebär fÖliätningen fårändrad utsikt samt 
att befintliga lägenheter kommer att skuggas något under vinter
halvåret. 



Övrigt 

MEDVERKANDE 
TJÄNSTEMÄN 

Bålsta i oktober 2011 

Håbo kOImnun 

Klas Ljungberg 

TfPlanchef 
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Trafik 

Antalet utfarter konnner med den nya detaljplanen att minskajämfölt 
med dagsläget vilket bidrar till en ökad trafiksäkerhet. En samlad par
kering ska anordnas istället för nuvarande läge där parkering sker ntan
får den egna bostaden. Den nya bebyggelsen kommer endast att med
fåra en mindre trafikökning. 

Störningar 

Under byggskedet kan tilWilliga stömingar fårekomma, får närliggan
de bostäder. Stömingama bedöms dock inte vara större än vid nonnala 
byggprojekt. 

Detaljplanen har tagits fram i samarbete med Tengbom Uppsala. 

I framtagandet av detaljplanen har Sara Lindh, plan arkitekt, deltagit. 

Anna Nilsson 

Planarkitekt 



FÖRSLAG 1 (1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-06-01 
Vår beteckning 

KS2012/11 nr 2012.1872 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Planeringsavdelningen 
Sara Lindh, Planarkitekt 
0171-52535 
sara.lindh@habo.se (\ .. "12:. \3': ().J --"-_._ .. _---
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Ändring av detalplan för Väppeby 7:218 mfl, Äldreboende 
Dalängen - antagande 

Sammanfattning 
Syftet med ändringen av detaljplanen är att göra det möjligt att bygga 
serviceboende i tre våningar. Gällande detaljplan tillåter endast två 
våningar. 

Detaljplanen har varit ute på saun·åd mellan den 26 april 2012 till och med 
den 18 maj 2012. Ett fåtal synpunkter har kounnit in. Två synpunkter 
motsätter sig den underliggande detaljplanen som vann laga kraft 2005. 
Ingen motsätter sig planändringen som sådan. 

Planavdelningen bedömer att en ytterligare våning på den obebyggda delen 
av Dalängen inte kounner att påverka marken, miljön eller landskapsbilden 
negativt. Planavdelningen ser inga hinder till att anta ändringen, förslag till 
beslut är att anta ändringen av detaljplanen. 

Beslutsunderlag 
Plankarta som redovisar ändringen, upprättad februari 2012 
Utlåtande, daterat 2012-06-01 samt inkomna yttranden 
Delegationsbeslut behovsbedönming 

Förslag till beslut 

l. Detaljplanen godkfums. 

2. Detaljplanen överlfunnas till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 
kap 27 § plan- och bygglagen. 

Beslutsexpediering 

Planavdelningen 



UTLATANDE 1(2) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-06-01 
Vår beteckning 

KS2012/11 nr2012.1873 

Kommunstyrelsens förvaltning 
p la ne rl n g savd el n Ingen 
Sara Lindh, PIanarkitekt 
0171-52535 
sara.lindh@habo.se 

Förslag till ändring av detaljplan för Väppeby 7:218 mfl, 
Äldreboende Dalängen, Håbo kommun, Uppsala län, upprättat i 
februari 2012. 

UTLATANDE 
Förslag till detaljplan har enligt underrättelse den 26 april 2012 har varit 
utsänt fdr samråd t.o.m. den 18 maj 2012. 

Illkonma yttranden redovisas i sin helhet i originaltext i bilaga. 

Kommentarer till in.kOllli18. skrivelser: 

Länsstyrelsen 

Inga synpunkter 

Räddningstjänsten 

Inga synpunkter 

Skanova 

Inga synpunkter 

Ingemar Nordström 

Kommentar: Planuppdragets syfte är att göra en så kallad planändring av 
en befintlig plan, så att en våning till kan byggas. Enligt Plan- och 
bygglagen kan ändring aven detaljplan med enkelt förfarande inte 
tillämpas för förändrad markanvändning. Att planlägga för handel och 
boende kräver en helt ny detaljplan med normalt förfarande och ett nytt 
planuppdrag. 

Vattenfall 

Inga synpunkter 

Leif Sjöborg 

Kommentar: Gällande detaljplan, som vamllaga kraft 2005, tillåter 
markanvändningen bostäder och skola. En detaljplan som har vmmit 
laga kraft går inte att överklaga. Detta uppdrag avser en planändring som 
inte medför någon skillnad på markanvändningen. Enligt Plan- och 
bygglagen kan ändring aven detaljplan med enkelt förfarande inte 



UTLATANDE 2(2) 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-06-01 
Vår beteckning 

KS2012/11 nr 2012.1873 

tillämpas fdr förändrad markanvändning. Detta plannppdrag ilmebär 
endast en mindre förändring av befintlig detaljplan, den möjliggör tre 
våningar istället för en, vilket medfdr att fler platser för trygghetsboende 
blir möjligt att bygga. Att planlägga för enbart boende kräver en ny 
detaljplan med nOlmalt förfarande och ett nytt planuppdrag. Ändringen 
av detaljplanen kan inte reglera vem som köper marken, synpunkten 
vidarebefordras till utvecklingsavdelningen. 

Trafikverket 

Inga synpunkter 

Lantmäteriet 

Kommentar: Grundkartan har uppdateras inför antagande, revideringen 
av fastighetsgränsen är införd. Kommnnen använder inte rutnätskors i 
plank81ian. För mycket inf01111ation på pl81lkatian försvårar läsbarheten. 
Allt material tillhandahålls senare digitalt där skalan k811 kontrolleras. 

Sammanfattande kommentar 

Med anledning av de inkomna yttrandena under s81nrådstiden h81· inga 
synpunkter fr811lkOlllinit som leder till någon ändring av pl811förslaget. 

Detaljplanen överlällli1aS till konununfulhnäktige för antagande enligt 5 kap 
27 § pl811 och bygglagen. 

Bålsta den l juni 2012 

Sara Lindh 

Planarkitekt 

Bilaga: 
InkOllli1a yttranden 



Ändring av detaljplan för Äldreboende Dalängen 

SAMRAD t o m 2012-05-18 
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YTTRANDE 1(1) (]J 
2012-04-27 

LÄNSSTYRELSEN 
UPPSALA LÄN 

. 02-2592-12 
HÅSO KO~1MUN 

KOMMUNSTYRElSENS PÖRVALTNlNG 
INKOlA 

Håbokommun 
Kommunstyrelse 
74680 Bålsta 

';';1 

2012 -05- O 3 :';ii 
Sarnhällsbyggnadsenbeten 
Rickard Grönborg 
018-195284 
rickard.gronborg@lansstyrelsen.se 

Samråd om ändring av detaljplan för Väppeby 2:218 Håbo 
kommun, Uppsala län 

Ko=unen har översänt rubricerat detaljplaneförslag i samband med samråd enligt 
5 kap 15 § plan- och bygglagen (pBL 2010:900) (enkelt planf'örfarande). 

Syftet med pIanfOrslaget 
Syftet med ändringen av detaljplanen är att göra det möjligt att bygga 
bostäder/skola i tre våningar. Befintlig plan medger bostäder/skola i två våningar. 

Behovsbedönuning 
Länsstyrelsen anser att rubricerat detaljplaneförslag inte kan antas medföra en sådan 
betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken. 

Frågor som bevakas av Länsstyrelsen enligt 11 kap 10§ PBL 2010:900 
Länsstyrelsen har inget att erinra mot pJanfdrsJaget. 

~h ~1C;;lvlu2 
Eva BergdalU 
Länsarkitekt 

SÄNDLISTA 
Trafikverket Region Öst 
Lantmätet1myndigheten Uppsala län 
Inom Länsstyrelsen: Samhb (2 ex) 

Rickard Grönborg 
PJanhandJäggare 

POSTADRESS 751 86 Uppsafa GATUADRESS Hamnesp!anaden 3 
TELEFON 018-19 50 00 FAX 018-19 52 01 

E-POST uppsala@lansstyrelsen.se WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsaln 
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Datum 
2012-05-02 
Diarienr: 
201.2012.00140 

l (l) 

Miljö och Teknikf6rvaltningen 
Att: Sara Lindh 
Cen!rumleden 1 
746 80 Bålsta 

Objektnamn: Dalängens Äldreboende 
Objeklsad,ess: DALVÄGEN 5 

Förslag till ändring av detaljplan för Väppeby 7:218, Äldreboende 
Dalängen, Håbo kommun, Uppsala län 

Räddningstjänsten har ingen erinran mot planfdrslaget. 

Postadress: 
Västra Ringgatan 6 
74531 ENKÖPING 

\vww.rtjeh.se 

Telefon: 
0l7l-62 56 00 

Telefax: 
0171-37823 

Organisationsnummer: Postgiro: 
222000-2410 32850-0 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Planeringsavdelningen 

746 80 Bålsta 

Förslag till detaljplan förVäppeby 7:218, Äldreboende 
Dalängen. 

KS2012111 nr2012.1439 

Samrådsyttran 
Telia80nera Skanova Access AB har ingen befintlig tele inom området 
som berörs och därmed inget att erinra emot detaljplan. 

För framtida ledningssamordning kontakta i god tid Skanovas lokala 
Förvaltare 08-604 0490 

#1<' ..... 
l-

I l 

Skanova 
Box 93 

12322 Farsta 

www.skanova.se 

SIDNR 

1 (1 \ 
DATIJM 

2012-06-04 
REFERENS 

TeliaSonera Skanova Access AB 

Org.nr. 556446·3734 
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Sara Lindh 

Från: 
Skickat: 
Till: 

I 
" den 18 maj 201223:53 
Sara Lindh 

m] 

Ämne: Ändring av detaljplan förVäppeby 7:218, Väppeby 7:229 och Väppeby 7:223 

Jag har några synpunkter på ändring av rubricerade detaljplan. 

1. Jag tycker att Norrängsområdet bör tas med för byggande av bostäder i två I tre 
våningar." 
2. För att möjliggöra service till boende i området bör även butiksverksamhet och 
hälsoservice typ hårvård, fotvård och gym 

tillåtas i området. 

Jag har både kartor med skisser över ytdisposition och en modell för området sedan jag 
deltog i en arbetsgrupp inom socialnämnden (den. s k 
Almagruppen) 2001/2002. 

Återkommer med underskriven skrivelse och kartor, skisser under vecka 21. 

Med förhoppning om att mina synpunkter registreras på Din mailadress före kl 24.00. 
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VATTENFAll ~~~ .-
_._--_ .. _-_ ...• _- .. _._---.•. _----

2012-06-10 
Handläggare: 

Planochbygg.solna@vattenfall.com 

Håbo kommun 
Att: Sara Lindh 
746 80 Bålsta 

Angående förslag till detaljplan för Väppeby 7:218, Äldreboende 
Dalängen, Uppsala län 
Ert Arendenummer KS2012/11 nr 2012.1439 

Vattenfall Eldistribution AB, nedan kallad Vattenfall har tagit del av handlingarna 
för rubricerad detaljplan och lämnar följande yttrande. 

Vattenfall har inga lokal- eller regionnätsledningar som berörs av denna detaljplan 
o.ch har därför inget att erinra. 

Med vänlig hälsning 
Vattenfall Eldistribution B 

VATTENFALL ELDISTRIBUT10N AB 

ADRESS 

Box 6013, 171 06 SOLNA 

82S0;<S.~DRESS 

TELEFON aRG NR 

08-687 30 00 556417-0800 

FAX P1JEH.1KT BOLAG (publ) 
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Till Kommunstyrelsen i Håbo Kommun 

Överklagande och synpunkter på detaljplan omfattande tomten Väppeby 7:223, 
Dalängen 
Er benämning: Ändring av detaljplan för Väppeby 7:218; äldreboende Dalängen. 

Bakgrund: 
Håbo kommun överlät tomten Väppeby 7:223, Dalängen till Potentia Education AB 
per 2012-01-09 då den sista betalningen ägde rum till kommunens postgirokonto. En tomt 
som enl. tidigare detaljplan avsåg bostadsändamål för äldreboende på Dalängen. 
F.n. innebär det konkret att en skola avses att byggas och kontraktet parterna emellan 
ska infrias. Om så inte skulle ske inom ca 2 år av ex.vis ekonomiska skäl etc. så kommer 
kommunen sarmolikt enl. avtal att på något sätt få tillbaka tomten. Och då kan bostäder istället 
byggas. 

Ekonomisk riskanalys/Sårbarhetsanalys: 
En mer specificerad ekonomisk riskanalys måste göras så att inte denna tomt förblir 
obebyggd, alternativt halvbyggd, eller att medverkade parter hamnar på obestånd. Av bif 
årsredovisning framgår att bolaget tagit upp 900.000 SEK i bokföringen som om man ägde 
tomten per 2011-06-30 och så var inte fallet utan köpeskillingen betalades först 2012. 
Rätt eller fel, men åtgärd har vidtagits för att förbättra bolagets balansräkning, vilket i sin tur 
skapar ekonomiska frågetecken kring bolagets solvens och ekonomiska förmåga. Till detta 
också att bolaget inte betalade i tid den 31 oktober 2011. 

I Håbo är behovet av bostäder till alla och till äldre och till seniorer enormt: 
Det finns f.n. över 2.000st som står i kö till lägenheter i Håbohus och att då förstöra 
en detaljplan för bostadsändamål till ett skolbygge är anmärkningsvärt mot dessa 2.000st 
kommuninnevånare. Det är dessutom märkligt att diskriminera äldre kommuninnevånare på 
bekostnad aven friskola, då friskolor inte är någon kommunal skyldighet. Däremot är det en 
kommunal skyldighet att tillhandahålla bostäder till kommuninnevånarna i livets alla skeden. 
Enligt Håbo kommuns befolkningsstatistik år 2011 fanns det 2.827 kommuninnevånare som 
var 65 år eller äldre. 

Miljöhänsyn och miljökrav: 
Det är helt olämplig miljö att detaljplanera en skola eftersom den angränsande tomten 
Väppeby 7:229 avser trygghetsboende för äldre. Och tomterna intill avser demensboende på 
Väppeby 7:222 och särskilt boende på Väppeby 7:221. Betr. Trygghetsboendet så har 
planeringen kommit igång och enkäter till 1500 tänkta hyresgäster skickats ut. De flesta 
kommuninnevånarna tror att hela området är ett äldreboendeområde. Detta framgår också av 
vägskyltar, etc. De äldre som bor här och de som tänker flytta till trygghetsboendet anser inte 
att en skola ska uppföras i området. Här i området Dalängen vill man ha en lugn och fridfull 
miljö. 

Krav och synpunkter/överklagande: 
Det korrekta detaljplanealternativet är därför att kunna uppföra bostadshus för 
bostadsändamål enl. den ursprungliga detaljplanen men med 3 våningar, eftersom det kan 
råda tveksamheter att en skola kan komma att byggas på denna tomt Sarmolikt kommer 
mängder av överklaganden att äga rum av de som bor på äldreboende på Dalängen mot ett 
"friskolbygge" på äldreboendeområdet Dalängen. Ett stort antal av dessa har redan hört av sig 
till Pensionärsorganisationerna om att kuuna stoppa ett ev. skolbygge. ',~);~~o>Ko~~7~'iJ~j ~' .. 

I\O~IV,.full,:} i /FE. SE,J.,'S ::.O,q:~J.l1i\1NG 
i\.'CM Bålsta den 17 maj 2012 
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Ärendenummer 

TRV 2012/32838 

Ert ärendenummer 

KS2012/11 nr2012.1439 

Håbo kommun 
Kommunstyrelsens förvaltning 
planeringsavdelningen 
74680 BålsIa 

Dokumentdatum 

2012-05-15 

Sidor 

1 (1) 

(]) 
<ti'\> iIi TRAFIKVERKET 

Ändring av detaljplan för VÄPPEBY 7:218, äldreboende Dalängen, 
Håbo kommun. 
Trafikverket har inget att invända mot detaljplanen ändringen. 

Charlotte Bäckstrand 
Samhällsplanerare 

Trafikverket 
Box 1140 
631 80 Eskilstuna 
Besöksadress: TulJgatan 8 

Texttelefon: 0243·750 90 
Telefon: 0771 R 921 921 
trafikverkef@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 

HÄSO KOMfY1UN 
KOh~JlINSlYRElSEN S FÖRVAL TN.!iG 

INKOM 

2012 -05- 2 1 

Charlotte Bäckstrand 
Planering 
Direkt: 016·157014 
Mobil: 0702- 82 29 73 
charlotle.backstrand@trafikverket.se 
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lANTMÄTE RI ET ® 

1 (1) 

Byggnadsnänxnden YTTRANDE 
2012-02-23 

Dnr LMV 409-2012/798:5 

Håbo ko:mnunHÄBO KOW~UN-', 
746 80 BALST~ XC'\\'~~,"i"~~~.::,s '(lR'i'lTNING I 

! .. ~.".., ... I:<~ 

2012 -05- 18 

Detaljplan för Väppeby 7:218, Äldreboende Dalängen i Håbo kom
mun 

Ert ärende: KS2012/11 m 2012, 1439 

Vid genomgång av planens samrådshandlingar (utställningshandlingar, date
rade 2012-04-26) har följande noterats. 

Grundkarta 

Gränsen mellan 7:229 och 7:223 ligger något öster om iJ.1J:itad gräns. (Se bifo
gadkarta) 

Plankarta med bestämmelser 
Rutnätskors i behövs i plankartan för att man ska kunna kontrollera skalan på 
plankartan vid senare användning av kartan, 

För Lantmäteriet, Marie Gunnarsson 

ryl a'/;~l!vlM~ 

Marie Gunnarsson 
Lantmäteriet Box 986 751 09 Uppsala 

Besäk: Strandbodga!an l C Tel. växel: 0771·63 63 63 
E-posf: made.gunnarsson@lm.se Internet: www.lantmateriet.se 
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205103 

LANTMÄTERIET 

KoordinarlislA 
Ph Norr 
21348 205370,54 
21349 205259,27 
21350 205164,43 
21351 205302,46 
21355 205256,83 
21356 205330,41 
22118 205238,84 
22119 205314,59 

Öst 
69 835,65 
69927,36 
69831,94 
69752,27 
69778,61 
69868,12 
69188,99 
698Bl,76 

Koordinalkvalitet Inre O.04yttoo 0,04 
Koordinalsy!dem: SR 63 

1" ". 

Marhring 
Rör i mark 
Rlirimark 
ROr i mark 
Ror i mark 
Ror i mark 
Rör i mark 
Ri:lr i marl::, ny 
Ro! i mark, ny 

Framställd genom: Nymåtning och kopiering frånregisterkarta 

+ 
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7:221 

7:218 
1 

1&& d 

VÄPPEBY 

7:223 

MS 

Teckenförklaring 

o Gränspunkt 

Fasiighetsgräns. utgående 

1:2 1.2 
3' . 

(j) 

Fastighetsgräns. gäUande 

Tra Ictgräns, gällande 

Fastighetsbeteckning, gällande 

Figurnummer 

=~w~==;\ CykelvägiParkVäg 

~oo1F~ Bilväg 

+ 

1itr'..jJ Allmän väg 

--- Bäck/Dike 

"", Ledningsrätt 

I 
I 

1:614 I 
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Karta Aktbilaga KA 
Ärendenummer: C 11148 

Orig.format: A 48 
Fastighetsreglering berörande Väppeby 7:223 och 
7:229 

Kommun: Håbo 

O 20 40 60 80 100 + """~~""'J Län: Uppsala 

II! II II II l! I I I I 
Meter 1:2 000 

Kartan upprättad år 2011 av Agneta Dahm 
Marie Gunnarsson 
Förrättningslantmätare 

Denna handling har uwertecknats elektroniskt av Marie Gunn~on Sid: 1/1 
~ ~ Akt 0305-11/6 
o o 
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LANTMÄTERIET 
I'"'' !,~."".~"J I,., ",,,,,1 L"", .,.1 1.",,,,,,,,,1 

Beskrivning 
2011,04-18 
Ärendenummer 
C11148 
Förrättningslantmätare 
Marie Gunnarsson 

l 

Ärende Fastighetsreglering berörande Väppeby 7:223 och 7:229 

Kommun: Håbo 

V ÄPPEBY 7:223 

Håbo Kommun, lagfaren ägare 

Fastighetsreglering Avstår till Väppeby 7:229 

Areal enligt fastighetsregistret efter 
förrättningen 

V ÄPPEBY 7:229 

Håbo Kommun, lagfaren ägare 

Län: Uppsala 

figl 

Fastighetsreglering Erhåller från Väppeby 7:223 fig 1 

Areal enligt fastighetsregistret efter 
förrättningen 

Denna handling har undertecknats elektroniskt av 

Marie Gunnarsson 

Sida 1 (l) 
Aktbilaga BE 

Akt 0305-11/6 

2420m2 

9879 m 2 

2420m2 

8244m2 

a 

I 
l 
l 
! 

[ 
I 

l 



Sara Lindh 

Från: 

Skickat: 

Till: 

Ämne: 

Caroline Uttergård för Kommunstyrelsen 

den 7 juni 201217:09 

Sara Lindh 

VB: Plansvar för Vappeby 7:218 

Bifogade filer: E-område.bmp 

Hej, 

Se nedan. 

Med vanlig halsning 

Caroline Uttergård 
Registrator 

Håbo kommun 
Kommunstyrelsens förvaltning 
74680 Bålsta 
Telefon 0171-525 04 
Fax 0171-563 33 
www.habo.se 

Överväg miljöpåverkan innan du skl·iver ut detta e-postmeddelande 

Från: Eriksson, Peter [mailto:Peter.Eriksson@eon.sej 
Skickat: den 31 maj 2012 11:02 
Till: Kommunstyrelsen 
Ämne: Plansvar för Väppeby 7:218 

Page 1 of 2 (J) 

EON Elnät Stockholm AB .#DI"J 

Datum Arkivnr 
2012-06-31 Ö201263 

Detaljplan för Väppeby 7:218, Håbo kommun 

E.ON Elnät Stockholm AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har följande synpunkter. 

På grund av att E.ON Elnät fått vetskap om detta ärende sent så kommer yttrandet sent, bifogad fil visar 
ett önskemål om att få en nätstation placerad inom plan området, läget är ett förslag som kan diskuteras 
vidare. 

Med vänliga hälsningar/With kind regards, 

Tillstånd och RÄttinheter 

" 

E.ON Elnät Sverige AB 
Box 1422 
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DELEGATIONSBESLUT 1 (1) 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-05-04 

Vår beteckning 

KS2012f11 nr2012.1531 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Planeringsavdelningen 
Sara Lindh, Planarkitekt 
0171-52535 
sara.lindh@habo.se 

Ändring av detaljplan för Väppeby 7:218, Äldreboende Dalängen 
- behovsbedömning av miljöbedömning 

Sammanfattning 
PIanområdet ligger i Bålsta, på Dalängen och innefattar fastigheterna Väp
peby 7:229 och 7:223. PIanområdets areal är 2 hektar. 

Syftet med ändringen av detaljplanen är göra det möjligt att bygga bostä
der/skola i tre våningar, vilket medför att en till våning blir möjlig att bygga. 
Gällande detaljplan tillåter bostäder/skola i två våningar. 

En behovsbedömning har gjorts av kommunen för detaljplanen utifrån gäl
lande lagstiftning. Länsstyrelsen har granskat översända handlingar och i 
likhet med ko=unen funnit att detaljplanens genomf6rande utifrån en 
sammanvägd bedömning av kriterierna i aktuella bilagor till MKB
f6rordningen iate kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrel
sen bedömer, med beaktande av kriterierna i bilaga 4 till förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivniogar, att rubricerad detaljplan iate kan antas med
föra sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 11 § miljöbalken. 

Beslutsunderlag 
Handlingar till behovsbedömning 

- Länsstyrelsens yttrande 

Beslut 

1. Ändring av detaljplan för Väppeby 7:218, Äldreboende Dalängen ska 
iate miljöbedömas och ingen särskild miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) behöver således upprättas eftersom detaljplanens genomförande 
inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan. 

citt·· . 7 .... · .... ···· .,'" .. /. ........... . 
Klas Ljungberg .utvecklingschef 
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HA BO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2005-06-20 

KF § 50 Dnr KS 2005/69 

Antagande av detaljplan för Väppeby 7:218, Dalängen, Bålsta tätort samt godkän
nande av miljökonsekvensbeskrivning 

Sammanfattning 
Miljö- och tekniknämnden redovisar förslag till plan och miljökonsekvensbeskrivning för området. 
Huvudsyftet med planförslaget är bl.a. att tillgodose hela eller delar av kommunens behov av plat
ser för demensboende fram till år 2012. 

Beslutsunderlag 
1. Miljö- och tekniknämndens förslag till beslut 2005-05-10 § 35 med bilagor. 
2. Tjänsteskrivelse 2005-05-16. 
3. Föredragningslista 2005-05-25. 
4. Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2005-07-06, § 84. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar anta miljö- och tekniknämndens förslag till detaljplan för Väppeby 
7:218, Dalängen, Bålsta tätort enligt nämndens förslag 2004-05-10 § 35. 

2. Fullmäktige godkänner till ärendet hörande miljökonsekvensbeskrivning enligt miljö- och 
tekniknämndens förslag 2005-05-10 § 35. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och tekniknämnden 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-07-17 
Vår beteckning 

KS2012/54 nr 2012.2304 

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

-------~ 

Redovisning av uppgörelse med exploatören av Skokloster 
Udde, etapp 1 med anledning av upphävt fullmäktigebeslut om 
detaljplan för samma område inom Skokloster 

Sammanfattning 
Regeringen upphävde 2012-03-15 kommunfullmäktiges beslut om att anta 
detaljplanen för Skokloster Udde, etapp l. 

Med anledning av detta beslöt kommunstyrelsen 2012-05-21 följande: 

l. Styrelsen uppdrar till förvaltningen att upprätta nytt förslag till detalj
plan för Skokloster udde l, Skokloster. 

2. Styrelsen uppdrar till förvaltningen att upprätta förslag till upphävande 
av förordnande enligt § 113 byggnadslagen inom planområdet. 

3. Styrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att godkänna en 
lämplig uppgörelse för den uppkomna situationen, med aktuell exploa
tör. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens beslut 2012-05-21, § 96. 

Kommunstyrelsens ordförande redovisar förslag till uppgörelse, enligt sty
relsens delegationsbeslut, med exploatören. 

Kommunlcansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen noterar ordförandens beslut om uppgörelsen med exploatören 
för Skokloster Udde del 1, som delgivet. 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-05-21 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 96 KS 2012/54 

Beslut om nytt planuppdrag 2012 för Skokloster Udde 1, Sko
kloster 

Sammanfattning 
Regeringen upphävde 2012-03-15 kommunfullmäktiges beslut att anta de
taljplan för Skokloster Udde 1 (platmummer 397). Skälet var att ett förord
nande enligt § 113 byggnadslagen (1947) gäller för delar av planområdet. 
Det berör allmän platsmark i tidigare byggnadsplaner från 1972 och 1974. 
Förordnandet fotisätter gälla, med annan benämning, både enligt den äldre 
plan- och bygglagen (1987) och den nya plan- och bygglagen (2010). För
ordnandet har inte nfullilts i planhandlingarna. Klagandena och övriga fas
tighetsägare har dänlled rättigheter i området som inte behandlats på ett till
fredställande sätt i detaljplanen. 

Nytt uppdrag om detaljplan önskas för SkokIoster Udde 1 för att anpassa de
taljplanen till tidigare utlagt förordnande enligt § 113 byggnadslagen. 
Strandskydd kOt11l11er vid ny planläggning att återinträda med 100 meter ef
tersom det generella strandskyddet gällde då beslutet om att upphäva strand
skyddet fattades. Detaljplanen ska anpassas till strandskyddet. 

Beräknad ungefärlig tidpunkt för antagande är februari 2014. 

Beslutsunderlag 
Plankatia upphävd detaljplatl för SkokIoster Udde 1 (planmnlliller 397) 
Katia med planavgränsningen (samma som den nu upphävda) 
Tjänsteskrivelse 2012-04-26 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2012-05-08, § 77. 

KOt11l11Unstyrelsens behandling av ärendet: 

F öreslås att kot11l11unstyrelsens ordfåratlde får i uppdrag att godkfuma en 
lfunplig uppgörelse får den uppkotllila situationen, med aktuella exploatörer. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen uppdrar till förvaltningen att upprätta nytt förslag till detalj
platl för Skokloster udde l, Skokloster. 

2. Styrelsen uppdrar till förvaltningen att upprätta förslag till upphävatlde 
av förordnande enligt § 113 byggnadslagen inom planområdet. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTiRKNING Nr2012.1731 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-05-21 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 96 KS 2012/54 

3. Styrelsen uppdraT till konununstyrelsens ordförande att godkälma en 
lämplig uppgörelse för den uppkonma situationen, med aktuell exploa
tör. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsens ordförande 
Utvecklingschef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1731 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-07-20 
Vår beteckning 

KS2011/90 nr 2012.2330 

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

Redovisning av synpunkter från medborgardialogen - plane
ringen av Gröna Dalenområdet, Bålsta tätort 

Sammanfattning 
Föreligger en sammanställning över inkomna synpunkter och förslag från 
allmänheten med anledning av pågående planering av området. 

Av sammanställningen franlgår bland annat förslag om att inom området 
ordna klassisk parkmiljö med vattenspegel, vattenkonst, broar och trevlig 
belysning, vattenkanal ned till viken, gång- och cykelvägar med mera .. 

Beslutsunderlag 
- Sammanställning 2012-05-04. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att notera san1l11anställningen som delgiven. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-05-04 
Vår beteckning 

KS2011/90 nr 2012.1530 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Planeringsavdelningen 
Sara Lindh, Planarkitekt 
0171-52535 
sara.lindh@habo.se 

Sammanfattning av inkomna synpunkter från medborgardialogen för Gröna Dalen 

Hur vill invånare använda en ny park i Gröna Dalen och vad ska fmnas där? Under med
borgarundersökningen som hölls under april 2012 lämnade cirka 50 personer sina syn
punkter, ideer och visioner fdr ett framtida grönområde i Gröna dalen. 

Många personer vill ha plats för motion och rörelse i form av motionsspår, skid- och pulkabacke 
sarnt utomhusgym. Barnens behov är viktiga, många önskar en lekplats, utomhuspool och barn
trädgård med labyrint och stockar som även äldre barn kan ha roligt med. 

Många vuxna tycker att det ska fumas plats för barn och deras lekar generellt sett, frågar man 
banlen så ger de en detalj erad bild på vad som en park för barn kan innehålla. En skolklass i 
årskurs två har lämnat många intressanta förslag på liknande "äventyrslekpark" som ska bland 
armar ska innehålla: Kinagunga, klätterställning, studsmatta, klätterborg, snurra, linbana, styltor, 
rutschkana, labyrint med små fallgropar med mera. Väldigt många, nästan alla, vill ha en laby
rint. Andra populära önskemål som barnen har för parken är att där ska finnas djur, saftstäl
le/cafe, kiosk, d=, utomhuspool, tennislbadmintonplan, buskar, fontän, vattenfall, betongplat
tor, en bod, träd och bänkar. 

Sådant som ingår i en klassisk parkmiljö som blommor, träd och sittplatser vill väldigt många ha 
i sin park. Flera synpunkter handlar om utsmyckning av parken som figurer, vattenspegel, vat
tenkonst, broar och trevlig belysning. 

En synpunkt handlar om Gröna Dalen skolan; solpaneler på taket och gymnastikllall vid gruspla
nen föreslås. 

Några föreslår en vattenpark, andra en vattenkanal ned till viken. Någon vill öka kopplingen och 
tillgängligheten till Mälaren. Trygga gång- och cykelvägar är viktigt för många. Två synpunkter 
motsätter sig att kommunen satsar på en park och tycker att pengarna ska läggas på andra verk
samheter istället. 

Plats för ställen att vistas föreslås också, så som ställen för picknick, cafe, utomhusscen och 
grillplats. En person anser att det är viktigt att det fnms handikappanpassade sittplatser. En per
son föreslår en hembygdsgård med djur och små stugor som vinteliid kan användas till juhnark
nad. 



SYNPUNKTER FRÄN KLASS 2 

Labyrint 
Tennisplan 

En damm och ett fIkarställe och en liten labyrint 

Labyrint 
Tennisplan 

Hoppa studsmatta 
Bada bubbelbad 
Linb811a 
Rida 
Bondgård 
Labyrint 
Tivoli 

Fotbollsplan 
Gungor 
Träd 
Parkbänk 
Buskar 
Blommor 
Klätterställning 
Labyrint 
Smenkstele 
Studsmattor 
Staty 

Staty 
Klätterställning 
Vattenfall 
Fontän 

Ponnyridning 

Grusgång 
Gräs, buskar, betongplattor 
Bänkar, träd 
Badmintonplan 
Kiosk 



Labyrint 
Klätterställning 
Rabatt 
GömstäIIen 
Linbana 
Klätterborg 

Klätterställning 
Linbana 
Gnngor 
King plan 
Gungbräda 
Kinagunga 
Växter 

Labyrint 
Skatepark 

Klätterställning 
Linbana 
Bod 
Gungbräda 
Studsmatta 
Saftstånd, cafe 
Snurra 
Damm 
Labyrint 

Labyrint med små falIgropar 

Hoppa studsmatta 
Bubbelbad 
Linbana 
Gungor 
Sina gunga 
Rida hästar 
Bondgård 
Labyrint 

Jag vill att det ska finnas en labyrint 
Klätterställning 



Gungor 

Labyrint 

Gunga 
Rutschkana 
Labyrint 
Studsmatta 
Huoostylta 
Gungbräda 
Klätterställning 
Kafe 
Saftstånd 

Jag vill att det ska filmas en linbana och labyrint, telmisplan och klätterställning 

Bord, stolar 
Busklabyrint 
Studsmatta 
Saftstånd 
Cafe 
Snun-a 
Damm 

Linbana 
Kinagunga 
Fotbollsplan 
Gungor 
Träd 
Parkbänk 
Buskar 
Klätterställning 
Labyrint 
Studsmatta 
Ritsaker 
Snun-or 
Pool 

Gungor 
Linbana 
Kinagunga 
Klätterställning 



Blommor 
Äppelträd 
Päronträd 
Buskar 
Fontän 
Labyrint 

SYNPUNKTER 

Jag och min make har ofta diskuterat hur svårtillgängligt vattnet runt Håbo är. Vi vill se båtar 
längre in i tätOlien. Bålsta är en utbredd tätort med mycket grönt mellan bostadsbebyggelsen, 
det fmns ingen naturlig mötesplats. Vi skulle vilja att det byggs en kanal in fi'ån mälaren (det 
är ju ett dike idag), det skulle bli ett naturligt promenadstråk där bålstaboma samlas for att 
titta på anländande båtturister eller lapar en glass i solen. Det skulle knnna byggas små 
sjöbodar som inrymmer cafeer, någon restaurang, glassbar, turistinfo., ateljeer med lokala 
konstnärer/hemslöjdare, inredning med betoning på båtliv etc .. Ser ni det framfor er? Hoppas 
det. Om man dessutom i anslutning till detta har parkbebyggelse där det fmns fina 
lekområden, kanske en hälsans stig med stationer som de som vill kan träna lite under 
promenadens gång. Går den via centrum kanske någon utomstående turist hittar in och 
shoppar lite. Kanske en boulebana, detta skulle ge ett attraktivt och genomströmmande flöde 
for mälmiskor i alla åldrar:-) - Jag längtar redan :-) 

En lekpark for alla bal11 i Bålsta att leka i. Saknas en sådan idag på en central plats. Gärna 
sittplatser med en fast grill så familjer kan umgås och grilla och bal11en leka. 

En stadspark bör innehålla stora träd som ger skönhet och skugga och som lever vidare över 
generationer av mälllliskor. 

Det skulle vara trevligt med aktiviteter båda får stora och små. Så man kan göra saker med 
sina bal11 och inte bara sitta och titta på. Men även lekpark med bänkar så man som vuxen kan 
ta en paus och barnen aktivera sig själva. 
En löpbana så man kan har lite "tävlingar" på skoj ... 
Det ska vara öppet och inte massa skrymslen och vrår där folk kan gömma sig och ha som 
"tillhåll". Mycket soptunnor. Bra belysning. 

Hej! 
Leplats for stora och små bal11. Många sittplatser. Ganska öppna ytor så det inte blir ett tillhåll 
for "fel sorts" mälllliskor. Gäma en löprunda runt området som bland annat kan nyttjas av 
fotbolls/hockey killar som tränar i närheten. Då blir området inte heller öde på kvällama. Nere 
vid Aronsborgsviken kan man bygga ett mysigt cafe. 
Tills sist, vilken bra ide !!!! 

Hej! 



Ett forslag är att muddra en kanal med avslutande del så långt in som möjligt fOr gästande 
båtar (gästhamn), prövningen är djupet 2,5 m samt passeringen för båtar med mast vid 
kalmarleden, gästande båtar har nära till centrum för kultur och shopping. 
Men vilket mysigt inslag, Skulle sätta Bålsta på Marin och Mälarkartan. 

Ett grönområde i centrum ska vara Oliens finrum och sociala rum helst året om. Precis som i 
gamla tider så gäller att "man är mans gamman", alltså att kan man titta på folk så drar man 
dit fler människor ex. Konselihustrappan i Stockholm. Hänna gäma Stadsparken i Uppsala 
vad gäller det lilla huset där man kan fika samt bamen kan gå på toa. Glass och WC är 
småbamsforäldems mantra. Jag tror att alla fårskolor skulle uppskatta en plats att gå till som 
alternativ till Skeppsparken som vi har i dag, och fOr vissa, skogen invid kinarestauranten. Ett 
hundstråk skulle vara kul och en hundrastgård där de kan springa lösa, likt Vasaparken i 
Sthlm. En agilitybana kan fungera en stor del av året och dygnet. Går bamen till parken så 
kommer även de äldre att dras dit for att njuta av folklivet och kanske lunchgäster som 
kommer på sommaren till Abergs, kan komma till deras sommarcafe i gröna dalen? Att säga 
Skoklosterslotts sommarcafe blir for långsökt, men vi ska lyfta fram Bålsta sevärdheter och 
hur man hittar vidare till dessa. 

Ett fårslag är den halvfåniga stolpen som brukar ha skyltar i olika vädersträck. Exempelvis 
Arlanda 40 km, Oslo 490 km och ett 1600-talslott 20 km. Likt svampen på Stureplan och 
Stora Torget i Uppsala, så ska det finnas en fast punkt som ALLA vet vad det är man menar 
som platsen får ens möte. Man har fOrstås sköna sittbänkar lite varstans och det kan gäma stå 
en skylt om Håbo kommuns ambitioner med stadsparken. Den uppdateras valje år, for man 
kall lägga till nya fenomen - en damm fOr flyttfåglama som ska vidal'e till Hjälsta, en ny 
lekplats som kommer efter det att kanske 5 år som passerat Sedall parken invigdes. Det får 
gäl1la röra på sig på vissa platser typ att traktens konstnärer får ytor att visa upp sig på. Varfor 
inte en konstrunda i påsk som går runt parken istället for att folk ska köra bil till konstnärers 
olika hem! ateljeer. 

Likt Kungsträdgården i Sthlm ska det finnas ett naturligt flöde av folk som bara råkar vara 
där. Inga återvändsgränder där det blir en häckplats for alkoholister och nazister som 
skrämmer livet ur passerande människor. Mopeder och cyklar som passerar i tjänsten! 
jobbsyfte, gör att det kälms som en naturlig plats att befilma sig på och man slipper fundera 
över om det finns risk får att bli överfallen av galningal' som gömmer sig i buskal1la. 

En naturlig pulkabacke räcker långt for bamfalniljer invid ett vinteröppet kafe precis som 
Koppaliälten vid Hagaparken utgör ett kul utflyktsmål. Bilparkering måste vara möjlig och 
kallSke med 3-tim P-skiva likt i våli centrum. Handikappade och bilbuma familjer måste 
kUlma ta sig hit. Hamnen är stängd och båtägama vill inte ha något strosande likt längsmed 
Fyrisån i Uppsala. Man bör satsa på folk som kommer till fotbollen vid planel1la centralt, hör 
vad fOrskolor samt personal på grundskola vill ha. Ett paliajande vid studentfirande och sista 
april kallske kan få vara här liksom firandet den 6 juni. I dag känns det som om gamla och nya 
centrum i Bålsta sh'ider om vem som ska överleva bäst. Med en stadspark - där vi som bor i 
Mansängen och i Dyal1le kan se området som "vår" egen bakgård och hålla rent där samt 
anmäla felaktigheter -gör att alla 15.000 boende i byn en välbehövlig Sallllingsplats. 



Produkter för utomhusträning som dom vuxna kan använda under tiden bamen leker vore 
trevligt. Företaget som är representant i Sverige finns i Enköping, se deras hemsida 
www.norwell.se. 

Gröna dalens odlarförening är mycket aktiv och har satsat mycket tid och pengar får att få 
jorden brukbar. Kolonilottema bör få vara kvar på befintlig plats. Att odla mina obesprutade 
grönsaker är min rättighet som kommuninne- vånare sedan 1968. Barbro och Stig Röjestål 

Promenadstråk med vackra träd och ett cafe med sittplatser även utomhus. lekplats och vackra 
rabatter ochjoggingslinga med en station där man kan lyfta stockar mm. Många sittplatser i 
närheten av lekplatsen för picknick. 

Här kommer lite ideer från mig ang. Gröna Dalen ollU·ådet. 

11 Anlägg en "skidbacke" utmed gångvägen i centrumbacken. Kanske ha lite snökanoner där. 
Man behöver ju inte ha jättestora utan lagom stora. För att kunna göra snö när det inte snöar 
men är kallt. Det är något som jag tänkt på länge. Det finns ingen bra pulka/skidbacke i 
närheten. Slalombacken som finns·är lite långt bort för de allra minsta och att åka kommunalt 
till skidbacken går inte för det [n111S ingen buss. Så en liten backe att åka pulka/skidor i, samt 
kunna grilla korv. Lagom långt bort för väldigt många bamfamiljer. 

2/ En gY!1111astikhall vid Gröna Dalens grusplan. Bra får skolan samt bra för kommunens bam 
efter skoltid. 

3/ Solpaneler på Gröna Dalen skolans tak så den gör skäl för namnet Gröna ..... Lyssna gäma 
på Radio Sthlm 103,3 nu framöver och hör med hur många watt som solen skiner med per 
dag. Räkna sedan på hur många m2 som taket har i perfekt söderläge! Kanske går att ordna 
genom något solpanelsprojekt i Uppsala. Dom här kanske vill ha en testbänk 
(http://www.asc.angstrom.uu.se/sv/index.html samt att man kan få elever intresserade för 
teknik. Läraskolan i samma byggnad fick ju ett pris nyss ett teknik pris på 50000 kr för teknik 
och byggnation. http://wvvvv.haboportalen.se/nyheterl/laraskolan 
(BILD) 

Vattenpark med blonll11or och växter. Där man kan sitta och njuta av porlande vatten 
Och lukten av växter och blommor. Gäma en vattenkanal till Aronsborgsviken. Det skulle 
vara det bästa som skulle hända här i Bålsta. Se inte på pengar. Tänk på mäl111iskornas trivsel 
och hälsa. 

Ni har aldrig frågat tidigare vad vi vill med saker som berör oss tex sjukvård, äldrevård, 
barnomsorg och skola vilka är under all kritik. Låt riskbolagen ta över Gröna Dalen (men det 
genererar väl inga pengar till alla i kommunen). Se även till att lönerna för kommunalråd, 



kommundirektörer, bonusar mm minskar. Vi har ej råd med detta. Pensionärerna får det 
sämre, sats på dessa grupper samt skola, sjukvård, bamomsorg, äldreomsorg .. / Bålstabo 
sedan -50 talet. 

Vattendrag 
Fina parker 
Promenadstt'åk 
Träningsplatser 

Många sittplatser 
Stor rolig lekpark för stora och små bam, klättervägg l.ex. 
En scen 
Löprnnda rnnt området 

Hundrastgård 
Grönområden med vatten 
Belysning 
Utomhuspool som Skokloster 
Lunch/servering 
Glassbar 

Varför i hela fridens dar behöver vi en park. Lägg de pengama + en hel del av 
kommunförvaltningen och kommunstyrelsens löner på äldrevården som är under all kritik. 
Sjukvården likaså samt en del av det på bamomsorgen och skolorna. 

Tips: Titta och lär av Enköpings trädgårdar. 
Gå rnnt och njuta av vackra växter, blommor, buskar och träd. Sitta ned på en parkbänk intill 
en damm. 
En bal1ltt'ädgård med labyrint och stockar att balansera 

Hembygdsgård med djur och små stugor med försäljning av glass, hembakat mm. På vintertid 
kan julmarknad anordnas. Scen för uppträdande, skatepark, bana för tex boulse på SOlllilla1'en 
och som vinteltid spolas till isbana. Platser för picknick eller cafe som har uteplatser. Se mer 
på parken i Ängelholm saint Kungsträdgården i Stockholm. Titta även på Skansens upplägg. 

l) Titta och lär av Enköpings tt·ädgårdar. 2) Gå runt och njuta av vackra växter, blommor 
buskar och träd. Sitta ned på en parkbänk intill en damm 3) En bal1lträdgård med labyrint och 
stockar att balansera på och springa i (allt gjOlt av/från naturen). Trästockar från ca 30 -75 
cm. 

Ett utrYllline där mindre konselter kan hållas för ca 200 pers. Övervakningskatneror, en damm 
med ankor, cafe. Handikappsanpassat förståss. Sittplatser. 
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En bro med blommor och vattenkonst. Bord och bänkar handikappsanpassad. Grillstad. 

Vattenspegel/kanal, blommor, träd, parkbänkar, belysning, stenibetong figurer. 

Sjö/damm för sjöfågel som hålls öppen (isfri) även vintertid. Gångstråk iUnt sjön för 
promenaden, med trädplantering. Servering i anslutning till sjön/dammen. Jämför med 
Lötsjön i Sundbyberg. I anslutning till sjö/da111111 - i området anläggs utomhusscen, jämför 
stadsparken i Enköping. 

Promenadstråk/cykelväg iUnt/genom parken. Lekpark, picknickmöjligheter, grillplats, 
labyrint. 

Blommor, träd, parkbänkar, vattenspegel, figurer i betong, belysning. 

Jag vill kunna promenera i parken och ta in på ett cafe som ligger i parken med konst och 
kultur och med info om vår fantastiska historia just i gröna Dalen och närmsta omgivning. 

Som boende och förälder i Håbo kommun har jag under en tid funderat på hur kommunen, 
företagen och innevånama tillsammans skulle kunna skapa en trivsam och utvecklande 
offentlig miljö. Jag saknar utsmyckning och naturliga samlingsplatser där ungdomar, bam, 
vuxna, företag och entreprenörer kan samverka. Varför inte skapa ett "KungsanlRålis" häri 
Håbo med utomhusscen för teater, musik och utomhusbio på SOlmarna, skridskobana på 
vintrama? 

En utomhusscen, med tillhörande cafe och en naturlig samlingsplats. En naturlig 
samlingsplats där vuxna och ungdomar kan mötas både på dagar och nätter. Ett cafe som drivs 
av kommunen skulle kUillla innebära möjligheter för alla skolor att driva cafe och prova på 
entreprenörskap. Företagen skulle kunna hålla möten och föredrag i samlingslokal och prata 
om verksamheten för att säkerställa lokal utbildning och arbetskraft .. Dessutom visar 
företagen ett socialt ansvar på detta sätt och tänker och agerar lokalt vilket de kan använda i 
sin interna och externa kommunikation och därigenom stärka sitt varumärke. Använd 
lokalema till mentorskap eller - varför inte möjlighet tillläxhjälp? 
Föreningar och skolor skulle kUillJa använda scenen vid avslutningar och firanden av högtider, 
dessutom skulle det kunna bli en plats att samla Håboborna på. Vi har, om vi tänker efter 
ganska många kändisar fi'ån Håbo, både inom sport och kultur så varför inte lyfta fram dessa 
på den här platsen och visa att du som boende i Håbo kan och ska vara stolt över att komma 
härifrån! 



Håbo representeras av i stort sett alla betong- och cementföretag i Sverige. Varför inte låta 
dessa vara med och bygga denna plats? Vi har företag inom bygg, ljus och ljud och en massa 
underbara ungdomar. 

Framgångs recept 
Det är ganska komplext och det är många faktorer som ska falla på plats. Samarbete mellan 
företag, kommunen, och ungdomama i Håbo kommun är en förutsättning och resurser en 
a1Ulan. Kanske kan medel från olika EU-projekt eller liknande sökas får förundersökning och 
projektledning. En annan förutsättning är de boende i kommunen. Vad saknar innevånama 
idag och vad vill de förbättra och ändra på- en dialog som engagerar och motiverar helt 
enkelt! Jag är övertygad om att vi kan få foretagen och ungdomama med oss och tillsallUllans 
kan vi bidra till ett Håbo som erbjuder förutsättningar för Möte i rörelse. 

Träd, buskar, blomster, dekorationer, lekplatser för bammed olika klätter- och 
gunganordningar. Glass- och godisstånd. Goda utrymmen för filtar där familjen kan vila. 

RedaIl 2003 föreslog jag Håbo kommun med en skrivelse att anlägga ett litet arboretum med 
bland aJUlat våra ädla lövträd på den icke byggbara marken i Gröna Dalen. 

På grund av almsjukan bör almen inte komma i fråga. Även asken kan vara tveksam på grund 
av sjukdom. På en yta föreslår jag att rÖ1Ul, oxel, fågelbär och hästkastanj, vackeli blommande 
träd, kan bli ett dekorativt område vår och höst. 

Viss inblandning av ban-träd är önskvärt för att erhålla vintergrönt inslag. Vår konmlUn är rik 
på gamla alleer. Skapa en alle mellan olika parkbestånd. Utplacering av stenar som illustrerar 
o lika bergalier. 

Den blivande parken kan bli en kunskapsbank och ett undervisnings objekt för våra skolor. För 
Bålstaboma kan det bli en rekreationskälla med vackra höstfårger att njuta av. 

Fina blommor och buskar 
Flera bänkar att sitta på 
Sopiådor för männniksor och djur 
Belysning 
Övervakningskamera 

Njuta av vackra växter, parkbänkar och fontäner. Sen tycker jag att man ska så ängsbionunor 
runt om i kommunen och det gör man med elever runt om i skoloma. Varje skola får ett antal 
påsar och varsitt område. Kanske åk 2-3 som gör detta valje vår. Sedean vill jag att man gör 
en berättarled i Bålsta som berättar hur det var fÖlT. Tex i Kalmarsand fanns ett bageri, ugnen 
är t.o.m. kvar, jag kan hjälpa till! 



1 (1) ~HÅBO 
~ KOMMUN 

Datum 

2012-07-06 
Vår beteckning 

KS2012/69 nr 2012.2209 

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

Förslag om upptagande av fastigheterna Broby 2:5 och 2:6 i 
verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp 

Sammanfattning 
Fastigheterna Broby 2:5 och 2:6 är belägna söder om Prästberget, Bålsta 
tätort. Fastigheten Broby 2:6 anslöts till det kommunala vatten- och av
loppsnätet år 1997, via ett avtal. Anledningen till detta var att det då var en 
längre administrativ process för att ta upp en fastighet i verksamhetsområ
det. Ar 2002 hade även Broby 2:5 bebyggts. Fastigheten anslöts till va-nätet 
utan avtal. I nuläget bedöms att administrativa eller andra hinder mot att fas
tigheterna kan upptas i verksamhetsområde. 

Anslutningsavgifter är erlagda för respektive fastighet 

Verksamhetsområde ska vara fastställt till sina gränser. Förslag på nytt verk
samhetsområde för kommunalt VA för Broby 2:5 & 2:6 föreligger och re
dovisas genom miljö- tekniknämndens beslut .. I enlighet med nornlalt förfa
rande bör beslut om V A-verksamhetsområde tas. 

Avtalet med Broby 2:6 upphör att gälla i samband med att fastigheten upp
tas i verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp. 

Fastighetsägarna till Broby 2:5 och 2:6 har haft möjlighet att yttra sig om 
förslaget. Inga synpunkter som motsätter sig ett upptagande har framförts. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och tekniknärnndes förslag 2012-06-04, § 65 
Kartunderlag för utökat verksamhetsområde, Broby 2:5 och 2:6 
Avtal gällande kommunalt VA för Broby 2:6. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att anta verksamhetsområde för vatten och avlopp 
för fastigheterna Broby 2:5 och 2:6, Bålsta tätort i enlighet med miljö
och tekniknänmdens förslag 2012-06-04, § 65. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-06-04 

Miljö- och tekniknämnden 

2012 -06- l I 

JUSTERARE 

MTN § 65 MTN 2012/58 

Upptagande av Broby 2:5 och 2:6 i verksamhetsområde för 
kommunaltVA 

Sammanfattning 
Fastigheten Broby 2:6 anslöts till kommunalt VA 1997. Istället för att 
upptas i verksamlletsområdet för kommunalt V A anslöts fastigheten via ett 
avtal. Anledningen var att det då var en längre administrativ process för att 
ta upp en fastighet i verksamhetso=ådet. Ar 2002 hade även Broby 2:5 
bebyggts varefter man anslöt även denna fastighet till kommunalt V A. Inget 
avtal slöts med denna fastighet. VA-avdelningen ser inte längre några 
administrativa eller andra hinder mot att fastigheterna kan upptas i 
kommunalt VA-verksamhetsormåde. 

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) har en 
fastighetsägare rätt att använda en allmän VA-anläggning om fastigheten 
finns inom V A-anläggningens verksamhetsområde. Fastighetsägaren ska 
även betala avgifter för en allmän VA-anläggning om fastigheten finns inom 
VA-anläggningens verksamhetsområde. 

Enligt smmna lag ska kommunens verksamhetso=åde vara fastställt till 
sina gränser. Förslag på nytt verksamhetso=åde för kommunalt V A för 
Broby 2:5 & 2:6 har tagits fi"am. I enlighet med normalt förfarande bör 
beslut om VA-verksamhetsområde tas. 

Avtalet med Broby 2:6 upphör att gälla i sambmld med att fastigheten 
upptas i verksamhetsområdetJör kommunalt VA. 

Fastighetsägarna till Broby 2:5 och 2:6 har haft möjlighet att yttra sig om 
planerna att ta in dem i verlcsamhetsOlmådet. Inga synpunkter som motsätter 
sig ett upptagande har framförts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-05-04 
Kartunderlag för utökat verksamhetso=åde, Broby 2:5 och 2:6 
Avtal gällande kommunalt VA för Broby 2:6 

Beslut 

1. Föreslå kommunfullmäktige att anta VA-verksamhetsområde för 
fastigheterna Broby 2:5 och 2:6. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBI'6p'!lJ5NING 

':.AtiU f{O!v\/\I\U1'l 
h\illö_ och falmiknamAr.\J,., 
746 BO BÅLSTA \ ~ 

Nr 2012.1335 
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Verksamhetsområde 
kommunalt vatten och avlopp 
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AVTAL 

Dp 02-1 
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Mellan Håbo kommun såsom huvudman för den allmänna va-anläggningen, nedan kallad kommunen, 
och" :0 och 1 såsom ägare till fastigheten Broby 2:6, nedan kallad fastighetsägaren 
är följande avtal träffat. 

§ 1 Kommunen ger fastighetsägaren rätt att bruka den allmänna va-anläggningen, oaktat fastigheten 
är belägen utanfOr den allmänna anläggningens verksamhetsområde. Fastighetens va-installation rar 
som en fdljd härav inkopplas till den allmänna anläggning,en, 

§ 2 Inkoppling får ske i punkterna A (vattenförsörjning) och B (spillvatten avlopp), Inkopplingspunkt_ 
emas lagen framgår av bifogad situationsplan. 
Fastighetsägaren Svarar för utförande, underhåll och förnyelse av ledningar inom fastighet och fram till 
dess inkopplirigspunkter. 

§ 3 Fastighetsägaren skall vid anfordran till kommunen erlägga dels anläggningsavgift (engångsavgift) 
med 122.84 J kranar ink!. moms, dels brukningsavgifter (periodiska avgifter) enligt kommunens vid 
vruje tidpunkt gällatlde va-taxa. 

§ 4 Om fastigheten tas in i verksamhetsområdet skall fårbindelsepunkternas läge vara vid fastighets
gräns. som framgår av situationsplanen. 

§ 5 Vid eventuell framtida utökning av fastighetens areal, lägenhets antal eller våningsyta skall fastig
hetsägaren erlägga tilläggsavgift enligt kommunens vid vaDe tidpunkt gällande va-taxa. 
Tas fastigheten in i verksamhetsområdet for den allm~nna va-anläggningen, skall fOr fastigheten inte 
erläggas anläggningsavgift utöver eventuell tilläggsavgjft enligt första stycket. 

§ 6 För fastighetens inkoppling till och brllkande av den allmänna va-anläggningen gäller kommunens 
vid varje tidputlkt gällande allmänna bestämmelser, ABVA. 

§ 7 Fastighetsägaren tar säga upp detta avtal med en uppsägningstid ay sex månader. Kommunen [""ar, 
likaledes med en uppsägningstid av sex månader, säga upp avtalet dels am fastighetsägaren i väsentligt 
avseende åsidosätter förpliktelse enligt avtalet såsom genom underlåtenhet att utan oskäligt dröjsmål 
betala va-avgift, dels om va-anläggningen ändras så att fastigheten inte utan olägenhet för va-verket 
kan fdrsörjas genom ~'a-anläggninge;ll. 
Upphör avtalet att gälla till följd av att kommunen säger upp detsamma med anledning av ändring i den 
allmänna anläggninge,~, är faStighetSägaren berättigad att återta anläggningsavgiften enligt vid uppsäg
ningstillfallet gällandB taxa med avdrag av 1130 for varje helt år sam avtalet varit gällande. 
Upphör avtalet att gälla av amman a~ledning än ,som sags j foregående stycke, är fastignetsägaren inte 
berättigad att återfå någon del avanläggningsavgiften. 

§ 8 Vid överlåtelse, av· fastigheten iir fastighetsägaren skyldig att dels enligt ABV A till kommunen an
mäla överlåtelsen, dels till den nye ägaren överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. 

Detta avta! är upprättat i två likalydande exemplar av vilka vardera parten tagit vm' sitt. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-07-10 
Vår beteckning 

KS2012/74 nr 2012.2241 

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

(C"N2 \.$ CJ-...J V':" u:::: k.::>J2... l (Q 

Förslag om antagande av dagvatten policy 

Av miljö- och tekniknämndens beslut framgår följande: "Dagvattenpolicyn 
för Håbo kommun har tagits franl för att möta ett behov som fimlS i Håbo 
kommun samt på flelialet förvaltningar. Dagvatten är en förvaltningsöver
gripande fråga. Det har förekommit att frågan har ramlat mellan stolarna 
vilket fått stora konsekvenser för kOlmnunmedborgare. Flera fastigheter har 
haft, och har, problem med stillastående dagvatten i mmåden där de dagvat
teniösningal' som förespråkats inte haft de rätta geotekniska förutsättningar
na. Lösningarna har varit svåra att implementera i efterhand. 

Dagvattenpolicyn har också tagits fram för att tilhnötesgå de lagkrav som 
ställs bland armat i ramdirektivet för vatten samt som ett led i kOlmnunens 
arbete med de 16 nationella miljömålen. 

Målet för Håbo kommuns dagvattenpolicy är att den ska utgöra de vägledande 
principe111a för dagvattenhanteringen i kommunen samt vara ett stöd i kommu
nens arbete med dagvattemelaterade frågor på de olika avdelningarna. Den ska 
vara ett gemensamt ställningstagande i hur vi ska betrakta dagvattenfrågan. 
Främst gäller det dagvattenfi-åg0111a i skeden för planering, byggande samt drift 
och underhåll. Avdelninga111a ska själv, som experter på sina områden, välja de 
metoder och vägar som uppfyller policyns riktlinjer. 

Som ett led i framtagandet har alla avdehlingar som berörs direkt eller indi
rekt av dagvattenfrågor inbjudits till, och deltagit i, möten där nuvarande 
och kOlmnande förhållande till dagvatten har diskuterats. En remissversion 
av dagvattenpolicyn har skickats på remiss till alla berörda avdelningar. 
Hänsyn har tagits till de synpunkter som lämnats på policyns innehåll." 

Nälllilden föreslår att fullmäktige antar redovisad dagvattenpolicy, att gälla 
från och med 2012-10-01. 

Beslutsunderlag 
Milj ö- och tekniknämndens beslut 2012-05-07, § 47 
Utredning av dagvattenpolicy, 2012-01-09 
Förslag till dagvattenpolicy för Håbo kmmnun, 2012-01-25. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-07-10 
Vår beteckning 

KS2012/74 nr 2012.2241 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Konununfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige antar Dagvattenpolicyn för Håbo kommun, daterad 2012-
01-25, att gälla från och med 2012-10-01 och tills vidare. 

2. Fullmäktige uppdrar till miljö- och tekniknänUlden att besluta om mind
re justeringar av och tillägg till policyn. 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-05-07 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 47 

Dagvattenpolicy för Håbo kommun 

Sammanfattning 

MTN 2011/61 

Dagvattenpolicyn för Håbo kommun har tagits frarn för att möta ett behov 
. som fruns i Håbo kommun samt på flertalet förvaltningar. Dagvatten är en 
fdrvaltningsövergripande fråga. Det har förekommit att frågan har ramlat 
mellan stolarna vilket fått stora konsekvenser för kommunmedborgare. Flera 
fastigheter har haft, och har, problem med stillastående dagvatten i områden 
där de dagvattenlösningar som förespråkats inte haft de rätta geotekniska 
förutsättningarna. Lösningarna har varit svåra att implementerai efterhand. 

JUSTERARE 

Dagvattenpolicyn har också tagits fram fdr att tillmötesgå de lagkrav som 
ställs bland annat i ramdirektivet fdr vatten samt som ett led i kommunens 
arbete med de 16 nationella milj ömålen. 

Målet fdr Håbo kommuns dagvattenpolicy är att den ska utgöra de vägledande 
principerna för dagvattenhanteringen i kommunen samt vara ett stöd i 
kommunens arbete med dagvattenrelaterade frågor på de olika avdelningama. 
Den ska vara ett gemensamt ställningstagande i hur vi ska betrakta 
dagvattenfrågan. Främst gäller det dagvattenfrågorna i skeden fdr planering, 
byggande samt drift och underhåll. Avdelningarna ska själv, som experter på 
sina områden, välja de metoder och vägar som uppfyller policyns riktlinjer. 

Som ett led i framtagandet har alla avdelningar som berörs direkt eller 
indirekt av dagvattenfrågor inbjudits till, och deltagit i, möten där nuvarande 
och kommande förhållande till dagvatten har diskuterats. En remissversion 
av dagvattenpolicyn har skickats på remiss till alla berörda avdelningar. 
Hänsyn har tagits till de synpunkter som lämnats på policyns innehåll. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-01-25 
Utredning av dagvattenpolicy för Håbo kommun 
Dagvattenpolicy för Håbo kommun 

Beslut 

1. Dagvatienpolicyn för Håbo kommun godkänns. 

2. Följande tillägg görs till policyn under rubriken Övergripande, sid l, 
Rening av dagvatten ska beaktas om förutsättningar för 
omhändertagande nära källan saknas. 

3. Föreslå kdmmunfullmäktige att anta dagvattenpolicyn för Håbo 
kommun att gälla från 1 oktober 2012. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN1NG . Nr2012.1050 

tf Ikl\ HÄBO KOMMUN{- . 
Miliö. och iBkniknönln'deJ 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 47 

B,eslutsexpediering 
, KomrrlUnfullmäktige 

JUSTERA.RE 

$l \ YY\ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-06-07 

MTN 2011/61 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBES1YRKN1NG Nr2012.1DSO 



HÅBO 
KOMMUN 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Datum Vår beteckning 

2012-05-22 KS2009/60 nr 2012.1391 

Beslut om godkännande av årsredovisning för 2011 - Stiftelsen 
Socialsamfond 

Sammanfattning 
Enligt permutation 1982-11-22. förvaltas stiftelsen av Håbo kommun. Minst 
10 % av stiftelsens avkastning ska årligen läggas till kapitalet. Återstoden av 
avkastningen används enligt biståndsnämndens förslag. Avkastningen som 
inte utdelas skall reserveras för utdelning under kommande år. Disponibel 
avkastning skall användas till för att lämna stöd till behövande i Håbo 
kommun. 

Beslutsunderlag 
- Årsredovisning för Stiftelsen Socialsamfond, år 2011 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar godkänna årsredovisningen för Stiftelsen 
Socialsamfond, verksamhetsår 2011. 



e Himo KOMMUN 

Administrativa kontoret 
~kononllavdehllng 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunxevisorer 
Socialnämnden 

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 

•• 

FOR 

STIFTELSEN SOCIALSAMFOND 
ORGANISATIONSNUMMER 817001-5823 
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Stiftelsen Socialsamfond 
Org. Nr 817001-5823 

Årsredovisning 2011 för Stiftelsen Social samfond 
. FörvaltaJ:en avger häimed årsredovisning för åt 2011. 

Förvaltningsberättelse 

Stiftelsens ändamål 
Enligt permutation 1982-11-22. förvaltas stiftelsen social samfond av Håbo 
kommun. Minst 10 % av stiftelsens avkastning ska årligen läggas till kapitalet. 
Atetstoden av avkastningen används enligt Biståndsnämndens förslag. 
Avkastningen som inte utdelas skall reserveras för utdelning under kommande år. 
Disponibel avkastning skall användas till för att lämna stöd till behövande i Håbö 
kommun. 

Stiftelsens anslag 
Totalt har 11,5 (16,0) tkr delats ut ur stiftelsens anslag enligt Socialnämndens beslut. 

Stiftelsens förvaltning 
Kommunstyrelsen handhar förvaltningen. I enlighet med stiftelsens stadgar, har en 
förvaltnings avgift belastat fonden om 1 000 kr. 

Stiftelsens revisor är Lars Sundling. 

Resultat 
Arets redov-1sade resultat uppgick till 14 259 (12319) kr. Efter kapitalisering 10% av 
löpande avkastning har disponibla medel (fritt eget kapital) tillförts 
12 833,00 (11 087) kr.· . . 

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt för räkenskapsåret framgår enligt följande 
resultat- och balansräkning. 

Bålsta 2012-04-25 

Vipul Vitblani 
Ekonomichef 

.. 

. .-: .•...•..•. ' ... 
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Stadgar för social samfond 

Antagna av Håbo kommun/ullmaktige 1982-11-22 § 13) beslutade av 
Kammarkollegiet 1984-02-09. 

1. 
Håbo kommuns samfolld har bildats gmorn sammanlägglling av 

1. Fonden fl·r behijvande Imtdstom/smälls familjer 
2. Andreas Bergsfond flifattiga sjuka 
3. FiltStaholms fond 
4. Eva EK-Björks donatio11Sfond 
5. Mati/da GörmtSSOlls minne 
6. Joseftna Anderssonsfons 
7. Den braheska fondm 

Fo'r samjimd811 finItS en särskild dmlationsbok, som innehåller dels en fldecknitzg o'ver de fonder 
som ingår i samjimden, dels de flresktifter som gällde fl'r dem flre sammanslagningm och dels 
stadgm: 

2. 
Av dm årliga 118ttoavkastmizgen skall minst 1/10 liiggas till kapitalet. Aterståmde belopp åi" 

tillgängligt för utdelningpåfijljande år. Avkastning som inte titdelas skall reset7JCras fl"r utdelnillg 
under kommande ål: 

3. 
Disponibel avkastning skall anvaildas till att lämna stOd MI beho'vande i Håbo kommun. 
Avkastning811 får dock inte användas fl"r att täcka behov som mligt lag skall tillgodoses med 
utdebiterade medeL 
Vid beslut omutdeillilzg ur sat7ifondm skall hä11SJlll tas till fl'reskriftema fl"r de i samfondm 
ingåmde donatiomr i dm utsträck11iJzg som beslutsfattaren finmr lämpligt. 

4. 
Dispoltibe! avkastning skall användas enligt beslut av socialnaimtdett. 
S ocialrtämnden skall därvid tillkälmage genom annonsering i ortstidltilzgama eller på annat sätt 
att mlsökan om bidrag kan inges till näl1mdett. . 

s. 
Fond61ls fl"rmijgellhet och tiNgångar i ÖVligt fl"rvaltas av kOJ77I11Ultstyrelsm 
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Resultaträkning år 2011 

Socialsamfond Orgallisationsnr. 817001-5823 

Intäkter 
Räntor 

Kostnader 
Förvaltningsavgift 

RESULTAT 

. Balansräkning år 2011 

TILLGÅNGAR 

Omsättningstillgångar 
Likvida medel 
Su==a omsättningstillgångar 

SKULDER OCH EGET KAPITAL 

Skulder 

Su==a kortfristiga skulder 

Eget kapital 
Bundet eget kapital . 
Fritt 
Summa eget kapital 

skulder och eget kapital 

N 

.Å1: 2010 

13 319 

-1000 

12319 

.Å1: 2010 

454702 
454702 

11 961 
454702 

454702 



..... :) 

Noter 

Socialsamfond Org.nr 817001-5823 

NOT 1 
Likvida medel konto 28270 

NOT 2 

Belopp vid årets ingång 

Kapitalisering av 10 % 
av löpande avkastning 
enligt w:kund 

Årets resultat 

Utdelning under året 

Vi ul Vithlani 
Ekonomichef 

Mill revisionsberättelse har lämnats 2012 

~A 
Li~~dling. . 

. ··'C:.:,:,; .-",= .. :':' " 

Ar 2011 Ar2010 
457460,22 454701,57 

Bundet eget Flitt eget 
kapital kapital 

År 2010 År 2010 

16873,40 

-1 231,93 

12319,26 

-16 000,00 

442 11 960,73 



HÅBO 
KOMMUN 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Datum Vår beteckning 

2012-05-22 KS2009/59 nr 2012.1454 

Förslag om godkännande av årsredovisningen för 2011 -
Stiftelsen Skolsamfond 

Sammanfattning 
Enligt pemmtation 1982-11-22 förvaltas stiftelsen av Håbo konnnun. Minst 
10 % av stiftelsens avkastning ska årligen läggas till kapitalet. Resterande 
del av avkastningen disponeras enligt skolnämndens förslag. Utdelning skall 
användas till fönnån för elever i konnnunens grnndskola, gymnasieskola 
eller skolväsende företrädesvis för: 

• belöning eller uppmuntran åt elev som visat goda kunskaper i särskilt 
ämne, god katmatanda eller berömvärd flit. 

• belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan 
kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott, 

• stipendium för fortsatt utbildning, hjälp åt elev för studier eller för 
studieresa inom- eller utomlands, 

• studiebesök, 
• skolresa, 
• fritidsverksamhet, 
• kulturell verksamhet, 
• idrottstävling eller atmat för elevema gemensamt ändmnål. 

Konnnnnstyrelsen handhar fondens förvaltning. 

Beslutsunderlag 
- Årsredovisning för Stiftelsen skolsmnfond, år 2011. 

Förslag till beslut 

I. Styrelsen beslutar godkänna årsredovisningen för Stiftelsen 
Skolsmnfond, verksamhetsår 2011. 



t!' nABo KOMMUN 

Administrativa kontoret 
Ekonomiavdelning 

Sändlista 
Korrununstyrelsen 
IZorrununrevisorer 
Skolförvaltningen 

. Skatteförvaltningen 

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 

.. 
FOR 

STIFTELSEN SAMFOND.INOM 
SKOLOMRÅDET 

ORGANISATIONSNUMMER 817001-5765 



Stiftelsen Samfond inom skolområdet 
Org. Nr 817001-5765 

Årsredovisning 2011 för Stiftelsen Samfond inomskolområdet 
Förvaltaren avger hä=ed årsredovisning för år 2011 

Förvaltningsberättelse 

Stiftelsens ändamål 
Enligt pennutation 1982-11-22 fÖlvaltas stiftelsen Samfond inom skolo=ådet av 
Håbo kommun. Minst 10% av stiftelsens avkastning ska årligen läggas till kapitalet. 
Resterande del av avkastningen disponeras enligt skolnämndens förslag. Utdelning 
skall användas till fönnån för elever i kommunens g1Undskola, gymnasieskola eller 
skolväsende företrädesvis för: 

~ belöning eller uppmuntran åt elev som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god 
kamratanda eller berömvärd flit. 

~ belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell 
verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott, 

~ stipendium för fortsatt utbildning, hjälp åt elev för studier eller för studieresa 
lnom- eller utomlands, 

~ studiebesök, 
~ skolresa, 

. ~ fl1tidsverksamhet, 
~ kulturell verksamhe~ 
~ idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamåL 

Stiftelsens anslag 
Totalt har 14 000 kr delats ut ur stiftelsens anslag enligt Skolnämndens beslut. 

Stiftelsens förvaltning 
Kommunstyrelsen handhar fÖl·valtningen. I enlighet med stiftelsens stadgar, har en 
förvaltnings avgift belastat fonden om 1 000 kr. 

Stiftelsens revisor är förtroendevald revisor Lars Sundling. 

" .... -.' ..•..•.. ', ... " 



Resultat 
Arets redovisade resultat uppgick till 11 484 (10 214) kr. Efter kapitalisering 10% av 
löpande avkastning har disponibla medel (friii: eget kapital) tillförls 
10335,92 (9 192,27) kr. Fritt eget kapital är positivt och uppgår till 10 637,40 
(14302,60) kr. 

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt för räkenskapsåret framgår enligt följande 
resultat- och balansräkning. 

Bålsta 2012-04--25 

Vip Vithlani 
Ekonomichef 

~'.-.,: --',' 



Resultaträkning år 2011 

Samfond inom skolområdet organisationsnr. 817001-5765 

Intäkter 
Räntor 

Kostnader 
Förvaltningsavgift 

RESULTAT 

Balansräkning år 2011 

TILLGÅNGAR 

Oms ättningstillgångar 
Likvida medel 
Sununa omsättningstillgångar 

SKULDER OCH EGET KAPITAL 

Skulder 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Fritt 

och eget kapital 

Ar 2010 

11214 

-1000 

Ar 2010 

386132 
386132 

371 830 

. -i .. , 



O'y,-.• ' 

Noter 

Samfond inom skolområdet org.nr 817001-5765 

NOT 1 Ar 2011 Ar2010 

Likvida medel konto 28270 393616,17 386131,82 

NOT 2 Bundet eget Fritt eget 
kapital kapital 

Ar 2010 Ar 2010 

Belopp vid årets ingång 370 15110,33 

Kapitalisering av 10% 
av löpande avkastning 
enligt urkund -1 021,40 

Arets resultat 10 213,67 

Utdelning under året -10000,00 

371 14302,60 

Min revisionsberättelse har lämnats2012 

Ä~' LarS~g 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-07-06 
Vår beteckning 

KS2012/60 nr 2012.2211 

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

Arsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsför
bundet Uppsala län för verksamhetsåret 2011 

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

Föreligger årsredovisning och revisionsberättelse för förbundets verksamhet 
under år 2011. Av revisionsberättelsen framgår bl. a. följande: "Vi bedömer 
sammantaget att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt 
och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms 
i allt väsentligt vara rättvisande. Styrelsens intel11a kontroll bedöms ha varit 
tillräcklig. Vi tillstyrker att ledamöterna i styrelsen beviljas ansvarsfrihet ." 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2008-06-16, § 77 
Arsredovisning med verksamhetsberättelse 2011 
Granskningsrapport - Granskning av årsbokslut och årsredovisning 
Revisionsberättelse för år 2011. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att för Håbo kommuns dels godkäuna förbudets 
årsredovisning för år 2011 och dels bevilja styrelsens ledamöter ansvars
frihet för verksamheten under år 2011. 



SAMORDNINGSFÖRBUNDET 
UPPSALA LAN 

2012-05-23 

Landstingsfullmäktige Uppsala län 
Kommuufullmäktige i Enköping 
Kommunfullmäktige i Heby 
Kommunfullmäktige i Håbo 
Kommunfullmäktige i Knivsta 
Kommunfullmäktige i Tierp 
Kommunfullmäktige i Uppsala 
Kommunfullmäktige i Älvkarleby 
Kommunfullmäktige i Östhammar 
Försäkringskassan 
Arbetsförmedlingen 

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län 
Samordningsförbundets revisorer har granskat förbundets verksamhet och 
årsredovisning för 2011 och tillstyrker att ledamöterna i styrelsen beviljas 
ansvarsfrihet. 

Samordningsförbundets medlemmar ska ta ställning till om förbundets styrelse 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. Förbundet emotser protokollsutdrag 
från ert fullmäktige/motsvarande så snart ärendet har behandlats hos er. 

Protokollsutdrag skickas till 
Samordningsförbundet Uppsala län 
Kungsgatan 16 
753 32 Uppsala 

alternativt via e-post till 
info@finsamuppsala.se 

Bilagor: 
- Revisionsberättelse 20 Il 
- Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsf6rbundet Uppsala län 
- Årsredovisning 2011 

Hälsningar 

Sus31me Hoffuer 
Sekreterare Sanlordningsförbundet Uppsala län 

Telefon 018-185840 
info@finsamuppsala.se 

Samordningsförbundet Uppsala län 
Kungsgatan 16 75332 Uppsala 
finsamuppsala.se 

l (l) 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomiavdelningen 
Vipul Vilhlani, Ekonomichef 
0171-52716 
vipul.vithlani@habo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) 

Datum Vår beteckning 

2012-07-16 KS2011/183 nr 2012.2301 

Redovisning av beredd motion om Håbo kommuns långsiktiga ekonomi, 
motionärer: Carina Lund (M) och Lennart Carlsson (M) 

Sammanfattning 

Bakgrund 
Av motionen framgår alt Håbo kommun har stora skulder, Med tanke på alt kommunen 
bara har 20 000 invånare innebär det att skuldsättning per invånare är hög. 

Med anledning av ovanstående föreslår Moderata Samlingspartiet i Håbo: 
l. En ordentlig genomlysning av kOlmnunens lånebild skall göras, 
2. Ta reda på när upplåningen bÖljade och varfor. 
3. Ta reda på hur lånen hmlterades och vilka amorteringsplaner S0111 famIs? 
4. Vad har de1l1la upplåniog lett till? 
5. Visa på en plan hur vi skall hmltera låneskulden för frmntiden, 
6. Fastställa en plan för hur vi skall hantera frmlltida investeringm'. 
7. Göra cn plan för hur vi skall klara finansieringen i frmntiden." 

Motionssvar 

Varför har Håbo kommun en hög skuldsättningsgrad? 
Förklaringsfaktorer, historiskt, till kommunens skuldsättning är bl.a. resultatutveckling 
åren 1996-2001, investeringssatsningar inom skolan åren 1996-2003 och infriande av 
borgen, år 1996. Dessntom är Håbo den kommun som växt mest under de senaste 40 
åren och kOlllllluncn har under stora delar av 2000 talet investerat i nya byggnader om 
ca 100 fårskoleplatser/år. 

I takt med att kommunen växer och kommnnens äldre befolkning ökm' har det ställt 
stora kTav på kOlllillunai service och utbyggnad. Investeringsbehoven de senaste åren 
har varit stora inom b1.a. äldreomsorgen, LSS-verksmIlheten (lagen om stöd och service) 
och inom VA-verksamheten. För att finansiera dessa investeriogar har kommunen varit 
tvungen att uppta nya externa lån trån kreditinstitutioner. Under ål' 2011 nettonpplånade 
kOllli11U1len49,0 mkT och U1lder år 2012 uppgår planerad upplåning till ca 106,0 mkT. 

Investeringmna i kommunens fastigheter och illlläggllingm' hm' lett till att kommunens 
bokförda värde för mlläggniogstillgångill' i balmlSfäkningen ökat från ca 300,0 mkr år 
1995 till 794,0 mkT, ål' 2011. Smlltidigt som kommU11ens långfristiga skulder ökat från 
145,0 mkr til1481 ,00 mkr år 2011. 

Ovanstående frågeställningar innebär även att en beskrivning måste göras av de 
viktigaste faktorer som påverkat ekonomin under perioden 1996 - 2003, Vilket 
redovisas nedmI. 

Resultat åren 1996-2000 
Under år 1996 skedde en omläggning från ett statsbidmgsbaserat system till ett system 
för utjänl11ing av kostnader och intakter. Detta innebar att kommunen var tvungen att 
ställa om och anpassa verksmnheten till den förändrade ekonomin. 



rl1 W HÅBO 
TJÄNSTESKRIVELSE 2(4) 

Datum Vår beteckning 
KOMMUN 2012-07-16 KS20111183 nr 2012.2301 

För år 1997nettoutbetalade kommunen 25,1 mkr till skatteu\jämningen, vilket 
motsvarade en uttaxering med 1,23 kr per skattekrona. 

Kommunen uppvisade årliga underskott om 30-40 mkr under åren 1996-2001, på grund 
av att kommunen inte kunde anpassade kostnaderna till de minskade skatteintäkter eller 
höja kommunalskatten som behövdes för att balansera ekonomin. Se tabellen nedan. 

Resultatutveckling åren 1996-2000 

Ar i Resultat, mkr 
1996 -31,8 
1997 - 46,5 
1998 -26,8 
1999 -30,9 
2000 -44,7 
Summa - 180,7 

Under perioden 1996-1998 sände Håbo kommun fem skrivelser till 
inrikesdepmiementet avseende skattentjämningssystemets negativa effekter för 
kommunen. Uppvakning av ministern gjordes också. Håbo kommun erhåll inte något 
utfall i form av lättnader i utjä111ningssystem eller motsvarande. 

Ar 1999 inlämnades en ansökan om stöd till regeringen, vars bostadsdelegation fick 
uppdrag att handlägga ärendet med kommundelegationen. År 2001 erhåll kommunen 
7,9 mkr från kommunde1egationen, Som motprestation krävde koml1lundelegation att 
kommunen kunde uppvisa åtgärder i form av minskade kostnader. 

Kombinerat med minskade kostnader och för att kon1111a tillrätta med ekonomin höjde 
k0l11111unell utdebitering med 1:00 kr per skattekrona år 2001 och ytterligare med 0:85 
h per skattehona år 2003. 

Från och med år 200 l har kommunen uppvisat positiva resultat. 

Investeringar 1996-2003 
Sm11tidigt som kommunen hade problem med att balansera ekonomin till de förändrade 
ekonomiska förutsättningarna startades ett omfattande investerings
lombyggnadsprogrmll för kommunens skolor. 

Ar 1995 fattade kommunfullmäktige ett beslut om Skola 2000- koncept, vilket innebm' 
att alla större skolor ska vara ombyggda år 2000. Totalt investerades 342 mkr i 
k0l1n11u11ens skolor under perioden 1996-2003, se tabellen nedan. 

Skola 2000 investerIngar 
Ob;ekt Utfall 1996-2003, tkr 
Gransäterskolan -46722 
Kvambacksskolan -38798 
Enebyskolan -29232 
Futurumskolgård -3661 
Grönadalenskola ·63 703 
FridgårdsskoJan -73 732 
VästerängsskoJan ·83202 
Slottsskolan -3 143 
Summa -342193 

2 



HABO 
TJÄNSTESKRIVELSE 3(4) 

Datum Vår beteckning 

KOMMUN 2012-07-16 KS2011/183 nr2012,2301 

Hela investeringssatsningen inom skolanlånefinansierades till 100 %, vilket också har 
bidragit till den höga skuldsättning som kommunen har idag. 

Utöver investeringar i kommunens skolor investerades 183 mkr i övriga anläggningar 
exempelvis vägar, gator och Vattenanläggningar, Totalt 525,5 mkr. 

Större infriade borgen under perioden 1996-2003 
Under 1996 begärdes idealbyn i konkurs varvid Håba kommun var tvungen att lösa 
vissa borgensåtagande. Totalt infriades borgen om 54,0 mkr, varvid nynpplåning 
skedde. 

Låneskuld åren 1996-2011 
Nedan redovisas hur kommunens skuldsättning ökat mellan åren 1996 fi"am till 20 1 l 
och för att kunna dra slutsatser redovisas även investeringsvolym och hur stor andel av 
investeringar är skatlefinansierade respektive lånefinansierade under perioden 1996-
2011. 

Utgående 
skuld 
31/12, 
mkr 

1995 -25,1 
1996 31,8 
1997 49,9 
1998 15,0 
1999 56,4 
2000 160,3 
2001 13,5 
2002 6,2 
2003 20,9 
2004 
2005 -15,8 
2006 24,5 
2007 -14,4 
2008 -9,1 
2009 -28,3 
2010 -23,0 
2011 48,0 

Analysen ovan visar att kommunens höga skuldsättningsgrad beror till stor på den 
omfattande investeringsnivå under åren 1996-201 l och de årliga underskotten under 
perioden 1996 - 2000 samt de infriade borgensåtagande som kOlmnunen hade for 
idealbyn i Skokloster år 1996, 

144,8 
176,7 
226,6 
241,6 
298,0 
458,3 
471,8 
477,9 
498,8 
498,8 
483,0 
507,5 
493,1 
484,0 
455,7 
432,7 
480,8 

Totalt under perioden uppgår lånefinansieringen av kOlmnunens investeringar i 
inventarier och anläggningar till 361,0 mkr eller i genomsnitt till 36,7 procent, 
skattefinansieringen av kommunens investeringar uppgår i genomsnitt till 63,3 procent 
eller 624,0 m.lG". 

3 



HÅBO 
TJÄNSTESKRIVELSE 4(4) 

Datum Vår beteckning 

KOMMUN 2012-07-16 KS2011/183 nr 2012.2301 

Hur skall kommunen hantera låneskulden och framtida investeringar. 
Ytterligare fi'ågeställningar som motionärerna vill ha svar på är hur kommunen skall 
hantera låneskulden och finansieringen av investeringar i framtiden. Nedan förs ett 
allmänt resonemang om möjliga alternativ, eftersom det krävs politiska avvägningar 
från de förtroendevalda. 

Utmaningar för kommunen 
Håbo kommun är ung och saknar i stort sett de övervärden på tillgångssidan i 
balansräkningen som många andra kommunerna i StockholmsOlmådet kUlmat använda 
för att finansiera sin expansion. 

Den demografiska utvecklingen i konnnunen, inklusive ökningen av äldre, har ställt 
stora krav på kommunal service och utbyggnad. 

Att minska skuldsättningen av ekonomin ilmebär för kommunen antingen att höja 
kommunalskatten, att höja avgifterna, att sänka kostnaderna eller en kombination av 
dessa. 

Ett annat sätt att minska skuldsättningen är hårdare prioritering av de årliga 
investeringsbehoven i framtiden, av de fÖliroende valda, och ett högre resultatkrav. De 
medel som finns till kOlmnUllens förfogande fiJr att antingen amortera av på skulden 
eller för att investera i fastigheter och anläggningar, är avskrivningskostnader ca 44,0 
mkr (år 2012) och det resultat som kommunfullmäktige fastställer årligen ca 12,5 mkr 
(år 2012), det vill säga ca 56,5 mkr. 

Ett tredje sätt är att kommunfullmäktige styr genom att ange skarpa finansiella mål, 
exempelvis; 

1. Nyinvesteringar skall finansieras fullt ut med skattemedel 
2. Återbetalning av låneskulden ska ske med xx kronor. 
3. Resultatet ska uppgå xx procent av skattenettot. 

Utifrån dessa fiJrutsättningar får tjänstemannaorganisationen arbeta fram budgetfårslag 
får nästkonmlande år till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Motion om Håbo kommuns långsiktiga ekonomi, motionärer; Carina Lund (M) och 
Lennart Carlsson (M) 

Förslag till beslut 

l. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till konllllUnstyrelsens yttrande, att motionen 
skall anses besvarad. 
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Motion gällande Håbo kommuns långsiktiga ekonomi. 

Håbo kommun har genom åren dragit på sig gigantiska sknlder. Vi har nu i koncernen ca 1,5 
milj arder kronor i skulder. Med tanke på att vi bara ilr 20 000 invånare i kommunen innebär 
det att vi, var och en, har en skuld på 75000 kronor. Barn som vuxna, ung som gammal. Om 
vi enbart ser till invånare i arbetsför ålder blir skulden hela 150000 kronor per person. 
Ofattbara siffror. 
Trots detta är det viktigt att vi även i framtiden kan säkerställa en god service och omvårdnad 
för våra medborgare. 
Vi måste ta lärdom av historien och kunna göra rätt fi·amöver. 

Med detta som bakgrund föreslår vi att en ordentlig genomlysning skall göras av lånebilden. 
Historiskt, när bÖljade upplåningen? Varför? Hur hanterades det? Vad har det lett till? 
Framåt. Hnr skall vi hantera låneskulden och dess konsekvenser och framförallt hur skall vi 
hantera framtida investeringar och hur klarar vi finansieringen i framtiden? 
Majoriteten måste inse att vi inte kan fortsätta lånekaruscllcn avseende ilwestcringru' utan 
måste hitta andra lösningar till exempel privata aktörer inom olika områden. 
Om vi inte hittru" nya lösningar är bara räntekostnaden i nivå med en stor del av till exempel 
kostnaden fOr ett nytt äldreboende. 
Kommunerna JUnt O1nkrillg oss har lyckats med detta samtidigt som man anlägger nya 
anläggnmgru' inom olika verksamhetsområden. 

Vi vill ta ansvar för Håbo och kommande generationer. 

Vi föreslår därför ati: 
1. En ordentlig genomlysning av kOlltlnunens lånebild skall göras. 
2. Ta reda på när upplåningen bÖljade och varför. 
3. Ta reda på hur lånen hanterades och vilka amorteringsplaner som fanns? 
4. Vad har demm upplånillg lcti till? 
5. Visa på en plan hur vi skall hantera lånesknlden för framtiden. 
6. Fastställa en plan for hur vi skall hantera frruntida investeringru·. 
7. Göra en plan för hur vi skall klara finansieringen i framtiden. 

Bålsta 2011-10-23 

Carina Lund (M) 
Lennru.t Carlsson CM) 



1(2) ~ ~ HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-07-09 

Vår beteckning 

KS2012/37 nr 2012.2222 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-52502 
hans.nordstedt@habo.se 
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Redovisning av beredd motion om att använda "grön" asfalt i 
stället för asfalt som är kräver mer energi vid framställning, mo
tionärer: Tomas Alm (FP) och Berith Skiöld (FP) 

Sammanfattning 
Av motionen framgår följande: "Vid framställning av asfalt produceras det 
stora mängder koldioxidutsläpp. Även själva arbetet med asfaltsbeläggning 
har miljörisker. "Grön" asfalt, som när den framställs inte orsakar lika stora 
koldioxidutsläpp, finns nu att tillgå. "Grön" asfalt är även bättre för arbets
miljön. Flera kOllUlluner runt om i Sverige använder idag grön asfalt för 
dess positiva konsekvenser får miljön och arbetsmiljön. 

Motionärerna föreslår att fullmäktige beslutar att möjligheten att i fi'amtiden 
använda "grön" asfalt som beläggning för våra gator, cykel/gångvägar och 
andra ytor undersöks. 

Fullmäktige överlänmade 2012-03-26, § 35, motionen till miljö- och teknik
nänmden, för beredning. 

Av nänmdens yttrande framgår bland annat följande: "De stora aktörema 
inom asfaltsbranschen har tagit fram egna olika sätt som sänker energiåt
gången vid asfalttillverkningen. Håbo kommuns nuvarande upphandlade 
entreprenör NCC Roads kallar sin lösning för Green Asphalt. De har lyckats 
ta fram en asfalt där temperatnren har sänkts med 40T och dämled fått en 
energibesparing vid tillverkningen på 30%. Delllia asfalt kan bara läggas vid 
konventionella tjocklekar så energibesparingen kan vara större om man bara 
behöver lägga en tmmbeläggning som NCC kallar för Viacogrip. Delllia typ 
av asfalt har vi redan testat på några objekt i kommunen (bl.a. Kraftleden 
och Västerhagsvägen). 

NCC Roads har meddelat att deras verk i Arlanda ska byggas om till som
maren för att kunna leverera Green Asphalt. Green Asphalt kan / bör inte 
läggas för hand utan ska läggas uteslutande med läggare för att få ett bra re
sultat. Green Asphalt är något dyrare än vanlig konventionell asfalt men ska 
å andra sidan hålla något längre då bitumenet inte hettas upp lika mycket 
och får en längre hållbarhet." 

Nälllilden föreslår att motionen ska bifallas. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2012-03-26, § 35 

- Miljö- och tekniknälllildens yttrande 2012-05-07, § 48 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Datum 

2012-07-09 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

KOlmnunfullmäktiges beslut 

2(2) 

Vår beteckning 

KS2012/37 nr 2012.2222 

1. Fullmäktige beslutaT, mot bakgrund om miljö- och tekniknämndens be
slut om att utreda användning av "grön" asfalt, att motionen bifalls. 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-06-07 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 48 MTN 2012/49 

Motion om användning av "grön" asfalt för beläggning av gator 
med mera, motionärer: Tomas Alm (FP) och Berith Skiöld (FP) 

Sammanfattning 
En motion angående "grön" asfalt har remitterats till milj ö- och 
tekniknämnden. Motionären vill att milj ö- och teknikforvaltningen utreder 
möjligheten att använda "grön" asfalt i framtiden. 

De stora aktörerna inom asfaltsbranschen har tagit fram egna olika sätt som 
sänker energiåtgången vid asfalttillverkningen. Håbo kommuns nuvarande 
upphandlade entreprenör NCC Roads kallar sin lösning for Green Asphalt. 
De har lyckats ta fram en asfalt där temperaturen har sänkts med 40T och 
därmed fått en energibesparing vid tillverkningen på 30%. DelU1a asfalt kan 
bara läggas vid konventionella t j ocklekar så energibesparingen kan vara 
större om man bara behöver lägga en turmbeläggning som NCC kallar för 
Viacogrip. Denna typ av asfalt har vi redan testat på några objekt i 
kommunen (bl.a. Kraftleden och Västerhagsvägen). 

NCC Roads har meddelat att deras verk i Arlanda ska byggas om till 
sommaren for att kunna leverera Green Asphalt. Green Asphalt kan I bör 
inte läggas for hand utan ska läggas uteslutande med läggare for att få ett bra 
resultat. Green Asphalt är något dyrare än vanlig konventionell asfalt men 
ska å andra sidan hålla något längre då bitumenet inte hettas upp lika 
mycket och får en längre hållbarhet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-04-20 

- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2012-03-26, KF § 35 

Beslut 

1. Uppdra till förvaltning att utreda möjligheterna att använda "grön 
asfalt" . 

2. Godkälma förvaltningens svar på motionen och överlämna svaret till 
kommunfullmäktige. 

3. Föreslå att kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDAAGSBESTYRKNING 

2012 -05-14 

Nr2012.10S1 

HÅ.BO KOMI~v\U 
lAilfö- och lokni ä den 
7/<h,qn Rhl c::Ti.. 
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Folkpartiet liberalerna 
Lokalföreningen l Håbo kommun 

Motion angående "grön" asfalt 

Varje år belägger vår kommun gator och cykel/gångvägar och andra ytor med asfalt. Vid 
framställning av asfalt produceras det också stora mängder koldioxidutsläpp. Även själva arbetet 
med asfaltsbeläggning har sina miljörisker. 

Nu finns det "grön" asfalt, som när den framställs inte orsakar lika stora koldioxidutsläpp och att 
arbeta med grön asfalt innebär en mycket bättre arbetsmiljö för utfömma. Flera kommuner runt om 
i Sverige använder idag grön asfalt för dess positiva konsekvenser för miljön och arbetsmiljön. 

Därför yrkar vi 

att Kommunfullmäktige beslutar att möjligheten att i framtiden använda "grön" asfalt som 
beläggning för våra gator, cykel/gångvägar och andra ytor undersöks. 

Tomas Alm 
Gruppledare 
Folkpartiet Liberalerna 

Berith Skiöld 
Ersättare Miljö & Tekniknämnden 
Folkpartiet Liberalerna 

www.folkpartiet.se/haabo 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-07-09 
Vår beteckning 

KS2012/7 nr 2012.2218 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-52502 
hans.nordstedt@habo.se 
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Redovisning av berett medborgarförslag med förslag om åtgärd 
mot nedskräpning 

Sammanfattning 
Av medborgarförslaget framgår bland atmat följande: "Föreslås att Håbo 
konmmn, genom satnverkan med orgatlisationer, företag, banverket, före
ningar, skolor, allmänheten osv, startar en aktion mot skräpet. Syftet med 
kampanj en är att förändra attityden och motverka nedskräpning. En lämplig 
aktivitet för att skapa förståelse kan vara kan vara Skräpplockat'dagat·. Ren
hållningsföretag kan säkeli aktivt bidra med information och stöd. 

Målsättningen med demla katnpanj är lägre kostnad för städningen och ett 
positivt intryck av Håbo kommun, stöne trivsel och att Håbo konmmn kan 
placera sig långt upp i HÅLL SVERIGE RENT kampanjen. Skattepengama 
kan användas till bättre ändamål. Lämplig start för demla kampanj, under 
miljöveckan 13." 

Kommunfullmäktige överlänmade 2012-02-27, § 3, förslaget till milj ö- och 
tekniknänmden, för beredning. 

Av nffimldens beredning framgår att förvaltningen årligen genomför en na
turstädningskampanj där skolklasser och föreningar anmäler intresse av att 
atlSVara för ett eller flera städOlmåden. De erhåller en liten ersättning för sitt 
arbete. För närvarande finns ingen policy för sponsring från företag. En så
dan kOlmner att tas fram under år 2012. Då kan förvaltningen arbeta mer ak
tivt med att söka stöd och samverkan med företag som ffi' intresserade att på 
något sätt delta i en katnpanj mot nedskräpning. Avfallsavdelningen kom
mer i samband med revideringen av avfallsplanen att belysa hur nedskräp
ning kan motverkas genom en förändrad attityd. Förvaltningen har tidigare 
bidragit till HÅLL SVERIGE RENT-aktiviteter, men eftersom föreningat· i 
kommunen inte anmält sitt intresse för ett deltagande, prioriteras och utökas 
kommunens egna naturstädningskampanj. Förutom detta tas skräp bOli un
der hela året dels genom upptäckt via förvaltningens personal och dels via 
amnälan från allmänheten. 

Nämnden föreslår att förslaget bifalls. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från konnnunfullmäktige 2012-02-27 § 3 

- Mi1jö- och tekniknämndens beslut 2012-05-07, § 50. 

Kommunkans1iets förslag till beslut: 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-07-09 
Vår beteckning 

KS2012/7 nr 2012.2218 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Alternativ 1 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till nämndens målsättning om 
kommande samarbete med olika företag genom sponsring fOr genomfö
rande av städaktiviteter i enlighet med förslagets andemening, att anse 
förslaget besvarat. 

Alternati v 2 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till nämndens målsättning om 
kommande samarbete med olika företag genom sponsring för genomfö
rande av städaktiviteter i enlighet med förslagets andemening, att bifalla 
förslaget. 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-05-07 
! -

Miljö- och tekniknamnden I 
I 

JUSTERARE 

MTN § 50 MTN 2012/41 

Medborgarförslag om kampanj mot nedskräpning 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om kampanj mot nedskräpning har remitterats till 
miljö- och tekniknämnden. 

Miljö och teknikförvaltningen genomför årligen en naturstädningskampanj 
där skolklasser och föreningar anmäler intresse av att ansvara för ett eller 
flera städområden. De erhåller en liten ersättning för sitt arbete. 2009 
utökades antalet städOlmåden så att även Skokloster ingår. Städkampanjen 
staliar i maj månad då sandupptagningen har slutfölis. Information om att 
städkampanjen pågår konuner att finnas på konununens hemsida. 20 Il 
uppgick den insamlade mängden sopor till 65 kbm. under städkampanjen. 

För närvarande films ingen policy i konununen beträffande sponsring från 
företag. Förslag på hur detta ska hanteras kommer att tas fram under året 
och beslutas politiskt. Då kan fÖrValtningen arbeta mer aktivt med att söka 
stöd och samverkan med företag som är intresserade att på något sätt delta i 
en kampanj mot nedskräpning. Avfallsavdelningen kommer i samband med 
revideringen av avfallsplanen att belysa hur nedskräpning kan motverkas 
genom en förändrad attityd. Förvaltningen har tidigare bidragit till HÅLL 
SVERIGE RENTs aktiviteter, men eftersom föreningar i kommunen inte 
anmält sitt intresse och därigenom inget blivit städat i Håbo har vi prioriterat 
och utökat vår egen naturstädningskampanj . Förvaltningen anser att det är 
för tidigt att påbörj a naturstädningen i samband med milj öveckan eftersom 
det folifarande kan vara snö och fruset. Förvaltningen tar boli skräp under· 
hela året dels genom egen upptäckt eller via anmälan från allmänheten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-04-20 

- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2012-02-27 § 3 

Beslut 

l. Godkänna förvaltningens svar på medborgarförslaget och överlämna 
svaret till kommunfullmäktige. 

2. Föreslå kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

~17jl 
Nr 2012.1053 



Bålsta 2012 0115 

Håbo kommun 

Kommunfullmäktige 

Medborgarförslag "Kampanj mot nedskräpning" 

f~Ä80 -KOMMUN 
KOMMUNSTYRElSENS r6RI'AlTNIIlG 

INKOM 

2012 -01- 1 6 
!<SIM Rag.rr 

'l--0\7--~ ~\1... 1;S3 

Håbo kommun har en vacker natur och huvudorten Bålsta är ett trevligt samhälle. Tyvärr 

finns det individer som på ett eller annat sätt skräpar ner vår fina miljö. på somliga platser är 

nedskräpningen omfattande. 

Mitt förslag är att Håbo kommun, genom samverkan med organisationer, företag, 

banverket, föreningar, skolor, allmänheten osv. startar en aktion mot skräpet. Syftet med 

kampanjen är att förändra attityden och motverka nedskräpning. En lämplig aktivitet för att 

skapa förståelse kan vara kan vara Skräpplockardagar. Renhållningsföretag kan säkert aktivt 

bidra med information och stöd. 

Målsättningen med denna kampanj är lägre kostnad för städningen och ett positivt intryck 

av Håbo kommun, större trivsel och att Håbo kommun kan placera sig långt upp i HÅLL 

SVERIGE RENT kampanjen. Skattepengarna kan användas till bättre ändamål. 

Lämplig start för denna kampanj, under miljöveckan 13. 

Med vänlig hälsning 

I 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-07-09 
Vår beteckning 

KS2012/41 nr 2012.2226 

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

Redovisning av berett medborgarförslag med förslag om att en väg
bom efter Snäppvägen, Bålsta tätort, flyttas till andra sidan vägen 

Av förslaget framgår önskemål om att vägbommen efter Snäppvägen, flyttas 
till andra sidan vägen. Nuvarande placering medför, enligt förslagsställaren, 
vissa olägenheter bland amlat i fonn av sfume plogning i anslutning till 
bommen, vinteliid. 

Fullmäktige överlämnade 2012-03-26, § 37, förslaget till miljö- och teknik
nfumlden, för beredning. 

Av milj ö- och tekniknfunndens yttrande framgår följande: "Boende på 
Snäppvägen 2-14 vill att vägbommen i anslutning till gång- och cykelvägen 
flyttas. VägbOlllinen sattes upp efter samråd med styrelsen för Samfållig
hetsföreningen Västerängen l, då den nya gång- och cykelvägen längs Dal
vägen byggdes. Skälet till detta var att få ner hastigheten på mopeder som 
passerade förbi fastigheterna på Snäppvägen 2-14. 

Miljö- och teknikförvaltningen har varit i kontakt med vice ordförande i 
Samfållighetsföreningen och kOlmnit överrens om att flytta vägbOlllinen." 

Nälnnden föreslår att förslaget bifalls. 

Beslutsunderlag 
KOlllinunfullmäktiges beslut 2012-03-26 

- Miljö- och tekniknfunndens yttrande 2012-05-07, § 49. 

KOlllinunkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Fullmäktige beslutar, mot bakgrund av miljö- och teknilcnälllildens be
slut om att vägbommen ska flyttas enligt önskemål, att medborgarförsla
get bifalls. 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-05-07 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN §49 MTN 2012/48 

Medborgarförslag med förslag om att en vägbom efter 
Snäppvägen, Bålsta tätort, flyttas till andra sidan vägen 

Sammanfattning 
Boende på Snäppvägen 2-14 vill att vägbommen i anslutning till gång- och 
cykelvägen flyttas. Vägbommen sattes upp efter samråd med styrelsen för 
Samfällighetsföreningen Västerängen 1, då den nya gång- och cykelvägen 
längs Dalvägen byggdes. Skälet till detta var att få ner hastigheten på 
mopeder som passerade förbi fastigheterna på Snäppvägen 2-14. 

Milj ö- och teknikförvaltningen har varit i kontakt med vice ordförande i 
Samfällighetsföreningen och kommit övenens om att flytta vägbommen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-04-20 

- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2012-03-26 § 37 

Beslut 

1. Svar på medborgarförslaget godkänns och svaret överlämnas till 
kommunfullmäktige. 

2. Föreslå att kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKN1NG Nr 2012.1052 

HAso KOiAMUI'-I 
Mi!iö- oc.h i-aknjkn9~nd}n 
74680 EÅi-STA W--
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Bålsta 2012 ..:. 03 - 21 

Håbokommun 

Kommunfullmäktige 

Medborgarförslag 

H,~B'O KOMMUN 
I(OI\t\IUNSTYREl.SENS r-ORVP,J..,lNlNG 

;NKOM 

2012 -03- 2 t 
KS"", 

Undertecknade på bogatan Snäppvägen 2 -14 vill att frågan om bom vid nedre 
Snäppvägen tas upp, på kommunfullmäktigemötet. 

1. Ingen på vår bogata blev i fOrväg tillfrågad, eller informerad innan bommen 
sattes upp. 

2. Enligt samtal med kommunen. Arne Andersson bitr. gatuchef, var det 
Västerängens 1 styrelse som vill ha bommen utåt gångvägen. 

3. Finns någon dokumentation llå detta? 

4. Problem fOr de boende på bogatan: 
5. -att en jättepöl med vatten bildas där bommen är placemd. 

-att det ligger decimetertjockt med gl"US, från bommen fram till gångvägen. 
6. -att snöröjningen varit under all kritik, då plogbilen fått vända vid bommen. 

Förslag 
! .stU'" f U.q·'1 e1 I 
L 5'1'1 re Ij{ 't J S' Vt~ r 

Bommen vill vi ha flyttad till andra sidan gångvägen. 
Att gatukontoret kommer och inspekterar och hittar en 
vettig lösning for de boende. 

Med,vänlig hälsning 

'L.I! 

m/[;l~~~--- \~~-----
'" - ~.-.r'\ ,;.--' f f / 

, , 
.J/ 

I - (1 _ 

, U l 
- II .. ID A";, /1 I ·v 

~, V 

10 



6/(. / 
, T. .Samfällig~~tsföreningen I 
vtlsterangen 

2(2) 

Forts ..... 

§9 Val 
a. Stämman beslutade att fastställa styrelsen till en ordförande, fyra 
ordinarie ledamöter samt två ersättare. 
b. Stämman beslutade att välja Christer Persson som ordförande för ett år. 
c. Fyllnadsval är ej aktuellt. 
d. Stämman beslutade att välja Susanne Nyström och Lars Wallentin som 
ordinarie ledamöter i styrelsen för två arbetsår. 
e. Stämman beslutade att välja Leif Åström och Mikael Kvick som ersättare 
för ett arbetsår. 
f. Stämman beslutade att välja Björn Hedö AB som revisor för 2012. 
g. Stämman beslutade att fastställa antal ledamöter i valberedningen till max 
tre. Thomas Lindström valdes till valberedningen som sammankallande. 

§ 10 Stämman avslutades 

Övriga frågor/information 
Styrelsen informerade om att det finns flertal lediga släpvagnsplatser. En av 

medlemmarna tycker att det är svårt att parkera sin släpvagn där. 
Frågan om bom vid nedre Snäppvägen togs upp och besvarades av 

styrelsen. 
Sandhögar efter snöröjning ska tas bort av entreprenören. 
Sandsopning av samfällighetens gator är beställt. 

Susanne Nyström, Snäppvägen 61, sekreterare 

Justerare: 

T 
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Redovisning av beredd motion om fortlöpande elevhälsovård 
för barn och ungdomar i skolor inom Håbo kommun, oavsett 
huvudmannaskap, motionär: Tomas Alm (FP) 

Av motionen framgår följande i sin helhet: "God fnnktion för elevhälsan är 
ett viktigt inslag för bra skolor och trygg uppväxt för kommunens alla ele
ver. Oavsett vilken skola de har valt. Kontinuitet är ett gmndläggande och 
viktigt krav för elever, som av något skäl har valt att ha ett öppet fÖliroende 
med den personal inom elevhälsan, som eleven kOlllinit i kontakt med. 

Om nu eleven byter skola, kanske på grund av otrygghet eller uppfattad så
dan, är byte av elevhälsa ett negativt inslag. Då förlorar eleven också den 
kontakt inom elevhälsan som han/hon fått vid tidigare besök, om inte elev
hälsan erbjuds alla skolor i konllimnen, oavsett huvudmallliaskap. Att hålla 
kontakt och relation kVal' mellan elevhälsa och elev är en viktig del i elev
häls allS funktion och en trygghet för eleven. 

Folkpaliiet Liberalema yrkal' att fullmäktige beslutar: 

att alla kommunens elever erbjuds möjlighet till kommunens elevvård. 

att skolförvaltningen ser över hur elevhälsan kan stärkas med hjälp av de 
medel om250 tkr/år/heltidstjänst i två år, som regeringen har riktat." 

Fullmäktige beslöt 2011-12-19, § 153, att överlämna motionen till skol
nämnden, för beredning. 

Av skolnfullildens beslut framgår blalld allliat följande; " I skolförvaltning
ens yttrande framgår att förvaltningen för 2012 hal' sökt statsbidrag för att 
kUlllia stfu'ka den kOlllinunala elevhälsall. 

I yttrandet beskrivs bland allliat också varför skolnälllilden beslutade att inte 
sälja elevhälsa till friskolorna. Skulle rättsläget och/eller alldra fömtsätt
ningar ändras på Olmådet konuner fi'ågan att lyftas till nfullliden för ett nytt 
ställningstagande. 

Nämndens beslut 
l. Skolnänmden överlämnar yttrandet som SVal' på motionen. 

2. Skolnänlliden uppdrar till skolförvaltningen att under 2012 följa upp de 
fi'istående skolornas möjligheter att köpa in elevhälsa utifrån krav som 
ställs på elevhälsans verksamhet i skollagen, samt att löpande följa upp 
rättsläget på Olmådet. 
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3. Skolnämnden föreslår att motionen anses besvarad." 

Av till nämndens beslut hörande yttrande framgår bland al1l1at följande sju 
styckevisa utdrag: 

Skolnälllilden beslutade i samband med beslut om intembudget 2011, att 
inte sälja elevhälsa till friskoloma i kommunen. 

13 kap 27 § konkunenslagen (2008:579) films regler om att en konmlUn 
inte får sälja verksanlhet; om det snedvrider, eller är ägnat att snedvrida för
utsättningarna för en effektiv konkurrens på marknaden, eller hänunar eller 
är ägnat att häl11l11a, förekomsten eller utvecklingen av sådan konkurrens. 

Skolnämnden beslutade som nmllilts i samband med internbudget 20 II att 
inte sälja elevhälsa till friskolorna, med hänvisning till den nya konkurrens
lagen. Vid tillfallet för budgetbeslutet fanns det privata hälsoföretag i Olmå
det som erbjöd liknande tjmlster, som gjorde att friskoloma kunde köpa in 
verksamheten från andra företag. Ett exempel på företag som erbjuder dessa 
tjfulster m' Sollentunahälsans systerbolag Skolhälsan, vilka erbjuder flexibla 
lösningar på skolhälsovård för friskolor. Företaget har mångårig erfarenhet 
av verksamheten. Attundahälsan är ett al.l1lat exempel som erbjuder tjmlster 
inom elevhälsans område. 

Skolförvaltningen har under perioden 2010-2012 anpassat elevhälsans verk
sarnhet till det antal bam och det behov som fil1l1s i den konmlUnala verk
samheten. Friskoloma får i enlighet med skollagen i sin elevpeng betalt för 
elevhälsa motsvarande medelkostnaden per kOlllinunai elev, så att de har 
möjlighet att köpa in tjmlsten från fristående företag. 

I den nya skollagen (2010:800) som bÖljade gälla den 1 juli 2011, 1,5 år ef
ter inträdet av den nya konkurrens lagen, behandlar man också frågan om 
möjligheten for kommunen att teckna överenskommelser med friskolor om 
överlåtelse av det medicinska ansvaret. Skolförvaltningen konnner att se 
över möjligheten för kommunen att sälja elevhälsa till följd av mldringarna i 
skollagen och kommer att följa utvecklingen vad gäller rättsläget. 

Skolförvaltningen konuner också under 2012 att följa upp de fristående sko
lomas aktuella möjligheter att köpa in elevhälsa utifrån de krav som ställs 
på elevhälsans verksanlhet i skollagen. Resultatet av uppföljningen kOllliner 
att åtenapporteras till skolnännlden för bedömning och ställningstagande. 

Det är av största vikt att följa utvecklingen på Olmådet gällande friskolornas 
möj ligheter att ta del av kommunens elevhälsa. Om det skulle visa sig att 
rätts läget/förhållandet fuldras på Olmådet och om det bedöms som möj ligt 
för konununen att erbjuda fi"iskolorna elevhälsa inom ramen för gällande 
författningskrav, kommer frågan att lyftas till skolnmnnden för ev. nytt 
ställningstagande. 
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Beslutsunderlag 
Motion från Tomas Ahn (FP) 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-12-19, § 153 
Skolnämlldens yttrande 2012-04-03 
Skolnämlldens beslut 2012-05-07, § 37. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Alternativ l 

Konmmnfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar med hänvisning dels till nämndens ansökan om 
statsbidrag för att förstärka elevhälsovården samt dels till nämndens 
kOlmmmde överväganden om försäljning avelevårdstjänst till friskolor, 
att anse motionen besvarad. 

Alternativ 2 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar med hänvisning dels till nämndens ansökan om 
statsbidrag för att förstärka elevhälsovården samt dels till nänmdens 
kommande överväganden om försäljning avelevårdstjänst till friskolor, 
att anse motionen besvarad. 
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Svar på motion om fortlöpande elevhälsa till kommunens alla 
barn och ungdomar, motionär Thomas Alm (FP) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2011 (§ 153) att överlämna 
motionen om ,fortiöpande elevhälsa till kommunens alla bam och ungdomat 
till skolnfumldeil för beredning, ., 

I skolförvaltningens yttrande framgår att förvaltningen fdr 2012 har sökt 
statsbidrag för att kUlll1a s!fu'ka den konununala elevhälsan. 

I yttrandet beskrivs bland annat också varför skolnfumlden beslutade att inte 
sälja elevhälsa till friskoloma. Skulle rättsläget och/eller andra förutsätt
ningar fuldras på otmådet kommer frågan att lyftas tillnfumlden för ett nytt 
stäl1ningstagande. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden överlämnar yttrandet som svar på motionen. 
Skolnämnden uppdrar till skolförvaltningen att under 2012 följa upp de 
fristående skolornas· möjligheter att köpa in elevhälsa utifrån krav som ställs 
på elevhälsans verksaniliet i skollagen, samt att löpande följa upp rätts läget 
på området Skolnämnden föreslår att motionen anses besvarad. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 11,2012-05-02 
Tjänsteskrivelse, 2012-04-16 
Protokoll från kommunfullmäktige § 153,2011-12-19 
Motion från Folkpartiet Liberalerna (Tomas Ahn); Motion om 
fortlöpande elevhälsa till kommunens ålla barn och lmgdomar. 
Skolverket, Information, Insatser för forstärkt elevhälsa, Dm 2011: 1162, 
februari 2012. 

Beslut 
1. Skolnfunnden överlämnat yttrandet som svar på motionen. 

2. SkoInfumlden uppdrar till skolforvaltningen att under 2012 följa upp de 
fristående skolornas möjligheter att köpa in elevhälsa utifrån krav som 
ställs på elevhälsans verksanlhet i skollagen, samt att löpande folja upp 
rättsläget på otmådet 

3. SkoInfunnden föreslår att motionen anses besvarad. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIEPJ\D SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN1NG 
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Svar på motion om fortlöpande elevhälsa till kommunens alla 
barn och ungdomar, motionär: Thomas Alm (FP) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslntade den 19 december 2011 (§ 153) att överlämna 
motionen om fortlöpande elevhälsa till kommunens alla barn och ungdomar 
till skolnämnden för beredning. 

I skolförvaltningens yttrande framgår att förvaltningen för 2012 har sökt 
statsbidrag för att kunna stärka den kommwlala elevhälsan. 

I yttrandet beskrivs bland annat också varför skolnämnden beslutade att inte 
sälja elevhälsa till friskoloma. Skulle rättsläget och/eller andra förutsätt
rungar ändras på området kommer frågan att lyftas till nämnden för ett nytt 
ställningstagande. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunfullmäktige § 153,2011-12-19 
Motion från Folkpartiet Liberalerna (Tomas Alm); Motion om 
fortlöpande elevhälsa till kommunens alla barn och ungdomar. 
Skolverket, Info=ation, Insatser för förstärkt elevhälsa, Dm 2011:1162, 
februari 2012. 

Förslag till beslut 
1. Skolnänmden överlämnar yttrandet som svar på motionen. 

2. Skolnämnden uppdrar till skolförvaltningen att under 2012 följa upp de 
fristående skolornas möjligheter att köpa in elevhälsa utifrån krav som 
ställs på elevhälsans verksamhet i skollagen, samt att löpande följ a upp 
rättsläget på mmådet. 

3. Skolnämnden föreslår att motionen anses besvarad. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
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Skolförvaltningen 
Skolkontoret 
Maria Cameron, Administrativ chef 
0171-52645 
maria,cameron@bildning,habo.se 

Svar på motion om fortlöpande elevhälsa till kommunens alla 
barn och ungdomar 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2011 (§ 153) att överlämna 
motionen om fortlöpande elevhälsa till komnmnens alla barn och ungdomar 
till skolnämnden för beredning. 

Folkpartiet Liberalema skriver i motionen att "God funktion för elevhälsan 
är ett viktigt inslag för bra skolor och trygg uppväxt för kommunens alla 
elever. Oavsett vilken skola de har valt. Kontinuitet är ett grundläggande 
och viktigt krav för elever, som av något skäl har valt att ha ett öppet 
förtroende med den personal inom elevhälsan, som eleven kommit i kontakt 
med." 

"Om nu eleven byter skola, kanske på grund av otrygghet eller uppfattad 
sådan, är byte av elevhälsa ett negativt inslag. Då förlorar eleven också den 
kontakt inom elevhälsan som han/hon fått vid tidigare besök, om inte 
elevhälsan erbjuds av alla skolor i kommunen, oavsett huvudmal1l1askap. Att 
hålla kontakt och relation kvar mellan elevhälsa och elev är en viktig del i 
elevhälsans funktion och en trygghet för eleven." 

Folkpartiet Liberalerna yrkar att fullmäktige beslutar: 

• att alla konnnunens elever erbjuds möjlighet till kommunens 
elevvård. 

• att skolförvaltningen ser över hur elevhälsan kan stärkas med hjälp 
av de medel om 250 000 kronor/år/heltidstjänst i två år, som 
regeringen riktat. 

Skolförvaltningens yttrande över motionen 
Konnnunfullmäktige fastställde den 27 februari 2012 § 20 reglemente för 
skolnämnden. Skolnänmden har enligt kommunfullmäktiges beslutade 
reglemente ansvaret över konnnunens elevhälsoenhet. 

Enligt det allmäl1l1a reglementet för nämndema (ANR) "Reglemente för 
Håbo konnnuns nännlder" ansvarar varje nämnd för den långsiktiga ' 
planeringen och strategiska utvecldingen av verksanmetema inoni 
nämndens område. Nämnden ska även följ a det egna onnådets allmäl1l1a 
utveckling och se till att aktuella lagar och bestämmelser efterlevs. 

Elevhälsans utveckling samt vilka uppdrag som skolförvaltningen ska 
genomföra, ligger inom skolnämndens ansvarsonn·åde. Nämnden ska också 
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i enlighet med kommunallagens (1991 :900) 3 kap 13§ besluta i frågor som 
rör förvaltningen. 

Riktad satsning genom statsbidrag för förstärkt elevhälsa 
Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att under 2012 till 2015 
genomföra insatser får att fårstärka elevhälsan. Uppdraget omfattar bland 
annat: 

• Statsbidrag till personalförstärkningar inom elevhälsan 

• Fortbildningsinsatser 

• Stödmaterial 

• Modell och indikatorer för att fålja upp kvalitet och tillgång till 
elevhälsa. 

Skolförvaltningen har sett över elevhälsans verksamhet och har för 2012 
ansökt om statsbidrag för att kunna stärka upp den kommunala elevhälsan 
under perioden 1 juli 2012 till och med 30 juni 2013, med hjälp av det 
riktade statsbidraget om 250000 kronor/år/heltidstjänst i två år, som 
motionären nämner. Skolförvaltningen har ansökt om att förstärka 
elevhälsans verksamhet med 2,2 heltidstj änster, bestående aven utökning av 
kurator, specialpedagog och psykolog. Skolfårvaltningen/Skolnämnden 
skjuter till ungefår 50 procent av kostnaden får utökningen, då kommunerna 
får att söka statsbidraget själva måste bidraga med en resursförstärkning för 
att ha möjlighet att söka bidraget. Skolfårvaltningen ämnar använda medlen 
för den ordinarie kommunala elevhälsan, i arbetet med att kvalitetssäkra 
dess arbete. 

Friskolorna får av kommunen bidrag motsvarande den kommunala 
elevhälsoenhetens kostnad per elev och har också möjlighet att själva söka 
extra statsbidraget hos Skolverket för att fårstärka sin elevhälsa. 

Möjligheten för kommunens elevvård alt erbjudas alla elever 
Ändringar i konkunenslagen (2008:579) trädde ikraft den 1 januari 2010. 

Skolnämnden beslutade i samband med beslut om internbudget 2011, att 
inte sälja elevhälsa till friskolorna i konnnunen. 

13 kap 27§ konkunens1agen (2008:579) finns regler om att en kommun inte 
får sälja verksamhet; om det snedvrider, eller är ägnat att snedvrida 
förutsättningarna för en effektiv konkunens på marknaden, eller hämmar 
eller är ägnat att hämma, förekomsten eller utvecklingen av sådan 
konkunens. 

Den offentliga aktörens blotta närvaro på marknaden kan ge 
undanträngnings effekter. Konkunenslagen omfattas såväl av faktiskt 
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handlande som underlåtenhet att vidta viss åtgärd. Det kan handla om fall 
där det privata alternativet faller bort eller att aktörer över huvudtaget inte 
inträder på marknaden, eller att det privata företagens utveckling hejdas och 
hålls tillbaka på grund av den offentliga verksamheten. Förhållanden kan 
skilja sig åt mellan olika delar av landet, beroende på hur marknaden ser ut. 1 

Slutsatsen är att de kommj.lIler som ligger i regioner där det inte films 
konkunerande företag eller där utvecklingen aven sådan konkunens inte 
kan hämmas, sålunda får sälj a elevhälsa. 

I proposition 2008/09:231 anger man att kommunen i vissa fall under en 
övergångsperiod kan sälja varor eller tjänster, om kommunen har byggt upp 
en intern kapacitet för en viss stödfunktion eller om man fått ett ofömtsett 
överskott av tjänster. 2 

Skolnämnden anammade detta tänk när man under en övergångsperiod 
under budgetår 2010, trots att den nya konkunenslagen hade trätt ikraft 1 
januari 2010, erbjöd friskolorna att köpa elevhälsa av kommunen. Detta till 
dess att kommunen kunde dra ner elevhälsans verksamhet till den nivå som 
motsvarade antalet kommunala elever. 

Skolnänmden beslutade som nämnts i samband med internbudget 2011 att 
inte sälja elevhälsa till friskolorna, med hänvisning till den nya 
konkunenslagen. Vid tillfället för budgetbeslutet fanns det privata 
hälsoföretag i Olmådet som erbjöd liknande tjänster, som gjorde att 
friskolorna kunde köpa in verksamheten från andra företag. Ett exempel på 
företag som erbjuder dessa tjänster är Sollentnnahälsans systerbolag 
Skolhälsan, vilka erbjuder flexibla lösningar på skolhälsovård for friskolor. 
F öretaget har mångårig erfarenhet av verksarnheten. Attundahälsan är ett 
annat exempel som erbjuder tjänster inom elevhälsans Olmåde. 

Skolförvaltningen har under perioden 2010-2012 anpassat elevhälsans 
verksamhet till det antal bam och det behov som finns i den kommunala 
verksamheten. Friskoloma får i enlighet med skollagen i sin elevpeng betalt 
för elevhälsa motsvarande medelkostnaden per kommunal elev, så att de har 
möjlighet att köpa in tjänsten från fristående företag. 

Skolförvaltningen har tagit del av Strängnäs konnnuns utredning gällande 
måltidspolicy. Strängnäs kommun har i sitt ställningstagande till att sälja 
måltider till fristående skolor hänvisat till att det handlar om 
anknytningsverksamhet3 och kommmien har också bedömt att det inte fnms 
någon marknad för privata aktörer, så därav fnnls det ingen grund för att 
tillämpa reglerna i konkunenslagens 3 kap 27 § . 

1 Proposition 2008/09:231 sid 37. 
2 Proposition 2008/09:231 sid 39 f. 
3 Enligt 2 kap l § (1991:900) får kommuner själva ta hand om sådana angelägenheter av 
alhnänt intresse som har anknytning till kOlmnunens onnåde eller deras medlemmar. Det 
finns viss möjlighet att viss verksamheten av anknytande karaktär är tillåten att bedrivas av 
en kommun, trots att den faller utanför den konununala kompetensen. 

\ 
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Skolförvaltningen och skolnämnden har vid tidpunkten för beslutet om att 
inte erbjuda elevhälsa konstaterat att det fanns konkurrerande företag som 
erbjöd tjänster på området, vilket inte gjorde det möjligt för skolnämnden att 
erbjuda friskolorna att köpa t j änsten. 

Avslutningsvis 
I den nya skollagen (2010:800) som började gälla den 1 juli 2011,1,5 år 
efter inträdet av den nya konkurrenslagen, behandlar man också frågan om 
möjligheten för komnlUnen att teckna överenskommelser med friskolor om 
överlåtelse av det medicinska ansvaret. Skolförvaltningen kommer att se 
över möjligheten för kommunen att sälja elevhälsa till följd av ändringarna i 
skollagen och kommer att följa utvecklingen vad gäller rättsläget. 

Skolförvaltningen kommer också under 2012 att följa upp de fristående 
skolornas aktuella möjligheter att köpa in elevhälsa utifrån de krav som 
ställs på elevhälsans verksamhet i skollagen. Resultatet av uppföljningen 
kommer att återrapporteras till skolnämnden för bedömning och 
ställningstagande. 

Det är av största vikt att följ a utvecklingen på området gällande friskolornas 
möjligheter att ta del av kommunens elevhälsa. Om det skulle visa sig att 
rätts läget/förhållandet ändras på området och om det bedöms som möjligt 
för kommunen att erbjuda friskolorna elevhälsa inom ramen för gällande 
författningskrav, kommer frågan att lyftas till skolnämnden för ev. nytt 
ställningstagande. 



Folkpartiet Liberalerna 
Lokalföreningen i Håbo kommun 

Motion om fortlöpande elevhälsa till kommunens alla barn och ungdomar. 

Bakgrund. 

God funktion för elevhälsan är ett viktigt inslag för bra skolor och trygg uppväxt för 
kommunens alla elever. Oavsett vilken skola de har valt. I<ontinuitet är ett grundläggande 
och viktigt krav för elever, som av något skäl har valt att ha ett öppet förtroende med den 
personal inom elevhälsan, som eleven kommit i kontakt med. 

Om nu eleven byter skola, kanske på grund av otrygghet eller uppfattad sådan, är byte av 
elevhälsa ett negativt inslag. Då förlorar eleven också den kontakt inom elevhälsan som 
han/hon fått vid tidigare besök, om inte elevhälsan erbjuds alla skolor i kommunen, 
oavsett huvudmannaskap. Att hålla kontakt och relation kvar mellan elevhälsa och elev är 
en viktig del i elevhälsans funktion och en trygghet för eleven. 

Folkpartiet liberalerna yrkar att fullmäktige beslutar: 

• att alla kommunens elever erbjuds möjlighet till kommunens elevvård. 

• att skolförvaltningen ser över hur elev hälsan kan stärkas med hjälp av de medel 
om 250 tkr/år/heltidstjänst i två år, som regeringen har riktat. 

För Folkpartiet Liberalerna i Håbo 

Tomas Alm 
Gruppledare 

www.folkpartiet.se/haa bo 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-07-11 
Vår beteckning 

KS2011/62 nr 2012.2255 

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

Redovisning av beredd motion om uthyrning av skollokaler för 
Läraskolan och Potentia Education, motionärer: Nina Lagh (M) 
och Karl-Henrik Nanning (M) 

Av motionen framgår av motionen: "Skolan i Håbo kOlmnun har under 
många år varit i fokus. Det har inte minst gällt lokaler för såväl kOlmnunaI 
som fi'iskoleverksamhet. Sedan ett antal år tillbaka har två friskolor imymts 
i våra kommunala skolor och det har inte varit helt problemfritt för någon 
pmi. Detta har till stor del berott på att fokus i mångt och mycket legat på 
lokaler och inte kunskap. Vilket inte vmit ok för någon som vill våra elevers 
bästa. Att vi fått två jl'iskolor i konnnunen hm' dock i allt väsentligt inneburit 
att vi numer pratar mer om kunskap än någonsin. 

Det tycks vara svåli att få klarhet i hur kOlmnunens befolkningsstatistik ut
vecklas framöver, men i dagsläget har vi balans i skollokaler inom kommu
nen, dessvärre ser det ut som om det kommer att bli överskott inom gymna
siet de närmaste åren. Trots detta fimlS det beslut på att Potentia Education 
ska få köpa en kommunal tomt för att kmma ytterligare bygga en skola 
dessutom föreslås nu att Läraskolan inte ska ta vara kvm" i befintliga lokaler, 
vilket antingen ilmebär att verksamheten hotas eller att vi får ännu en ny 
skola i kOlmnnnen. 

Om det byggs två nya skolor i kommunen kommer det att leda till väsentligt 
ökade kostnader för vål' konnnun då vi inte tar fler elever utan bara fler lo
kaler. Det är verkligt slöseri med skattepengar. 

Utifi·än ovanstående och för att säkerställa att Håbo kommuns elevers kun
skaper är i fokus föreslål' vi därför att: 

• Håbo konunun hyr ut en hel kOlmnunaI skola under lång tid som Lärasko-
1a!1 och Potentia Education kan dela på." 

Konnnunfullmäktige överlämnade 2011-04-26, § 58 motionen till kOlmnun
styrelsen för beredning. Styrelsen beslöt 2011-11-28, § 182, att inhämta ett 
yttrande i ärendet från skolnänmden. 

Av skolnänmdens beslut 2012-05-07, § 36, framgår bland almat följande 
sammanfattning av förvaltningens utredning: 

"den konnnunala skolan kommer att behöva alla skolplatser i nuval"allde 
skolor under perioden 2012-2020 

ett arbete har påböljats med att ta fram en långsiktig strategisk lokalplan för 
skolverksamheten i kommnnen 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-07-11 
Vår beteckning 

KS2011/62 nr 2012.2255 

en av de friskolor som onmämns i motionen har långt framskridna planer på 
en egen byggd skola. 

Med hänvisning till ovanstående ser inte skolförvaltningen att det finns för
utsättningar för att hyra ut en skola och att konsekvenserna skulle bli för 
omfattande för den kommunala skolan." 

Nänmden överlämna utredningen till styrelsen. 

Beslutsunderlag 
Motion 2011-04-26 
KOlmnunfullmäktiges beslut 2011-04-26, § 58 
Kommunstyrelsens beslut 2011-11-28, § 182 
Skolförvaltningens utredning 2012-03-28 
Skolnämndens beslut 2012-05-07, § 36. 

KOll1ll1unkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

KOlmnunfullmäktiges beslnt 

1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till skolnänmdens yttrande och ut
redning med motiv för att en upplåtelse av lokaler för externt nyttjande, 
inte är lämplig, att avslå motionen. 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-07 

Skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 36 SKN 20111270 

yttrande över motion om skollokaler för Läraskolan och 
Potentia Education, motionärer; Nina Lagh (M) och Karl-Henrik 
Nanning (M) 

Kommunstyrelsen har den 28 november 2011 (KS § 182) föreslagit att 
skolnämnden redovisar förutsättningar för och konsekvenser aven 
uthyrning aven skola, gemensam för Lärarskolans och Potentia Educations 
verksamheter. 

Ur skolförvaltningens redovisning framgår att; 

den kommUllala skolan kommer att behöva alla skolplatser i nuvarande 
skolor under perioden 2012-2020 
ett arbete har påbörjats med att ta fi:am en långsiktig strategisk lokalplan 
får skolverksamheten i kOlmnunen 
en av de friskolor S0111 omnämns i motionen har långt framskridna 
planer på en egen byggd skola. 

Med hänvisning till ovanstående ser inte skolförvaltningen att det fl1ll1s 
förutsäth-ungar fOr att hyra ut en skola och att konsekvenserna skulle bli för 
omfattande för den kommunala skol8l1. 

Förslag till beslut på sammanträdet: 
Ordföranden: Skolnämnden överlfumlar skolförvaltningens redovisning av 
förutsättningar för och konsekvenser av motionens förslag om uthyrning av 
en skola, gemenS8ll1 för Läraskolans och Potentia Educations verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 10,2012-05-02 
Tjänsteskrivelse, 2012-03-28 
Protokoll från kommunstyrelsen (KS § 182),2011-11-28 
Motion angående skollokaler för Läraskol8l1 och Potentia Education, 
2011"04-26 

Beslut 

l. Skohläl11nden överlfu1ll1ar skolförvaltningens redovisning av 
förutsättningar för och konsekvenser av motionens förslag om nthyrning 
aven skola, gemens8l11 för Läraskol8l1s och Potentia Educations 
verksarnheter. 

Beslutsexpediering 
KOl11l11unstyTelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDPJl,GS8~STYRKNING 

(IV l LAJ l 

Nr 2012.1732 



f'll ~ HÅBO 
KOMMUN 

Skolförvaltningen 
Sl<olkontoret 
Stefan Petrusson, Kvalitelsconlroller/utvecklingsledare 
0171-52571 
stefan. petrusson @bildning.habo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2012-03-28 

Yttrande över motion om skollokaler för Läraskolan och 
Potentia Educafion, motionärer: Nina Lagh (M) och Karl-Henrik 
Nanning (M) 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen (KS § 182) har föreslagit att skolnämnden redovisar 
fdrutsättningar for och konsekvenser aven uthyming aven skola, 
gemensam föl' Lärarskolans och Potentia Educations verksamheter. 

Håbo kOlmnun har idag åtta kom111unala grundskolor (FUturunl, Vibyskolan, 
Gröna Dalen, Västerängsskolan, Gransäterskolan, Slottsskolan, 
ResUTsskolan och Sllrskolan) med totalt 2198 elever samt tre fristående 
skolor (Läraskolan, Mill-skolan och Potentia Education) med totalt 426 
elever. 

De kom111wmla skolorna har de senaste åren haft ett vikande elevunderlag. 
Det beror dels på demografiska förändringar med fåne antal elever i vissa 
åldersgmpper och dels på att elever söker sig till fristående skolor, både till 
fristående skolor i kommunen och i andra koml11Wler. Det är dock inte 
någon enskild skola som påverkats av det vikande elevunderlaget utan 
sanltliga kommunala skolor har känt av detta Detta hal' ställt stora krav på 
den k011l1nunala organisationen att anpassa sig. Al'betet med ett effektivare 
lokalntnyttjallde är en ständigt pågående process. I forvaltningen f1l1lls 
därfor enlokalgrupp där samtliga rektorer, lokalansvarig ijtlnstematl fr'ån 
förvaltningen och fr'ån fastighetsavdelningen ingår. I lokal gruppen 
behandlas lokalbeståndet ur olika synvinklar, bLa. lolcalemas 
ändanlålsenlighet ur pedagogisk synvinkel, brist/tillgång på speciallokaIer 
såsom idrottshall och slöjd, lokaIemas statldard avseende tekniskt skick, 
(t.ex. tenniskt ldilnat), ljudnivåer satnt planerat underhålL 

Där behandlas även möjliga förändringar av lokalbeslåndet för att 
åstadkomma ett effektivare och ur kOlnmWlellS synvinkel mer ekonomiskt 
lokalutnyttjande. För närvat'ande dislcuteras vilka inllyrda lokaler som katl 
sägas upp till fonnån for att i nära tid och pa längre sikt fly1ta verksatnbeter 
från inhyrda lokaler till kOlnmooägda. BLa. dislcuteras planer på att flytta 
verksamlletema från Sjövägen 14 till Bildningscentrum Jan Fridegård 
(gäller Skaldatateket). Dislcussioner pågår även att under en kort pe110d 
flytta in förskoleverksamhet i Gröna Dalen, bl.a. på grwld av att vi idag har 
förskolelokaler S0111 av olika aniedningar inte uppfYller kraven som 
skollokaler. 

I samverkan med planeringsavdelningen diskuteras även vilka effekter som 
plallema för nya bostadsområden i kommWlen får på förskole- och 
skolverksatnbeten. T.ex. vilka effekter får plallema for Fröswldavik och 

1(2) 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-03-28 
Vår betec.kn1ng 

SKN2011/270 nr2012.1215 

Kalmarsand föl' fdrskolor och skolor i Gröna Dalen-området? Vilka effekter 
får bostads byggandet på Viby ~ng på skolorna i Futurumområdet? Vilka 
effekter får utbyggnadsplanema i Idealbyn på förskolor och skolor i 
Skoklaster? Vilka effekter tar utbyggnadsplanema vid Björkvallen för 
förskolor och skolor i Västerängsonu'ådet? 

Aktuell befolkningsprognos pehr på en ökning av elevtalet i kO=lll1en 
under perioden 2012-2020. Prognosen säger att vi under perioden 2012-
2016 k0111l11er att ha en nettoökning med ca 200 elever i skolår 0-9 fdr att 
därefter under perioden 2017-2020 öka mycket litet. Med utgångspnnkt i 
befalkningsprognosen 2012-2020 behöver alltså den kommunala skolan alla 
skalplatser i befIntliga kommunala skolor. 

Mot bakgrund aven ti11tagal1de konkurrens situation och förändrade 
elevunderlag blir önskemål 0111 funktionella, effektiva och flexibla lokaler 
alltmer uttalade. Rimlig anpassning, långsiktig utveckling och e1.iväl ---
fungerande underhåll av kommunens fastighetsbestånd är några av 
förutsättningarna för att åstadlcOlmna en god arbetsmiljö f tir barn, ungdomar 
och personal. 

Skolförvaltningen har påbörjat utvecklingen av arbetet med 
lokalplaneringen genom åtgärder för ökad långsiktighet. Bland armat har ett 
arbete påbörj ats med att ta fram en strategisk lokalplan som ska ligga till 
grund för ett mer långsiktigt hållbaJ.i förändringsarbete för 
skolfdrvaltningens lokalanvändning. 

Med stöd i oVaJ.LStående, dvs. att den kommunala skolan konnner att behöva 
alla slcolplatser i nuvaraJ.lde skolor 1l1lder perioden 2012-2020, att ett aJ.·bete 
påbörj als med att ta fram en långsiktig strategisk lokalplan för 
skolverksaJ.l1beten i k0111ll1uuen sanlt att en av de friskolor som omnämns i 
motionen har långt fraJ.l1skridna plaJ.ler på en egen byggd skola ser vi inte att 
det fmns fdrutsättningar för att hyra ut en skola och att konsekvensel'lla 
också skulle bli fdr omfattaJ.lde för den kOl1ll1lunala skolaJ.1. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från k0111ll1UllStyrelsen (KS § 182), 2011-11-28 

- Motion angående skollokaler fdr Läraskolall och Potentia Education, 
2011-04-26 

Förslag till beslut 

l. Skolnäl1ll1den överlfunnaJ.· skolförvaltningens redovisning av 
förutsättningar för och konsekvenser av motionens fdrslag om uthyrning 
aven skola, gemensaJ.l1 för Lfu'askolans och Potelltia Educalions 
verksaJ.llheter. 

Beslutsexpediering 
K0111lmmstyrelsen 



SkoWerket 
. -~~~.":·::~~:(~)\h\~' ' .' 

',.:.:.; 'I·I'.O)~ei 

Zrmle&1E~113 O 
Samtliga sko/huvudmän lib~n; "·I';'~/a ,'~b .. l-· >-.- " ..• _"o . __ 

Insatser föl' förstärkt elevhä!sa 

fnformation 
Februar/2012 

1 (1) 
Dnr 2011 :1162 

Skolverket har fått i uppdtag av regeringen att under 2012 till 2015 genomföra 
insatser för en Iorstärkt elevhiilsa. Uppdtaget omfattat blJmd annat: 

Statsbid:1:ag till personalförstärkniugar inotn elevhiilsan 
• Fortbllduiugshlsatser 
• Stödmatetial 

Modell oeh indikatorer föt att följa upp kvalitet och tillgåttg till e1evhiilsa 

. Regethlgen hat avsatt 641 miljoner kronor för uppdtaget >,atav 625 miljoner kranat 
till persollalförstii:t:kniugar. 

Under våren 2012 iir det i första hand arbetet med statsbidtaget som kommer att 
inledas. Övriga insatser ko=er att äga 1Utl1 senare under perioden. 

Statsbidrag 

Skolhuvudmän kan söka bidtag för att förstärka med skolläkare, skolsköterska, 
skolku:t:ator, skolpsykolog samt lärare med specialpedagogisk kotnpetens eller 
speciallärare inom elevhiilsan. Bidtaget regleras i förordoiugen (2011 :1597) om 
statsbidrag för pe:!:sonalförstätkning inom elevhälsan. 

Me:!: information om statsbldtaget, blankett fÖL ansökan av statsbidtag med mera 
kommer att finnas på Skolverkets hetnsida www.skolverket.se/elevhalsa sista veck
an l februari. Ansökan ska vara Skolvetket tillhanda senast 30 mats 2012. Ansökan 
i mars 2012 avser de petsonalförstärknlugar som görs höstterminen 2012 och våt
terminen 2013. Stats bidtag kan därmed ansökas för ~änstor eller uppdtag som 
löper från och med 1 juli 2012 till och med 30 junl2013. 

Vid frågor kontakm: 
Johanna F!eed, 08-5273 3251 
Iisa Hellblom, 08-5273 3467 
Inkorg. elevhalsalal,skolverket. se 

Pos!adrass: 106 20 Stockholm 
Besöksadress: Flem!nggafan 14 
Telefon: 08-527 332 DO liX Fax: 09·24 44 20 
sko!verkei@sko!verkelse W\WI.skolverkeLse 



Motion ang. skollokaler for Läraskolan och Potentia 
Education 

Skolan i Håbo kommun har under många år varit i fokus. Det har inte minst 
gällt lokaler felr såväl kommunal som friskoleverksamhet. Sedan ett antal år 
tillbaka har två friskolor inrymts i våra kommunala skolor och det har inte 
varit helt problemfritt för någon part. Detta har till stor del berott på att fokus 
i mångt och mycket legat på lokaler och inte kunskap. Vilket inte varit ok för 
någon som vill våra elevers bästa. Att vi fått två friskolor i kommunen har 
dock i allt väsentligt inneburit att vi numer pratar mer om kunskap än 
någonsin. 

Det tycks vara svårt att få klarhet i hur kon11llunens befolkningsstatistik 
utvecklas framöver, men i dagsläget har vi balans i skollokaler inom, 
kommunen, dessvärre ser det ut som om det kommer att bli överskott inom 
gYl11llasiet de närmaste åren. Trots detta finns det beslut på att PotentiSl ' 
Education ska få köpa en kommunal tomt fÖf\ltt kunna ytterligare bygga en 
skola dessutom föreslas nu att Läraskolan inte ska få vara kvar i befintliga 
lokaler, vilket antingen innebär att verksamheten hotas eller att vi får ännu 
en ny skola i kommunen. 

Om det byggs två nya skolor i kommunen kommer det att leda till väsentligt 
ökade kostnader för vår kommun då vi inte får fler elever utan bara fler 
lokaler. Det är verkligt slöseri med skattepengar. 

Utifrån ovanstående och får att säkerställa att Håbo kon11lluns elevers 
kunskaper är i fokus föreslår vi därför att: 

.. Håbo kommun hyr ut en hel kommunal skola under lång tid som 
Läraskolan och Potentia Education kan dela på. 

Bålsta 2011·04·26 

cf~~~~ 
Nina Lagh (M) 
Gl'llppledare i fullmäktige 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-07-10 
Vår beteckning 

KS2011/171 nr 2012.2230 

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

Redovisning av berett medborgarförslag om att skapa ett kom
munövergripande insamlingssystem för begagnade kläder 

Sammanfattning 
Förslagsställaren föreslår att kOlllinunen kallar till workshop (eller motsva
rande) med inbjudna från befintliga kläd-och textilbutiker samt arbetslösa 
eller andra intresserade personer som är intresserade av att "starta eget" och 
presentera ett koncept ilmefattande organiserad insamling - behandling - för
säljning av begagnade kläder (och textilier). Eventuellt organiserar Håbo 
kommun insamlingen initialt. 

Fullmäktige överlämnade 2011-11-07, § 127, förslaget till miljö- och tek
niknälllilden, för beredning. 

Av nämndens yttrande framgår bland annat följande: "Idag samarbetar kom
munen med hjälporganisationerna Röda Korset och Brödet och Fiskarna, 
dessa organisationer har insamlingsbehållare uppställda på kommunens 
återvimungscentral för kläder och textilier. Utöver detta samarbete så har St: 
Erikshjälpen fleJialet insamlings behållare uppställda på olika platser i 
kommunen. 

Den nya nationella avfallsplanen från Naturvårdsverket är ej antagen äJmu, 
men i den nya avfallsplanen konuner Naturvårdsverket ge förslag på mål 
och åtgärder för att öka återanvändningen av textilier och på så vis minska 
textilavfallet. 

Under 2012 ska avfallsavdehungen revidera kommunens avfallsplan och 
däri konmler man att ta hänsyn till den nya nationella avfallsplanens mål 
och riktlinjer. I avfallsplanen ska även en åtgärdsplan tas franl för att nå de 
uppsatta målen och riktlinjerna. Som en del i åtgärdsplanen kan ett förslag 
vara att man kallar till ett möte med intressenter som vill delta. A vfallsav
delningen har varit i kontakt med Håbo Marknads AB som kan tänka sig ett 
samarbete." 

NällU1den föreslår att förslaget avslås. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2011-10-11 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-11-07, § 127 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2012-04-24, § 40. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-07-10 
Vår beteckning 

KS2011/171 nr 2012.2230 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Altemativ 1 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar, mot bakgrund av nälllildens redovisning av redan 
pågående insamling av kläder, kommande revidering av konununens av
fallsplan samt nänmdens eventuellt kOlllinande initiativ för att uppmunt
ra återbruk av kläder, att avslå förslaget. 

Altemativ 2 

Kommunfullmäktiges beslut 

2. Fullmäktige beslutaT, mot bakgrund av nämndens redovisning av redan 
pågående insamling av kläder, kommande revidering av kommunens av
fallsplan samt nänmdens eventuellt kommande initiativ för att uppmunt
ra återbruk av kläder, att anse förslaget besvarat. 
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HABO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-04-24 

Miljö- och !ekniknämnden 

MTN §40 MTN 2012/37 

/

' 201? -05-1 I~ 
KB Drr RaJ.IT 

1.)0. 1\ "",. " Ö/2-.1 ~G1-

Medborgarförslag med förslag om att skapa ett 
kommunövergripande insamlingssystem för begagnade kläder 

Sammanfattning 
F örslagsställaren föreslår att "Håbo kommun kallar till workshop (eller 
motsvarande) med inbjudna från befintliga kläd- & textilbutiker samt 
arbetslösa eller andra intresserade personer som är sugna på att "starta eget" 
och presentera ett koncept innefattande organiserad insamling - behandling -
försäljning av begagnade kläder (och textilier). Eventuellt organiserar Håbo 
kommun insamlingen initialt. 

Idag samarbetar kommunen med hjälporganisationerna Röda Korset och 
Brödet och Fiskarna, dessa organisationer har insamlingsbehållare 
uppställda på kommunens återvinningscentral för kläder och textilier. 
Utöver detta samarbete så har St: Erikshjälpen flertalet insamlingsbehållare 
uppställda på olika platser i kommunen. 

Den nya nationella avfallsplanen från Naturvårdsverket är ej antagen ännu, 
men i den nya avfallsplanen kommer Naturvårdsverket ge förslag på mål 
och åtgärder för att öka återanvändningen av textilier och på så vis minska 
textil avfallet. 

Under 2012 ska avfalls avdelningen revidera kommunens avfallsplan och 
däri kommer man att ta hänsyn till den nya nationella avfallsplanens mål 
och riktlinjer. I avfallsplanen ska även en åtgärdsplan tas fram för att nå de 
uppsatta målen och riktlinjerna. Som en del i åtgärdsplanen kan ett förslag 
vara att man kallar till ett möte med intressenter som vill delta; 
Avfallsavdelningen har varit i kontakt med Håbo Marknads AB som kan 
tänka sig ett samarbete 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-04-13 

Yrkande 
Karl-Axel Eoström (M) yrkar at! beslutspunkt 2 ändras till Föreslå att 
komm\Ullullmäktige anser medborgarförslaget besvarat. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.8.50 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-04-24 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 40 MTN 2012/37 

Propositionsordning 
Ordförande fJnner att det fJnns två förslag till beslut: 

Förvaltningens förslag till beslutspunkt 2 Föreslå att 
kommunfullmäktige avsl,ilr medborgarförslaget. 
Karl-Axel Boströms (M) yrkande om att beslutptmkt 2 ändras till 
Föreslå kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat. 

Ordförande ställer proposition på forslagen och fJnner att nämnden beslutar i 
enlighet med förvaltningens förslag. 

Omröstning 
Omröstning begärs, Nänmden godkärmer följande beslutsgång: 

JA - for forvaltningens förslag. 
NEJ - för Karl-Axel Boströms (M) förslag, 

Omröstningsresultat 
4 JA röster för förvaltningens forslag och 3 NEJ röster Karl-Axel Boströms 

(M) förslag. 

Ledamot JA röst NEJ röst Avstår 
Christian Ghaemi (MP) X 
Karl-Axel Boström (M) X 
Kurt Hedman (S) X 
Kj e11 Granander (BÄP) X 
Lars-Göran Bromander (S) X 
Sören Eriksson (C) X 
Sven Rosendahl (KD) X 
Snmma: 4 3 

Beslut 

1. Godkärma förvaltningens svar på medborgarförslaget och överlänma 
svaret till kommunfullmäktige. 

2, Föreslå att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.8S0 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 40 

Reservation 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-04-24 

MTN 2012/37 

Christian Ghaemi (MP) reserverar sig mot beslutet till fördel för Karl-Axel 
Boströms (M) förslag. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

EXPEDlERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.850 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-04-13 
Vår beteckning 

MTN2012/37 nr 2012.806 

Miljö- och teknikförvaltningen 
Avfallsavdelningen 
Maria Ahrström, Miljö- och avfallshandläggare 
0171-52548 
maria.ahrstrom@habo.se 

Medborgarförslag med förslag om att skapa ett 
kommunövergripande insamlingssystem för begagnade kläder 

Förslagsställaren föreslår att "Håbo kommun kallar till workshop (eller 
motsvarande) med inbjudna från befintliga kläd- & textilbutiker samt 
arbetslösa eller andra intresserade personer som är sugna på att "starta eget" 
och presentera ett koncept ilmefattande organiserad insamling - behandling -
försäljning av begagnade kläder (och textilier). Eventnellt organiserar Håbo 
kommun insmnlingen initialt. 

Sammanfattning 
Idag smnarbetar kommunen med hjälporgmusationema Röda Korset och 
Brödet och Fiskarna, dessa organisationer har insamlings behållare 
uppställda på kommunens återvilmingscentral för kläder och textilier. 
Utöver detta samarbete så hm' St: Erikshjälpen flertalet insmnlingsbehållare 
uppställda på olika platser i konnnunen. 

Den nya nationella avfallspimlen från Natnrvårdsverket är ej antagen äunu, 
men i den nya avfallsplanen konnner Natnrvårdsverket ge förslag på mål 
och åtgärder får att öka återmlVändningen av textilier och på så vis minska 
textilavfallet. 

Under 2012 ska avfallsavdelningen revidera kommunens avfallsplml och 
däri kOlmller man att ta hänsyn till den nya nationella avfallsplanens mål 
och riktlinjer. I avfallspimlen ska även en åtgärdsplan tas frmn för att nå de 
uppsatta målen och riktlinjema. Som en del i åtgärdsplanen kan ett förslag 
vara att man kallm' till ett möte med intressenter som vill delta. 
Avfallsavdelningen hm' varit i kontakt med Håbo Marknads AB som kml 
tänka sig ett smnarbete 

Beslutsunderlag 
Medborgm'fårslag, inkommen 2011-10-11 

- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige, 2011-11-07, § 127 

Förslag till beslut 

1. Godkänna fårvaltningens svar på medborgm-förslaget och överlänma 
svaret till konnnunfullmäktige. 

2. Föreslå att kommunfullmäktige avslår medborgm-förslaget. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 



Medborgarförslag 

HASO I<OMI'1UN 
KOM\lUNSf'(:~.r::! SE"IS ,~ORII,I·.LTNING 

iNKUM 

J[H:l -w- !1 
KSDnr 

Skapa ett kommunövergripande insamlingssystem för begagnade kläder l 
syfte att skapa förutsättningar för ett storskaligt kommersiellt utbud av 
begagnade kläder 

Bakgruud 

Kommunfullmäktige tog 2011-06-13 beslut om att aosöka om medlemskap i Föreningen Sveriges 

Ekokommuner. En Ekokommuns verksamhet skall grunda sig på principen för ett "hållbart" samhälle, 

d.v.s. ett samhälle som kao behålla sin jämvikt gentemot naturen samtidigt som människors förmåga 

att tillgodose sina behov inte hindras. Det "hållbara" samhället skall bl.a. sträva efter att minska 

spridning och nyaovändning av material som hämtas ur berggrunden och minska miljöpåverkaode 

utsläpp från samhällets produktion och energjaovändning. 

Naturvårdsverket håller på att ta fram en ny nationell avfallsplao och som beräknas bli klar hösten 

2011. Denna utgår från kraven i det nya ramdirektivet för avfall (2008/98/EG) och syftet är att minska 

miljöpåverkan från avfallshaoteringen samt aoge inriktningen för den kommunala avfallsplaoeringen 

de kommaode åren. Arbetsgruppen bakom planen har hittat några områden som mao speciellt vill lyfta 

i planen. Det är områden där man avser att föreslå mål och åtgärder. 

Ett av dessa prioriterade områden är Ateranvändning och materialåtervinning av hushållsavfall. 
Rapporter från IVL och KTH visar att det flnns stora kIimatvinster med att förbättra hanteringen av 
hushållsavfall. Hushållsavfall, elavfall och textilavfall ger upphov till den största totala 
k1imatpåverkan (uppströms plus avfallshantering) räknat per ton avfall. Genom att i högre grad 
förebygga och återanvända hushållsavfall skulle miljöpåverkan från dessa avfallsslag minska. 

Om kläder och deras miljöbelastuing 

År 2009 köpte svenskarna kläder och skor för 75 miljarder kronor. Det är en ökning med 53 % sedan 
1999. Allt snabbare trender i inredning och mode bidrar till att konsumtionen av billiga textilier ökar 
för vruje är. Men det är någon annan än köparen som betalar det egentliga priset. för billiga handdukar, 
gardiner och t-shirts. Den indiska bonden vars mark blivit obrukbar efter orenade utsläpp från färgeriet 
och bomullsodlaren som fastnat i skuldfållan efter att ha köpt dyra kemiska bekämpningsmedel är bara 
ett par exempel. För att ta fram l kg färdigt tyg till en vanlig t-shirt krävs exempelvis l kg kemikalier 
(bara i textilfabriken) och 350 liter vatten. I Sverige förbrukar vi idag 24 kilo textilier per person och 
år, vilket är bland de högsta siffrorna i världen. Genomsnittet för befolkningen världen över är 9 kilo. 

Många av butikskedjorna inom detaljhaodeln (för kläder och textilier) har gått över från att ha 

säsongsvaror till att ha nya varor vruje dag i butiken i syfte att kunna öka försäljningen. 
94 % av alla kvinnor i åldern 16 - 24 år haodiar nya kläder minst en gång/månad. Var femte köper nya 

kläder vaJje vecka. Vi handlar kläder nästan som plockgodis! (källa: 

www.naturskyddsforeningen.se/gron-guide/kopa/klader-och-textil/textilfaktaJ 

70.000 ton kläder och textilier (motsvarande 8 kg/person) hamnar i hushållssoporna vruje är och 

endast 3 kg/person lämnas in till välgörenhetsorganisationer visar en nyligen publicerad kartläggning. 



Om Second hand-kläder 

My Ernevi, som numera själv driver en Second hand-butik, skrev 20 I O en D-uppsats vid Luleå 
Tekniska Universitet kallad "Second hand. En studie om hur Second hand shopping kan bli ett 

alternativ till First hand shopping, för en framtida hållbar miljö". Se vidare 

www.uppsatser.se/uppsats/45e63ge5c7/ 

Genom att identifiera människors köpvanor, attityder och behov samt undersöka hur, var och varför 

människor idag väljer att konsumera som de gör med hjälp av fokusgruppsdiskussioner och 

enkätundersökningar har My kommit fram till följande slutsats: 

"Konsumtion är en huvudsak privat upplevelse. Genom upplevelsekonsumtion skaffar sig individen 
minnen, personliga utmaningar, nya former av krmskap samt insikt om både sig själv och andra". 

My tror att Second handkommersen kan få genomslag genom att förslagsvis placera Seeond hand

butiker i et! attraktivt butiksläge i en hel, ren och trendig butikslokal och ett helt, rent och välsorterat 

sortiment. Svensken (generellt) har inget emot att köpa använda kläder. Däremot drar den sig för att 

handla kläder i en smutsig, rörig och mörk butikslokal, som det dessutom tar lång tid att ta sig till. 

Medborgarförslag 

Förberedelser 

Håbo kommun kallar till Work shop (eller motsvarande) med inbjudna från befmtliga kläd- & 
textilbutiker samt arbetslösa eller andra intresserade personer som är sugna på att "starta eget" och 
presenterar ett koncept innefattande organiserad insamling - behandling - försäljning av begagnade 

kläder (och textilier). Eventuellt organiserar Håbo kommun insamlingen initialt. På längre sikt bör 

dock insamlingen skötas oeh bekostas av detaljhandlarna. 

Utförande 

Insamlingscontainrar för kläder (och textilier) placeras ut vid befmtliga miljöstationer runt om i 

kommunen. I förväg bestäms (genom avtal) vem som bekostar respektive tömmer de olika 

containrarna, beroende på hur många intressenter som vill delta. 

Initialt bekostar Håbo kommun informationskampanjer (som vid behov kan behöva upprepas) i syfte 

att uppmärksamma Håboboma att de inte skall kasta tjänliga kläder (och textilier) som de inte är i 

behov av, utan istället lämna dem i en återanvändningseoutainer. Håbo kommun kan också behöva 
"coacha" nyföretagare som saknar nätverk och eventuellt (vid behov) hjälpa till ekonomiskt (t.ex. med 

lån) för at! få igång verksamheten. 

Kostnader 
Kostnader bedöms tillkomma för Håbo kommun för Work shops (eller motsvarande), starta eget

utbildningar och coachning av nyföretagare (vid behov) samt kostnader för informationskampanjer 
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~ ~ HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Håkan Bertilsson, c-~ 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2012-08-02 

Finskt förvaltningsområde, organisation 

Sammanfattning 

Nationella minoriteter 

I december 1999 beslutade riksdagen att Sverige skulle ansluta sig till 
Europarådets ran1konvention om skydd för nationella minoriteter och den 
europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Riksdagen fattade 
också beslut om en minoritetspolitik och ett erkäImande av fem nationella 
minoriteter och deras språk (alla varieteter). 

Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk 

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer 
(som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De historiska 
minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. 
Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under 
lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även 
en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla 
sin identitet. 

Regeringens minoritetspolitik 

Minoritetspolitiken omfattar frågor om skydd och stöd för de nationella 
minoriteterna och de historiska minoritetsspråken. Att stärka skyddet av de 
nationella minoriteterna är en del av Sveriges arbete med att värna om de 
mänskliga rättigheterna. 

En minoritetspolitisk strategi 

Under 2009 presenterade regeringen en ny minoritetspolitisk strategi med 
åtgärder för att stärka de nationella minoriteternas rättigheter ytterligare. 
Som en del i regeringens strategi gäller också från den 1 januari 2010 en lag 
om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Strategin ilmehåller en rad 
förslag för att stäI'ka de nationella minoriteternas rättigheter i praktiken, 
däI'ibland åtgärder för att: 

• säkerställa en bättre efterlevnad av Europarådets 
minoritetskonventioner och uppföljning av vidtagna åtgärder 

• motverka dislaiminering och utsatthet av de nationella minorieterna 
• stärka de nationella minoriteternas egenmakt och int1ytande 
• främja bevarandet av de nationella minoritetsspråken. 

(Länsstyrelsen Uppsala Län) 
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Vår beteckning 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
HÅBO Datum 

KOMMUN 2012-08-02 

Håbo Kommun 

Kommunstyrelsens förvaltning, personalavdelningen, fick under 2010 i 
nppdrag av kommunstyrelsen att nndersöka behovet av införandet av finskt 
förvaltningsområde. Detta arbete redovisades i en tjänsteskrivelse 2010-07-
02 med KS m 2010.1757. 

Som resultat av detta ansökte Håbo kommun om att få bli ett finskt 
förvaltningsormåde med bÖljan 2010. 

Håbo kommun är sedan 2010 ett finskt förvaltningsområde. Administrativt 
är verksamheten underordnad kommunstyrelsens förvaltning och dess 
stabsenhet. En projektledare/infonnatör är anställd med tidsbegränsning. 

Samrådsorganisation 

Språkrninoritetens företrädare ges möjligheten att genom ett srumåd få 
inflytande i frågor som berör dem och förvaltningsmyndigheten ska så långt 
det är möjligt sarmåda med deras representanter i sådana frågor. 

Sarmådet leds aven representrult från kommunstyrelsen. Föredragande är 

projektledaren för förvaltningsormådet och sekreterare är en medarbetare 
från kommunstyrelsens förvaltningsstab. 

Ett första sanlfådsmöte ägde rum den 6 mars. Samrådsmötet är tvåspråkigt 
där projektledaren agerar tolk. 

Förvaltningsmyndighet 

Förvaltningsmyndighet är Kommunstyrelsen. 

Finansiering 

Arbetet med Finskt förvaltningsområde finansieras genom statsbidrag. 
Tjänsten som projektledare/infonnatör, (1,0 tjänst) och kostnaden för 
sarnrådssekreterare (0,10 tjänst) belastar statsbidraget för finskt 
förvaltningsområde. 

Projektledaren har budgetansvar. 

Förvaltningens förslag på delegationsordning för Finskt 
förvaltningsområde 

Beslutsrätten över användningen av statsbidrag enligt förordningen 
(2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk bör regleras. Det 
löpande arbete som projektledaren för det finska förvaltningsOlmådet utfört 
visar att verkställighetsbeslut upp till 25 tkr förekonnner. Projektledaren 
erhåller därför delegation på summor upp till 25 tkr. SU111mor däröver 
delegeras till Kom111undirektören. Vidaredelegation får här förekomma. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
HÅBO Datum 

KOMMUN 2012-08-02 

Förvaltningens organisationsförslag för Finskt förvaltningsområde 

1. Kommunstyrelsen är förvaltningsmyndighet och utser kommunens 
företrädare. 

2. Kommunens företrädare är ordförande i samrådet. 
3. Konnnunstyrelseförvaltningen tillhandahåller Projektledare och 

Samrådssekreterare. 
4. Finskt förvaltningsområde finansieras genom statsbidrag. Vid bidragets 

upphörande omprövas beslutet. 

Beslutsunderlag 
1. Nationella minoriteter, Länsstyrelsen i Uppsala län. 

2. Lagen om nationella minoriteter, Länsstyrelsen i Stockholms län. 

3. Förvaltningsområden, Länsstyrelsen i Stockholms län. 

4. Statsbidrag, Länsstyrelsen i Stockholms län. 

Kommunkansliets förslag: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens 
organisationsförslag. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att användning av medel ur statsbidrag enligt 
förordningen (2009: 1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
delegeras till Kommundirektören för summor överstigande 25 tkr och 
till Projektledaren för summor upp till 25 tkr. 

3(3) 
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Nationella minoriteter - Länsstyrelsen i Uppsala län 

LÄNSSTYRELSEN 
UPPSALA LÄN 

Startsida > Människa & samhälle> Nationella minoriteter 

Nationella minoriteter 

Page l of l 

Länsstyrelsen i Stockhohns län och Sametinget är sedan den 1januari 2010 

huvudansvariga för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik 

genonllörs i landet. 

I december 1999 beslutade riksdagen att Sverige skulle ansluta sig till Europarådets 

ramkonvention om skydd fcir nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels

eller minoritetsspråk. Riksdagen fattade också beslut om en minoritetspolitik och ett erkännande 

av fem nationella minoriteter och deras språk (alla varieteter). 

Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk 
De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), 

sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken ärjiddisch, romani chib, 

samiska, finska och meänkieli. Gemensamt fcir minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige 

under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, 

språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet. 

Regeringens minoritetspolitik 
Minoritetspolitiken omfattar frågor om skydd och stöd fcir de nationella minoriteterna och de 

historiska minoritetsspråken. Att stärka skyddet av de nationella minoriteterna är en del av 

Sveriges arbete med att värna om de mänskliga rättigheterna. 

En minoritetspolitisk strategi 
Under 2009 presenterade regeringen en ny minoritetspolitisk strategi med åtgärder för att stärka 

de nationella minoriteternas rättigheter ytterligare. Som en del i regeringens strategi gäller också 

från den l januari 2010 en lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Strategin innehåller 

en rad förslag för att stärka de nationella minoriteternas rättigheter i praktiken, däribland åtgärder 

för att: 

säkerställa en bättre efterlevnad av Europarådets minoritetskonventioner och uppföljning 

av vidtagna åtgärder 

motverka diskriminering och utsatthet av de natiouella minorieterna 

stärka de nationella minoriteternas egenmakt och inflytande 

främja bevarandet av de nationella minoritetsspråken. 

http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/Sv /manniska-och -samhalle/nationella -minoriteter... 20 12-08-06 
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LÄNSSTYRELSEN 
f STOCKHOLMS LÄN 

Startsida > Människa & samhälle> Nationella minoriteter> Lagen om nationella minoriteter 

Lagen om nationella minoriteter 
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft den 1januari 

2010. Den ersätter lagarna om rätt att använda samiska respektive finska och 

meänkieli hos förvaltningsmyndigheter och domstolar. Ändringar har också gjorts i 
sametingslagen och socialljänstlagen. 

Foto: Lotta Landström 

Sveriges internationella förpliktelser innebär att vissa minoritetsrättigheter ska fOrverkligas i hela 

landet. Alla fem nationella minoriteter omfattas därför av den nya lagen (2009:724). 

Grundskydd 
Det så kallade grundskyddet innebär bland annat att: 

förvaltningsmyndigheter ska informera de nationella minoriteterna på lämpligt sätt om 

deras rättigheter när det behövs, 

det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella 

minoritetsspråken och ska även främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla 

och utveckla sin kultur i Sverige, 

barns utveckling aven kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska 

främjas särskilt, 

förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor 

som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i 

sådana frågor. 

Särskilda rättigheter 
Dessutom gäller särskilda rättigheter för finsk- samisk- och meänkieli talande inom respektive 

förvaltningsområde. Dessa rättigheter är bland annat att: 

enskilda har rätt att använda språken vid muntliga och skriftliga kontakter med 

myndigheter i enskilt ärende där myndigheten är beslutsfattare, 

I v 
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myndigheten är sk-yldig att ge muntligt svar på samma språk samt att på begäran ge en 

skriftlig översättning av beslut och motivering. Myndigheten kan bestämma särskild tid och 

plats där servicen ges på minoritetsspråk, 

förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal med knnslcaper i 

minoritetsspråken, 

kommunerna har särskilda skyldigheter att anordna äldre- och barnomsorg, helt eller delvis 

på minoritetsspråken om någon i förvaltningsområdet önskar detta. 

Kontakta oss 

Enheten fOr minoritetsfrågor 

minoritet.stockholm 

@lansstyrelsen.se 

08-7854000 

Skicka meddelande 

Il I rl ch n , p 



Förvaltningsområden - Länsstyrelsen i Stockholms län 

LÄNSSTYRELSEN 
I STOCKHOLMS LÄN 

Startsida > Människa & samhälle> Nationella minoriteter> Förvaltningsområden 

Förvaltningsområden 

Page l of l 
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Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innebär att antalet kommuner 

och landsting/regioner inom förvaltningsområdena för finska, samiska och 

meänkieli utökats från sju kommuner i Norrbottens län till sammanlagt 56 

kommuner i Sverige. 

Det finska förvaltningsområdet omfattar kommunerna Borås, Botkyrka, Eskilstnna, 

Gällivare, Gävle, Göteborg, Hallstahammar, Haninge, Haparanda, Hofors, Huddinge, Håbo, 

Hällefors, Kalix, Karlskoga, Kirnna, Köping, Lindesberg, Norrköping, Norrtälje, Pajala, Sigtuna, 

Skinnskatteberg, Skövde, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Surahammar, Södertälje, Tierp, 

Trollhättan, Umeå, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Uppsala, Våsterås, Älvkarleby, Österåker, 

Östhammar och Övertorneå. 

Det sanllska förvaltningsområdet omfattar kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Berg, Dorotea, 

Gällivare, HäJjedalen, Jokkmokk, Kiruna, Krokom, Lycksele, Malå, Sorsele, Storuman, Strömsund, 

Umeå, Vilhelmina, Åre, Älvdalen och Österund. 

Förvaltningsområdet för meänkieli omfattar kommunerna Gällivare, Haparanda, Kalix, 

Kiruna, Pajala och Övertorneå. 

I förvaltningsområdena för finska, samiska och meänkieli ingår också landstingen i Dalarna, 

Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Stockholm, Södermanland, Uppland, Våsterbotten, 

Västmanland, Örebro och Östergötland samt Västra Götalandsregionen. 

Även andra kommuner har möjlighet att frivilligt ansöka om att ingå i 

förvaltningsområden. Regeringen fattar beslut om sådan anslutning efter ansökan av kommun 

som vill ingå. Ansökan ska ha inkommit till Regeringskansliet senast den 1 april. 

Kontakta oss 

Enheten för minoritetsfrågor 

minoritet.stockholm 

@lansstyrelsen.se 

08-7854000 

Skicka meddelande 

http://www.lansstyrelsen.se/stockholmlSv/ma11lllska-och-samhalle/nationella-minorit... 2012-08-06 
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Av den totala bndgeten på 90 miljoner kronor som regeringen avsätter för 

minoritetspolitiken 2012, går 60 miljoner kronor till kommuner och landsting i 

statsbidrag. 

Foto: Marianne R Berlin 

Vad får pengarna användas till? 
Statsbidraget ska användas i samråd med minoriteterna och till merkostnader i samband med 

minoritetslagens tillkomst, inte till sådant som man redan tidigare är skyldig att göra, till exempel 

att anlita tolk och dela ut ordinarie föreningsbidrag. 

Möjliga användningsområden är bland annat: 

dialog och samråd med minoriteter 

kartläggning 

informationsinsatser och översättningar 

organisations översyn och förändringar 

knltur- och språkinsatser 

synliggörande av minoriteter och minoritetsspråk, tex skyltning 

initiala mobiliseringsinsatser, till exempel inköp av litteratur, pedagogiskt material 

del av personalkostnader 

handlingsplan 

Årsrapport 2011 
Den 9 mars 2012 överlämnade Länsstyrelsen och Sametinget sin gemensamma rapport om det 

minoritetspolitiska arbetet 2011 till regeringen. 

Läs rapporten 

http://www .lansstyrelsen. sel stockho lm/Sv Imanniska-och -samhalle/nationella-minorit... 2012-08 -06 



~ ~ HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Fredrik Holmgren, Samhällsplanerare 
0171-52518 1\ /'j 

fredrik.holmgren@habo.se I (J'! ~. 

Projektplan för vision 

Sammanfattning 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2012-08-06 

Kommunstyrelsen beslutade 2011-10-17 att uppdra åt styrelsens förvaltning 
att se över "Vision 2015" och att dokumentet ska utgöra ett komplement till 
översiktsplanen. En projektplan för en ny vision har därför skrivits fram. 

En vision är en politisk prodnkt som sammanfattar kommunens 
viljeinriktning mot ett specificerat målår. Visionen bör vara lättillgänglig 
och väl kommunicerad till anställda, allmänhet och övrig omvärld. 

En vision uttalar sig om vad kommlmen vill åstadkomma i generella och 
visionära telmer. Visionen blir därför övergripande övriga kommunala 
strategier och har en bred politiskt förankring. 

Beslutsunderlag 
1. Projektplan för vision (2012.2134) 

Kommunkansliet förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Beslut 

1. Att Kommunfullmäktige antar projektplan för vision. 

2. Att Kommunfullmäktige tillsätter en tilWillig beredning bestående aven 
representant från varje parti representerat i Kommunfullmäktige. 

1 (1) 

Vår beteckning 

KS nr 2012.2382 



PROJEKT 1(4) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-06-29 

Vår beteckning 
KS nr 2012.2134 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Fredrik Holmgren, Samhällsplanerare 
0171-52518 
fredrik.holmgren@habo.se 

Projektplan Vision 

Bakgrund 

Vad är en vision 
En vision är en gemensam utgångspunkt fOr kommunal utveckling för att skapa 
skapar effektivitet, solidaritet, tydlighet i en liten men växande kommun. 

En vision är en gemensam viljeyttring om kommunens lårdväg för att detta skapar 
enhetlighet och politisk konsensus. 

En vision tillhör hela kommunen, medborgare och organisation för att få verklig 
genomslagskraft och verkningsfönllåga. 

En vision är alla delaktiga i för att skapa en fungerande vision som alla vill använda 
och vårda. 

Varför behövs en vision för Håbo kommun 
Håbo kommun behöver en enhetlig planerings grund. För närvarande tar kommunens 
olika förvaltningar fram strategiska dokument inom specifika sakområden. Dessa 
strategier behöver samordnas bättre med varandra för att effektivisera det strategiska 
arbetet. 

Håbo kommun behöver en tydlig politisk viljeinriktning. Den nuvarande visionen är 
okänd i organisationen och externt och den politiska viljeriktningen blir därför otydlig 
och vag gentemot anställda, allmänhet och näringsliv. En vision skapar tydlighet i det 
interna arbetet och skapar en gemensam front utåt. 

Enhetlighet och tydlighet skapar effektivitet i en liten organisation. Ett gemensanlt 
visionsdokument kan skapa effektivitet i en liten organisation. Strategiska funktioner kan 
dra nytta av visionen och av varandras arbete och erfarenheter och behöver inte ständigt 
återuppfinna processer och metoder för strategisk planering. 

Projektets innehåll 
Föreliggande projektplan för en ny vision för Håbo kommun innehåller: 

framtagande av vision för Håbo kommun som avser hela kommunen och med bred 
förankring i organisationen samt 

framtagande aven Håbo-modell för strategiskt, långsiktigt arbete som pekar ut hur Håbo 
kommun arbetar med framtagande av strategier (se projektplan för "Håbo-modellen"). 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-06-29 

Vår beteckning 

KS nr 2012.2134 

Visionens syfte och innehåll 

Vad är ett visionsdokument 
En vision är en politisk produkt som sammanfattar kommunens viljeinriktning mot ett 
specificerat målår. Visionen bör vara lättillgänglig och väl konunurucerad till anställda, 
allmänhet och övrig omvärld. 

En vision uttalar sig om vad konnnunen vill åstadkomma i generella och visionära termer. 
Visionen blir därför övergripande övriga kommunala strategier och har en bred politiskt 
förankring. 

Inriktningar 
För att visionen ska bli konkret kan den brytas ner i ett mindre antal konkretiseringar eller 
inriktningar. Inriktningarna har var sin utgångspunkt som alla tar avstamp i visionens 
huvudtema. Genom inriktningarna blir det lättare att konlaetisera visionen i det praktiska arbetet 
med strategier och planer. 

Cyklisk modell 
Håbo kommun är beläget i en dynamisk och ständigt växande Mälardalsregion. Denna placering 
är en förutsättning för Håbo kommuns ständiga tillväxt. Detta tillstånd av förändring kräver 
ständig förnyelse, såväl strategiskt som operativt. 

Visionen för Håbo kommun bör därför revideras med jämna mellanrum med hänsyn till de 
politiska mandatperioderna. En vision som är väl förankrad och stabil i organisationen behöver 
minst åtta år mellan revisionstillfållen. 

Det är också viktigt att visionen bygger på bred politiskt konsensus och inte blir en viljeriktning 
enbart för styrande politiska partier eller block. 

Styrmodell 
En målsättning med visionen är att den ska fungera som utgångspunkt för kommunala strategier 
och planering. Hur visionen kan bli en del av strategisk planering så som översiktsplaning och 
miljöplan framgår av Håbo-modellen. 

Visionen ska även fungera som utgångspunkt för de kommunala målsättningarna som uttrycks i 
fullmäktiges övergripande mål, nämndsmålen, verksamhetsplaner och i budget. 

Organisation 

Projektledare 
Plall- och utvecklingsavdelningen projektleder framtagande av vision för Håbo kommun. 

Arbetsgrupp 
Består av tjänstemän från samtliga förvaltningar. Arbetsgruppen bistår projektledare i 
franltagandet av visionen. Detta skapar breddare perspektiv och underlättar förankring. 

Referensgrupp 
Referensgrupp består av kommundirektörens ledningsgrupp. Förvaltningscheferna utser i samråd 
med projektledaren medlemmar i arbetsgruppen från respektive förvaltning. Det är viktigt att 
referensgruppen involveras tidigt i processen och deltar i workshop och förankringsarbete. 
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Datum 
2012-06-29 

Vår beteckning 

KS nr 2012.2134 

Referensgruppen informeras fortgående under proj ektets gå.ng. 

Politisk styrgrupp 
Den politiska styrgruppen är en beredning som i fonnel bemärkelse leder arbete med visionen 
och lämnar förslag till vision till kommunfullmäktige. Beredningen utses av kommunfulhnäktige 
och består av politiker från samtliga partier i fullmäktige. 

Politikemas roll är att representera allmänheten och tillsammans med tjänstemännen arbeta fram 
visionstexten. Beredningen ansvarar även ytterst för eventuell medborgardialog. 

Hur tar vi fram en vision 

Process 
Föreliggande projektplan antas av kommunfulhnäktige under hösten 2012. Fullmäktige tillsätter 
en politisk styrgrupp i form av beredning med deltagare från alla politiska partier i fullmäktige. 
Beredningen ansvarar i formel mening för visionsarbetet. 

In- och omvärldsanalys inleds som ska ligga till grund för visionen. I detta kan följande moment 
ingå: 

Inventering av regionala och nationella visioner och planer. 

Resursinventering, SWOT-analys, etnografisk studie. 

Demografisk analys. 

Medborgardialog exempelvis i form av enlcäter och andra undersökningar. 

Beredningen har uppstartsmöte och inleder arbetet. Grundläggande frågeställningar avseende 
visionens struktur och omfattning tas upp för diskussion. 

En workshop planeras med beredningen och tjänstemän som syftar till att formulera en vision för 
Håbo kommun samt tillhörande inriktningar. Under workshop en presenteras resultaten från in
och omvärldsanalysen varpå deltagarna uppmanas att ta fram en övergripande struktur och 
visionsimlehåll. 

Resultatet använder arbetsgruppen till att formulera och konkretisera ett förslag till 
visionsilmehåll. Ett färdigt förslag till vision länmas av beredningen till kommunfullmäktige. 
Fullmäktige remitterar förslaget till kommunens nänmder och politiska partier som får yttra sig. 
Kommunfullmäktige kan därefter fatta beslut om att anta visionen. 

Intern och extern kommunikation 
För att föranlaa visionen internt och kommunicera den externt tas en kommunikationsplan fram 
som ger förslag på informationsinsatser och åtgärder. Exempel på åtgärder är design och layout, 
=onser på webben och i press, trycksaker, utskick, roll-up etc. 

För framtagande och genomforande av lcommunikationsplan ansvarar informations
Ikommunikationsfunktion. 
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KOMMUN 

Projektplan antas 

Kommunfullmäktige tillsätter beredning 

Uppst31ismöte 

In- och omvärlds analys 

Workshop 

Fr31llskrivande av förslag till vision 

Förslaget lämnas till kommunfullmäktige 

Remittering till politiken 

Antagande 

lntem och extem förankring 

lnternJextem konnnunikation 

ln- och omvärldsanalys 

Workshop (konsulttimmar) 

S:a 

Politisk arvodering tillkommer. 

KF 

KF 

PROJEKT 
Datum 
2012-06-29 

Beredning/arbetsgrupp 

Arbetsgrupp 

Beredning/arbets grupp 

Arbetsgrupp 

Beredning 

Alla nämnder/partier 

KSAU,KS,KF 

Arbetsgrupp 

100000 

100000 

100000 

300000 
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Vår beteckning 
KS nr 2012.2134 

Sep 2012 

Sep 2012 

Okt 2012 

Höst/vinter/vår 
2012/2013 

Vinter/vår 2012 

Vår 2013 

Vår/sommar 2013 

Sommar 2013 

Höst 2013 

Höst 2013 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-07-23 
Vår beteckning 

KS2012/76 nr 2012.2332 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Clas Jansson, Utvecklingsstrateg 
0171-52516 
clas.jansson@habo.se 

Plan för internkontroll 2012 

~l , 

Kommunfullmäktige antog den 27 februari 2006 ett reglemente för 
nämndernas arbete med intern kontroll. Nämnderna ska enligt reglementet 
ha en särskild plan för intern kontroll. Delma ska ilmehålla en plan för 
granskning av olika verksamhetsområden som valts ut utifrån en risk-och 
väsentlighetsbedömning. Detta innebär att områdena prioriteras utifrån hur 
stor sarmolikhet det är att något att något går fel samt hur omfattande 
konsekvenser detta skulle få för verksamheten. 

Under 2011 och våren 2012 har ett kommunövergripande arbete pågått får 
att föra in intern kontroll som en del av enheternas arbete med 
verksamhetsplanering. En riskanalys har genomfölis på de mål och 
aktiviteter som förvaltningen planerar under 2012 och kontrollmoment har 
tagits fram i samband med verksamhetsplaneringen. Ett urval av de 
kontroller som planeras under året har sanmlanställts i kommunstyrelsens 
plan för intern kontroll. 

Resultatet av kontrollerna konl1l1er att återrapporteras vid årsbokslut för 
2012. En uppföljning kommer även att ske i samband med delårsbokslutet. 

Beslutsunderlag 
- Plan för granskningSOlmåden 2012, hid 2012.2349, 2012-07-23 

Förslag till beslut 

l. Kommunstyrelsen godkänner plan för granskningsområden 2012. 



politiska beslut på grund av bristande 
ekonomiska 

rutiner för verksamhetsplanering får dålig 
acceptans i verksamheten. 

av arbetsmilj ödelegationer kan 
ilmebära att arbetsmiljöarbetet blir lidande. 

Frånvaro rapporteras inte i samband med 
sjukdom, semestrar etc. 

Semesterlagens regler om uttag efterlevs inte 
ökar. 

trådlås k011ID1unikation slutar fungera. 

Kontroll av prognostillförlitlighet vid 
delårsbokslut och bokslut. 

Kontroll av att modellen för 
verksaml1etsplanering används och ger 

bra stöd till verksamheterna. 

e till att det finns 
larbetsmiljödelegationer på san1tliga 

i den elektroniska 
Irapporteringen kontrolleras. 

görs. 

l~aKerSTalla att reservsystem films inför 
. driftsstörningar. 

-chef 

KS 2012/76 nr 2012.2353 

med 

Systematisk genomgång. 

införs där den 
anställde intygar att ingen 
frånvaro finns att 

Kontrollistor över uttagen 
semester tas ut till cheferna. 

Undersök möjligheten att 
installera extra kontroller för 
redundans. 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Håkan Bertilsson, 

hakan.bertilsson@habo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2012-08-08 KS2009/56 nr 2012.2401 

Justering av delegationsordning gällande planering, 
planverksamhet, fastighetsreglering mm 

Sammanfattning 
Plan- och utvecklingsavdelningen har uppmärksammat att nuvarande 
delegationsordning behöver justeras gällande frågor som rör markupplåtelse. 
Därför föreslår kommunstyrelsens förvaltning följ ande förändring under 
rubriken "ÖVERSIKTLIG PLANERING, PLANVERKSAMHET, 
FASTIGHETSREGLERING MM": 

Ärende 

Upplåtelse av kommunens mark 

upplåtelse av ledningsrätt och 
servitut, 
och andra nyttjanderätter, 

tillfallig upplåtelse av offentlig plats, 

Delegat 

Kommundirektör 

Kommundirektör 

Kommundirektören kan sedan arbeta med vidaredelegation till berörda 
tjänstemän. 

Beslutsunderlag 
- Delegationsordning för kommunstyrelsen, 2012.274, 2009/56, antagen KS 
2012 § 35 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen antar föres lag till förändrad delegationsordning. 



HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-02-02 

Förslag till delegationsordning för 
kommunstyrelsen, att gälla från och med 2012-
04-01 och tills vidare 

Allmänna bestämmelser 

Med de förbehåll som anges i kommunallagen (1991:900) 
kap 6 § 34 delegerar kommunstyrelsen inom ramen för 
styrelsens förvaltningsområde beslutanderätten i nedan 
angivna ärenden. 

Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas 
månadsvis till den som lämnat delegationen. Amnälan till 
kommunstyrelsen sker vid första sammanträde månaden 
efter delegationsbeslutet. 

Bestämmelser om ersättare 

Vid förfall för kommunstyrelsens ordförande får beslut fattas av 
kommunstyrelsens I:e vice ordförande. 

Vid förfall för tjänsteman får, om ersättare inte förordnats, 
beslut fattas av kommundirektören. 

Vid förfall för kommundirektören får, om ersättare inte 
förordnats, beslut fattas av kommunstyrelsens ordförande. 

Delegationsordningen är beslutad av kommunstyrelsen 2012-02-05 och 
gäller från och med 2012-04-0 l och tillsvidare. 

1 (5) 

Vår beteckning 

KS2009/56 nr 2012.274 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-02-02 
Vår beteckning 

KS2009/56 nr 2012.274 

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING 
Kommunstyrelsens delegation av viss beslutanderätt 

JURIDISKA ÄRENDEN 

Ärende Delegat Ersättare 

Föra kommunens talan inför domstol och andra 
myndigheter samt vid andra förrättningar, med rätt 
att genom fullmakt sätta aunan i sitt ställe. KS ordförande Kommundirektör 

Beslut i ärenden som är så brådskande att 
nämndens beslut inte kan avvaktas, KomL 6:36. KS ordförande 

Avslå begäran att få ta del av handlingar enligt tryck
frihetsförordningen (offentlighetsprincipen): 

- upphandlingsärenden, 

- övriga ärenden. 

Lotteritillstånd. 

YTTRANDEN 

Ärende 

Yttrande angående: 

- ansökan om att använda övervakningskamera, 

- ärenden som på grund av kort remisstid eller 
innehåll måste/kan besvaras utan nänmdbeslut 

Upphandlings-
chef Kommundirektör 

Kommun-
sekreterare Kommundirektör 

Kommun
sekreterare 

Delegat 

Kommun-

Registrator 

Ersättare 

direktör Kommunsekreterare 

KS ordförande Kommundirektör 
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KOMMUN 

REPRESENTATION 

Ärende 

Datum 

2012-02-02 

Delegat 

Representation och uppvaktningar (om frågan ej 
regleras i särskilt uppvaktningsreglemente ). KS-ordfcirande 

3(5) 

Vår beteckning 

KS2009/56 nr 2012.274 

Ersättare 

ÖVERSIKTLIG PLANERING, PLANVERKSAMHET, FASTIGHETSREGLERING MM 

Ärende 

Upplåtelse av kommunens mark 

upplåtelse av ledningsrätt och servitut, 
och andra nyttjanderätter, 

tillfållig upplåtelse av offentlig plats, 

Företräda konununen vid lantmäteriförrätt -
ningar och träffa överenskommelse om 

Delegat 

Utvecklingschef 

Utvecklingschef 

fastighetsreglering, Utvecklingschef 

Yttrande över remisser om bygglov m.m. när 
konununen är berörd som ägare av allmän 
platsmark. Utvecklingschef 

Utsträckning, nedsättning, dödning och relaxation 
av inteckningar samt utbyte av pantbrev och andra 
därmed jämförliga åtgärder. Ekonomichef 

Beslut om planbesked enkelt planförfarande KS-ordförande 

Beslut om överenskommelse med sökanden att 
planbesked får lämnas senare än inom fyra månader Plan chef 

Behovsprövning om miljöbedönuling Planchef 

Beslut om smmåd av plmlförslag med enkelt plan-
förfarande KS-ordförande 

Beslut om kungörelse och granskning av detaljplan 
när inkomna synpunkter saknas KS-ordförande 

Beslut om utställning enlig1 ÄPBL när inkomna 
synpunkter saknas KS-ordförande 
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Datum 

KOMMUN 2012-02-02 
Vår beteckning 

KS2009/56 nr 2012.274 

Beslut om nedsättning av planavgift 

Avvisning av för sent inkommit överklagande 
av beslut att anta detaljplan 

BOSTADSFÖRSÖRJNING 

Ärende 

Borgen och garantier till stöd för 
bostadsförsörjningen. 

Ärenden enligt förordningar om statligt 
bostadsstöd. 

DONATIONSÄRENDEN 

Ärende 

Placering av donationsmedel 

Utdelning från donationsfonder: 

Skolsamfond, 

Socialsamfond. 

EKONOMIÄRENDEN 

Ärende 

Konveliering och inlösen av upptagna lån. 

Upptagande av budgeterad upplåning. 

Tillfällig upplåning. 

Avskrivning av fordran: 

under ett halvt prisbasbelopp, 

över ett halvt prisbasbelopp. 

Anstånd med betalning av fordran. 

Delegat 

Planchef 

Planchef 

Delegat Ersättare 

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Förvaltningschef 
miljö- och teknik. Utvecklingschef 

Delegat 

Ekonomichef 

Bildningsnämnden 

Socialnämnden 

Delegat 

Ekonomichef 

Ekonomichef 

KommunstyI·elsens 
arbetsutskott 

Förvaltningschef 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Förvaltningschef 

Ersättare 

Kommundirektör 

Ersättare 

Kommundirektör 

Kommundirektör 

Ekonomichef 

Ekonomichef 
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Datum 

2012-02-02 
Vår beteckning 

KS2009/56 nr 2012.274 

Beviljande av bidrag upp till 50 000 kr. 

Avslag på ansökan om bidrag. 

UPPHANDLING 

Ärende 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Delegat 

Upphandling av varor, tjänster och entreprenader etc. 

till ett värde överstigande två basbelopp men 
understigande 500 000 kr avseende 
egen förvaltning 

- avseende kommungemensamma ramavtal eller 

Förvaltningschef 

Ersättare 

årsavtal, Upphandlingschef Kommundirektör 

till ett värde upp till 2 000 000 kr. 

AVYTTRANDE AV INVENTARIER MED MERA 

Ärende 

Försäljning av uttjänta inventarier, datorer och 
övriga utmstningar 

FÖRMAN ER FÖRTROENDEVALDA 

Ärende 

Nämndsordförande 

Ekonomichef 

Delegat 

F öiiroendevaldas deltagande i kurser och konferenser. 

- kostnad upp till ett halvt prisbasbelopp, 

- kostnad över ett halvt prisbasbelopp. 

ÖVRIGT 

Ärende 

Tillstånd och anvisningar för användande av 
kommunens vapen. 

Nämndsordförande 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott efter 
yttrande från nämnds
ordföranden 

Delegat 

Informations
strateg 

Kommundirektör 

Ersättare 

Ersättare 

Kommunika
tions 
strateg 
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