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 FÖRSLAG 1(2) 

 Datum Vår beteckning 
 2013-09-23 KS 2012/106 nr 2013.2660 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Planeringsavdelningen 
Paulina Cifuentes,  Planarkitekt 
0171-525 08  
paulina.cifuentes@habo.se 

 

 

Förslag till beslut om granskning av förslag till detaljplan för 
Kvarter nr 3 Logistik Bålsta, omfattande del av fastigheterna 
Skörby 5:1, Lundby 2:1 m.fl. Håbo kommun, Uppsala län 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-02-04 § 22 att ge förvaltningen i uppdrag 
att ta fram ett förslag till detaljplan för Kvarter nr 3 Logistik Bålsta. 
Planområdet omfattar fastigheterna Skörby 5:1, Lundby 1:3 och 2:1, Brunna 
1:9 samt Bålsta 3:356 och 1:614.  

Syftet med detaljplanen är att inom det blivande verksamhetsområdet 
Björnbro planlägga ca 30 ha skogs- och ängsmark för industriell 
verksamhet. En lager- och logistikbyggnad på närmare 90.000 m² med 
tillhörande körytor för lastbilar är tänkt att uppföras. Spårförbindelse ska 
anordnas till det befintliga industrispår som trafikeras av Benders AB.   

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats till detaljplanen. 
MKB:n ger förslag på uppföljning och åtgärder för att minska 
miljöpåverkan. Det rekommenderas bland annat att ett miljöprogram tas 
fram för hela det framtida verksamhetsområdet.  

Kommunstyrelsen beslutade 2013-04-08 § 65 att sända ut förslaget till 
detaljplan på samråd enligt 5 kap. 11 § Plan- och bygglagen. Detaljplanen 
var ute på samråd under tiden den 17 maj 2013 till och med 17 juni 2013. 
Under samrådstiden inkom 20 yttranden varav 15 med synpunkter. De 
synpunkter som inkommit har behandlats i samrådsredogörelsen som 
kommunstyrelsen beslutade 2013-09-02 § 123 att godkänna.  
 
Med anledning av inkomna yttranden har följande utredningar tagits fram; 
en översiktlig miljöteknisk markutredning av fastigheterna Bålsta 3:356 och 
Brunna 1:12, en utredning av väg- och trafikbuller samt externt 
industribuller och en kompletterande bedömning av dagvattnets påverkan på 
föroreningshalterna i Mälaren. Planhandlingarna har kompletterats med 
information från de kompletterande utredningarna.  
 
Planbeskrivningen har kompletterats med text utifrån de synpunkter som 
framkom under samrådet (såsom tillstånd att ta bort fornlämningar, 
anläggning påverkan på riksintresset kommunikationer, komplettering av 
gemensamhetsanläggning och genomförandefrågor m.m.). Plankartan har 
fått en ny planområdesgräns (järnvägsområdet från DPL 242) för att 
säkerställa befintligt järnvägsspår i detaljplanen. I plankartan har även en 
del redaktionella ändringar gjorts för att öka läsbarheten. Grundkartan har 
uppdaterats. MKB:n har reviderats, den större förändringen är att 
nollalternativet har förtydligats. 

mailto:paulina.cifuentes@habo.se


 

 FÖRSLAG 2(2) 

 Datum Vår beteckning 
 2013-09-23 KS2012/106 nr 2013.2660 

 

Planförslaget föreslås ställas ut enligt 5 kap 18 § Plan- och bygglagen (PBL 
2010:900). 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse 2013-09-23 
– Plankarta, daterad 2013-09-20 
– Planbeskrivning, daterad 2013-09-20 
– Illustrationsplan, daterad 2013-09-20 
– Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2013-09-23 
– Dagvattenutredning Björnbro, daterad 2013-03-25 
– PM Kompletterande bedömning av dagvattnets påverkan på 

föroreningshalterna i Mälaren, daterad 2013-08-23 
– Utredning av väg- och trafikbuller samt externt industribuller, daterad 

2013-08-30 
– Översiktlig miljöteknisk markutredning av fastigheterna Bålsta 3:356 

och Brunna 1:12 i Bålsta, daterad 2013-09-02 
 
Förslag till beslut 

1. Uppdra till förvaltningen att ställa ut förslag till detaljplan för Kvarter nr 
3 Logistik Bålsta, omfattande del av fastigheterna Skörby 5:1, Lundby 
2:1 m.fl., för granskning. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
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                  NORMALT PLANFÖRFARANDE 
     PBL 2010: 900 

Detaljplan för    Dp 419 
Kvarter nr 3 Logistik Bålsta  
(omfattande del av fastigheterna Skörby 5:1, Lundby 2:1 m.fl.) 

Håbo kommun, Uppsala län   GRANSKNINGSHANDLING 
 
PLANBESKRIVNING  

HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser 
Illustrationskarta 
Planbeskrivning 
Samrådsredogörelse 
Behovsbedömning 
Miljöbedömning 
Miljökonsekvensbeskrivning  
Dagvattenutredning Björnbro 
Utredning av väg- och trafikbuller samt externt industribuller 
Översiktlig miljöteknisk markutredning av fastigheterna Bålsta 
3:356 och Brunna1:12 i Bålsta, Håbo kommun 
PM Kompletterande bedömning av dagvattnets påverkan på förore-
ningshalterna i Mälaren 
Grundkarta 
Fastighetsförteckning 
Detaljplaneprogram för Björnbro verksamhetsområde/Logistik 
Bålsta 

PLANENS SYFTE 
OCH HUVUDDRAG 

Syftet med detaljplanen är att inom det blivande verksamhetsområ-
det Björnbro, i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för 
Bålsta tätort, planlägga ca 30 ha skogs- och ängsmark för industriell 
verksamhet. Enligt de uppgifter som finns för närvarande har Kilen-
krysset AB för avsikt att köpa marken från Håbo kommun för att 
där uppföra en stor lager/logistikbyggnad på ca 88.000 m2 och med 
tillhörande körytor för lastbilar. Spårförbindelse ska anordnas till 
det befintliga industrispår som trafikeras av Benders AB, för att 
kunna ta in fullstora gods-/cargotåg till tomtplatsen och byggnaden. 
 
Etableringen kräver avjämning av marken med både fyll- och 
sprängningsarbeten då byggnaden, den körbara delen av tomtplatsen 
samt spårförbindelsen kräver höjdsättning till i princip en enda 
plushöjd. Tomtplatsen är tänkt att anslutas till en första etapp av en 
sydlig ringled/huvudgata i Bålsta genom förlängning av befintliga 
Björnängsvägen väster ut. Området utgörs idag av skogs- och 
ängsmark och är oexploaterat. 
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FÖRENLIGT MED 3, 4 
OCH 5 KAP MB 

Förslaget till detaljplan är förenligt med miljöbalkens (MB) 3 kap 
som gäller lämplig användning av mark och vattenområden samt 
5 kap som gäller miljökvalitetsnormer för utomhusluft, omgiv-
ningsbuller och vattenförekomster. Något riksintresse enligt 4 kap 
berörs inte. 
 

PLANDATA Planområdet är beläget i den norra delen av Bålsta, strax nordväst 
om Västerskogs företagspark. Planområdet omfattar delar av fastig-
heterna Skörby 5:1, Lundby 1:3 och 2:1, Brunna 1:9 samt Bålsta 
3:356 och 1:614.  

Läge 

 

Areal Planområdets areal är ca 35,4ha. 

Markägoförhållanden För närvarande pågår en lantmäteriförrättning som innebär att Håbo 
kommun samt Håbo Marknads AB kommer att äga all mark inom 
planområdet. 

  

Planområde 
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TIDIGARE 
STÄLLNINGS-
TAGANDEN 

 

Översiktliga planer Detaljplanen överensstämmer med intentionerna i den fördjupade 
översiktsplanen för Bålsta tätort (FÖP), antagen 2010-06-14. I 
denna är området Björnbro utpekat som ett verksamhetsområde och 
en ny vägförbindelse från Björnängsvägen söder ut till Viby är 
också påvisad. Planeringsinriktningen i den fördjupade översiktpla-
nen är att utveckla nya verksamhetsområden så att fler Bålstabor 
kan få möjlighet att arbeta på hemmaplan genom att tillskapa verk-
samhetsområden med bra skyltläge utmed E18 och goda logistik-
förutsättningar.  

Riksintressen Planområdet omfattas inte av något riksintresse men berör Mälarba-
nan och E18 som är av riksintresse för kommunikationer. För be-
dömning av planförslagets påverkan på riksintresse för kommuni-
kationer se avsnittet Trafik.  

Program Detaljplanen har föregåtts av ett planprogram som omfattar hela 
Björnbro verksamhetsområde. Planprogrammet har varit föremål för 
samråd. Kommunstyrelsen godkände planprogrammet, 2013-04-08. 

Detaljplaner, områ-
desbestämmelser och 
förordnanden 

Stora delar av planområdet är inte detaljplanelagda men i öster om-
fattas en mindre yta av detaljplan för Brandstation, övningsområde 
samt mottagningsstation för el (Dpl 242) samt detaljplan för Väster-
skogs industriområde, norra (Dpl 395). Den först nämnda detaljpla-
nen vann laga kraft 1992-02-14 och hade en genomförandetid på 10 
år. Den sist nämnda detaljplanen vann laga kraft 2012-12-14 och har 
en genomförandetid på 15 år. 

Strandskydd Befintliga diken i åkerlandskapet omfattas inte av något strand-
skydd.  

Behovsbedömning 
om betydande miljö-
påverkan 

Enligt svensk lag ska konsekvenserna av en detaljplan beskrivas när 
de kan leda till betydande påverkan på miljön (4 kap 34 § plan- och 
bygglagen). Miljökonsekvensbeskrivningen används för att få en 
helhetssyn av den påverkan en plan kan få på miljön, hälsan och 
hushållningen av resurser. 

 En behovsbedömning 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 för att göra en miljökonse-
kvensbeskrivning ska skickas till länsstyrelsen för samråd. Samråd 
har skett med länsstyrelsen om behovsbedömning, se länsstyrelsens 
yttrande 2013-02-26. Länsstyrelsen instämmer i kommunens be-
dömning att rubricerad detaljplan kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan som avses i 6 kap 11§ miljöbalken, och i förordning-
en om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905) samt 4 kap 34§ 
plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 
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Kommunala beslut i 
övrigt 

Beslut om planuppdrag togs 2013-02-04. Eftersom beslutet togs ef-
ter den 2 maj 2011 handläggs detaljplanen enligt nya plan- och 
bygglagen. 

Håbo kommun har en energi- och klimatstrategi (Fossilbränslefri 
kommun 2050) som innebär att klimatbelastningen ska minska i 
kommunen. De tre prioriterade områdena är: 

- Minska utsläppen från transportsektorn 
- Minska den totala energianvändningen 
- Producera förnyelsebar energi lokalt 

 Givet att behovet av distributionsanläggning för dagligvaror måste 
tillgodoses i regionen, bidrar den föreslagna lokaliseringen till att 
minska utsläppen från transportsektorn. För detta talar möjligheten 
att ansluta det nya kvarteret för industri och lager med ett järnvägs-
spår för godstrafik. Järnvägsspåret innebär att stora mängder gods 
kan fraktas på järnväg i stället för med lastbil på väg. Lokalisering-
en nära Bålsta tätort, den planerade utbyggnaden av gång- och cy-
kelvägar samt en på sikt förbättrad kollektivtrafik ger besökare och 
arbetstagare möjlighet att gå, cykla eller åka kollektivt till arbetet 
istället för i egen bil. Minskat resande och minskade transporter på 
väg bidrar till att minska utsläppen av fossila ämnen från transport-
sektorn.  

Byggnadens energianvändning kommer att understiga de energini-
våer som BBR anger, enligt uppgifter från byggherren, Kilenkrysset 
AB. Någon lokal produktion av energi planeras inte eftersom de 
kylmaskiner som behövs för verksamheten i byggnaden alstrar till-
räcklig överskottsenergi i form av värme utom vid ett fåtal tillfällen 
per år.  

FÖRUTSÄTTNINGAR, 
FÖRÄNDRINGAR 
OCH 
KONSEKVENSER 

 

Natur Mark och vegetation 
Terrängen inom planområdet består i den västra delen av ett höglänt 
parti som är bevuxet med barrblandskog och i den norra och östra 
delen av åker- och ängsmark, samt ungskog.  

Vid den naturvärdesinventering som genomfördes i Björnbro under 
2012 är så gott som hela planområdet oklassat vilket innebär att om-
rådet bedöms ha låga naturvärden. Ett mindre aspbestånd i den 
nordvästra delen av planområdet bedöms ha visst naturvärde, klass 
3 i naturvärdesinventeringen. Vid en exploatering kommer detta be-
stånd troligtvis behöva tas bort. Området skyddas inte i detaljplanen. 
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 En exploatering av tomten med en större byggnad för lager och lo-
gistik med tillhörande körytor samt ett industrispår kräver en 
avjämning av marken med både fyll- och sprängningsarbeten till i 
princip en enda plushöjd. Nivån bestäms av de förutsättningar som 
det nya järnvägsspåret för gods ger (anslutningspunkt till Mälarba-
nan samt spårgeometrin). Där spåret korsar befintliga Björnängsvä-
gen bör nivån ligga på cirka +35,0 meter, vilket är cirka 1 meter 
högre än vägens nuvarande nivå. Från korsningspunkten kan spåret 
stiga med cirka 1,6 meter innan det måste plana ut.  

Den nya marknivån, till följd av järnvägsspåret och exploateringen 
på kvartersmark, påverkar höjdsättningen av den nya lokalgatan i 
nordsydlig riktning, infarten till Brunna 1:12 (E.on) samt angrän-
sande områden.  

 

 
 Flygfoto med markering som visar planerad förändring av marknivån 

 
 Den gröna struktur som sparas inom det planerade Björnbro verk-

samhetsområde är lokaliserad utanför pågående detaljplaneområde 
och består av flikar med befintlig skogsmark och befintliga prome-
nadvägar. Inom pågående detaljplan kommer grönstrukturen bestå 
av en grön yta som skapas längs med Björnängsvägen (detaljplanen 
reglerar att 20% av marken ska utgöras av plantering), mindre om-
råden mot angränsande kvarter och lokalgator som ska planteras 
med träd och buskar samt huvudgatan, förlängningen av Björnängs-
vägen väster ut, som föreslås planteras med en enkelsidig trädallé. 
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 Landskapsbild 
Föreslagen exploatering påverkar landskapsbilden i stor omfattning. 
Området omvandlas från ett skogslandskap till ett öppet och storska-
ligt rum med storskalig bebyggelse. Planerad byggnation kommer 
synas väl i landskapet, speciellt från norr. 

 Geotekniska förhållanden 
En översiktlig geoteknisk markundersökning har under 2012 ge-
nomförts för den del inom planområdet som utgörs av åkermark. 
Åkermarkens plusnivåer varierar mellan +30,5 – +33,0 meter. Jord-
lagerföljden från markytan och nedåt består av 0,5-1 meter torr-
skorpelera (tjällyftande jordart), därefter kommer lera/siltig lera vars 
lagertjocklek bedöms variera mellan 7-16 meter. Under leran har 0-
4 meter siltjord påträffats.  

Baserat på den översiktliga geotekniska markundersökning rekom-
menderas att de byggnadsdelar som sträcker sig ut över lerområden 
pålas ner till fast botten. Större bankuppfyllnader för järnvägar och 
vägar bör grundläggas på en grundförstärkt terrass med exempelvis 
kalkcementpelare. 

 Vid schaktningsarbeten i lös lera skall försiktighetsåtgärder med 
hänsyn till eventuella skred tas.  

 Ytvatten, Grundvatten och Högt vattenstånd  
Planområdet består av ett par höjdpartier i den västra delen (+38-
+45 meter) och mer låglänt mark i den östra delen (cirka +31 me-
ter). De naturliga förutsättningarna innebär viss avrinning till åker-
marken i öster jämsides med naturlig infiltration. I samband med att 
stora ytor kommer att hårdgöras kommer andelen dagvatten som 
måste tas omhand att öka.  

Grundvattenyta har, i samband med de geotekniska markundersök-
ningarna, uppmätts cirka 0,5-1 meter under markytan.  

Planområdet ligger ovanför +30,5 meter i Rikets höjdsystem 1900 
(RH00). Rekommendationerna i klimat- och sårbarhetsutredningen 
är att ny bebyggelse inte bör ligga under +2,3 meter. Området be-
döms därför inte riskera översvämning vid höga vattenstånd. 

 Förorenad mark 
En översiktliga miljötekniska markundersökningen har utförts inom 
fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12. Låga halter av metaller 
har påträffats i de analyserade jordproverna men nivåerna, undanta-
get kobolt, ligger under Naturvårdsverkets riktvärden för känslig 
markanvändning. Den uppmätta halten för kobolt ligger inom labo-
ratoriets osäkerhetsgräns. De analyserade jordproverna från fastig-
heterna klassas under riktvärdet för känslig markanvändning (KM). 
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 Analysresultatet för grundvatten visar på låga halter av PFOS (per-
fluoroktansulfonat) och PFOA (perfluoroktansyra). De uppmätta 
halterna är låga. Det finns i dagsläget inga gränsvärden för dessa 
ämnen.  

 Då det endast är en översiktlig miljöteknisk markundersökning som 
utförts kan det inte uteslutas att det förekommer föroreningskon-
centrationer punktvis på platser som inte har provtagits. Men mot 
bakgrund av erhållna resultat finns det inget som tyder på att mark 
och grundvatten skulle vara förorenade i sådan omfattning att de ut-
gör några konsekvenser till omgivande grundvatten. 

Vid alla typer av markarbeten inom fastigheterna Bålsta 3:356 och 
Brunna 1:12 ska föroreningssituationen beaktas och vid behov ska 
erforderliga skyddsåtgärder vidtas. Vid eventuella schaktarbeten 
inom ovan nämnda fastigheter ska personal på plats vara uppmärk-
sam på att det kan finnas förhöjda halter av föroreningar i marken. 
Schaktmassorna från fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 
ska inte användas på annan plats utan föregående kontroll av för-
oreningshalten. Förorenade massor ska omhändertas på ett miljörik-
tigt sätt.  

Den som äger eller brukar en fastighet och upptäcker en förorening 
är skyldig att underrätta tillsynsmyndigheten om föroreningen kan 
medföra skada eller olägenhet för människors hälsa och/eller miljön. 
Schakt i förorenad mark är anmälningspliktig. Anmälan lämnas in 
till den lokala tillsynsmyndigheten i god tid innan arbeten ska på-
börjas.  

 Radon 
Stora delar av Håbo kommun utgör högriskområde för markradon då 
markförhållandena till stora delar utgörs av grusåsar eller sprickiga 
bergarter. Marken i planområdet utgörs av lera och berg. Arbetsmiljö-
verkets föreskrifter anger gränsvärdet 400 Bq/m3 för arbetsplatser. 
Ny bebyggelse bör utföras radonsäkert såvida radonundersökning inte 
påvisar annat.  

 Fornlämningar 
Under 2012 genomfördes en arkeologisk utredning samt en tilläggs-
inventering för området Brunna-Björnbro. Utredningarna visar att 
det i den västra delen av planområdet finns flera fornlämningar i 
form av färdvägar och en hägnad. Centralt i området finns också ett 
gränsmärke. Under 2013 genomfördes också en särskild arkeologisk 
utredning för att undersöka ett tidigare påvisat ett möjligt boplats-
läge (längs huvudgatans sträckning). Utredningen visade att det inte 
funnits någon boplats vid det aktuella läget. Vid en exploatering av 
området kommer fornlämningarna behöva tas bort. Det krävs till-
stånd från Länsstyrelsen för att få ta bort fornlämningarna.  
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Bebyggelseområden Bostäder 
Det finns inga bostäder inom planområdet. Närmsta bostadsområde, 
Skörby, ligger cirka 600 meter söder om planerad industrifastighet. 
Enstaka bostadshus finns inom Nyhagen, cirka 180 meter öster om 
planområdet samt cirka 300meter nordväst om planområdet i 
Apallboda.  

 Arbetsplatser, övrig bebyggelse 
Planområdet ingår i ett större område där processen med att om-
vandla naturmark till ett område för verksamheter (Björnbro verk-
samhetsområde) pågår. I öster gränsar planområdet till befintligt 
verksamhetsområde, Västerskogs företagspark. Här finns bland an-
nat Räddningstjänsten Enköping-Håbo, E-on, Benders AB, Combi-
mix och UAMS AB med flera lokaliserade.  

Planområdets markanvändning kommer vara industri och lager. De-
taljplanen anger ett exploateringstal på 0.5 vilket innebär att det kan 
uppföras byggnader om totalt cirka 150 000kvm. Detaljplanen tillå-
ter en högsta byggnadshöjd på 30 meter, förutom en smal remsa mot 
norr där högsta byggnadshöjd är 20 meter. Inom en 60 meter bred 
yta längs med nya Björnängsvägen tillåts endast skärmtak, komple-
mentbyggnader och nätstationer att uppföras.  

 

 

 Karta: Situationsplan över kvarter nr 3  
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  Den planerade verksamheten utgörs av en större lager och logistikan-
läggning om cirka 88 000kvm. En möjligt framtida expansion om yt-
terligare 25 000kvm finns också planerad. Byggnaden kommer att 
placeras med långsidan mot den nya Björnängsvägen. Byggnads-
kroppen bör gestaltningsmässigt delas upp i flera tydliga volymer och 
med lägre partier som förstärker de horisontella linjerna. Detaljplanen 
medger dock en högsta byggnadshöjd på 30 meter för större delen av 
fastigheten. Då det är en stor byggnad och för att fasaderna inte ska 
upplevas som enformiga och stereotypa bör fasader ges skiftningar i 
struktur, material och/eller färg. Byggnaden kommer att omgärdas av 
hårdgjorda ytor för trafik. För att skapa en säker miljö för anställda 
och besökare kommer en gångförbindelse ovan mark anläggas som 
förbinder entrén med byggnaden. 

En fullt utbyggd anläggning och en verksamhet som är i full gång be-
räknas sysselsätta cirka 700 personer. 
 

 

 

Bild: Fotomontage som visar den planerade anläggningen i landskapet 

  
Då nya Björnängsvägen på sikt kommer utgöra tillfart till bostads-
områden längre väster och söder om Björnbro verksamhetsområde 
är det av stor betydelse hur området upplevs av förbipasserande på 
nya Björnängsvägen. Detaljplanen har därför försetts med bestäm-
melser om att fasader som vänder sig mot huvudgata ska utformas 
med särskild omsorg samt att marken längs med nya Björnängsvä-
gen ska ges ett prydligt och ordnat intryck och därför inte får an-
vändas för upplag eller förvaring. Skyltar på kvartersmark får endast 
göra reklam för inom området existerande verksamheter och ska 
vara fasta. 
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 Tillgänglighet 
För att ordna en säker och trygg trafikmiljö för oskyddade trafikan-
ter planeras nya Björnängsvägen förses med trottoar och separat 
gång- och cykelväg. Passager anläggs i punkter där många naturligt 
väljer att korsa vägen. 

Bebyggelsens utformning ska säkerställa en god tillgänglighet till 
byggnaders entréer, gång- och cykelvägar och friytor enligt gällande 
lagstiftning.  

Skyddsrum Området ingår inte i någon skyddsrumsort. 

Friytor Rekreation och naturmiljö 
Planområdet innehåller inga naturområden eller ytor för rekreation. 
Enligt planprogrammet för Björnbro verksamhetsområde/Bålsta Lo-
gistik så kommer ett större sammanhängande naturområde med be-
fintliga stigar att genomkorsa verksamhetsområdet i nordsydlig rikt-
ning. Naturområdet kommer utgöra rekreationsområde för närbo-
ende samt arbetstagare i området. 

Gator och trafik Gatunät  
Västerskogs företagspark och det planerade verksamhetsområdet 
Björnbro angörs från E18 via Kraftleden. Kraftleden är utformad 
som en industrigata utan trottoarer och övergångställen. Gatan har 
en skyltad hastighet på 70km/h. Planer finns på att förbättra gestalt-
ningen och öka framkomligheten för oskyddade trafikanter på 
Kraftleden bland annat genom att en gång- och cykelväg anläggs på 
östra sidan om Kraftleden, passager för oskyddade trafikanter samt 
en cirkulationsplats där Björnängsvägen ansluter till Kraftleden. 
Cirkulationsplatsen avses även leda till en jämnare och lägre hastig-
het på gatan. Nedan visas antal fordon per vardagsmedelsdygn på 
Kraftleden och Björnängsvägen. Andelen tung trafik (lastbil med el-
ler utan släp) är 13% på de båda vägarna.  

Utbyggnaden av nya Björnängsvägen väster ut innebär att vägen, 
och därmed trafiken på nya Björnängsvägen, kommer att korsa be-
fintligt järnvägsspår till Benders verksamhet i plan. Kontakt kom-
mer att tas med Trafikverket för beslut om skyddsnivån på plan-
korsningen.  
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Karta: Blå siffror visar vardagsmedelsdygnstrafik år 2011. 

  

 Transporter med gods till och från den planerade verksamheten be-
räknas ske med tåg och lastbil. Huvuddelen av transporterna till an-
läggningen sker med 1 fullstort tåg/dag (ett fullstort tåg på 700 me-
ter motsvarar cirka 36 trailers med lastbil). Med samma tåg som an-
kommer anläggningen sker också utleverans av gods. Transporter 
med gods till och från anläggningen på tåg kommer att ske under 
lågtrafiktid. Transporter från anläggningen sker förutom med tåg 
också med cirka 250 lastbilar/dag, det vill säga cirka 500 fordonsrö-
relser per dag med lastbil. Dessa transporter kommer trafikera nya 
Björnängsvägen, Kraftleden och E18. Trafiken till området består 
också av personbilstrafik, cirka 150-200 personbilar per dag, som 
genereras av anställda. Utöver detta tillkommer kollektivtrafiken.  

Påverkan på Mälarbanan av förslaget till detaljplan bedöms som 
ringa då det är en så liten andel godståg samt att godstågen kommer 
trafikera banan under lågtrafiktid. E18 bedöms ej heller påverkas 
negativt till följd av förslaget till detaljplan då tillskottet av fordons-
rörelser är så pass litet (cirka 500 fordonsrörelser per dag med last-
bil) jämfört med dagens trafikmängder på E18 (cirka 22 100 fordon 
per dygn väster om trafikmotet och cirka 22 580 fordon per dygn 
öster om trafikmotet). Den uppkomna trafiken kommer troligtvis att 
fördelas relativt jämt mellan östlig respektive västlig riktning på 
E18 och det finns inga kända kapacitetsproblem vid Bålstas norra 
trafikplats.  
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 Planerad anläggning förutsätts också bli väl försörjd med kollektiv-
trafik, men viss personbilstrafik kommer att tillkomma till ovan 
nämnda siffror. Men då fler arbetstillfällen skapas lokalt i Bålsta till 
följd av anläggningen finns möjlighet att utpendlingen mot Stock-
holmsområdet minskar. Anläggningen kan bidra till att minska per-
sonbilstrafiken på E18. 

Den framtida trafikmängden på gatorna, nya Björnängsvägen och 
Kraftleden, har bedömts översiktligt i samband med upprättandet av 
Planprogram för Björnbro verksamhetsområde. Siffrorna är mycket 
osäkra, eftersom såväl lokaliseringstakt och omfattning av nya verk-
samheter i Björnbroområdet som utbyggnaden av nya bostäder väs-
ter därom inte kan preciseras. Den planerade Björnängsvägen samt 
omgestaltningen av Kraftleden ges en utformning som bedöms klara 
framtida beräknade trafikmängder. 

Nya Björnängsvägen föreslås få en gatusektion som redovisas i föl-
jande figur. Ett 19 meter brett utrymme krävs.  

 

 
 Bild: Gatusektion, 19 meter bred, för nya Björnängsvägen (huvudgata i 

detaljplanen) 

  
Den befintlig Björnängsvägen som ansluter till Vallalundavägen i 
norr kommer få en ny dragning genom det planerade verksamhets-
området och en ny anslutning till nya Björnängsvägen strax väster 
om Nyhagen och Västerskogs företagspark. Gatan ges en gatubredd 
på 7 meter och förses med en två meter bred trottoar på östra sidan. 
Se gatusektion nästa sida. Kvarvarande mark, 20 meter, mellan 
lokalgata och planerad anläggning, kvartsmark, planeras att använ-
das för dagvattenhantering. 
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 Bild: Gatusektion för ny lokalgata (del av befintliga Björnängsvägen) och 

dagvattenstråk, 29 meter bred 
 

 Gång- och cykeltrafik 
I Bålsta finns ett väl utbyggt gång och cykelvägnät mellan bostads-
områden. I samband med genomförandet av den planerade omge-
staltningen av Kraftleden kommer gatan att förses med gång- och 
cykelväg på gatans östra sida samt förses med övergångställen. Väs-
terskogs företagspark nås idag via befintlig gång- och cykelväg från 
bostadsområdet Skörby i söder. Det planerade verksamhetsområdet 
kommer att ansluta till befintligt och planerat gång- och cykelvägnät 
i samband med utbyggnaden av nya Björnängsvägen. Nya Björn-
ängsvägen kommer att förses med trottoar samt separat gång- och 
cykelväg för att skapa god tillgänglighet och en trygg trafikmiljö för 
de oskyddade trafikanterna. Övergångsställen kan anläggas i natur-
liga korsningspunkter. 

 Kollektivtrafik 
Västerskogs företagspark kollektivtrafikförsörjs av UL med buss-
linje 310. Busslinjen har en turtäthet på en tur i timmen på morgon 
och kväll och varannan timme på dagtid. Närmsta busshållplats är 
lokaliserad vid Räddningstjänsten Enköping-Bålsta, cirka 300 meter 
öster om planområdet.  

I samband med att Björnbro verksamhetsområde byggs ut finns be-
hov av att se över linjesträckningarna för kollektivtrafiken. Målet 
ska vara att förse Björnbro verksamhetsområde med så god kollek-
tivtrafik (hög turtäthet och närhet till busshållplats) så att de som ar-
betar i området väljer att åka kollektivt istället för bil till arbetet.  

 Parkering, varumottag och utfarter 
Angöring för bilister och transporter med lastbil sker från nya Björ-
nängsvägen i söder. Detaljplanen reglerar inte exakt placering av in- 
och utfarter utan detta avgörs i samband med bygglov. Tomten kan 
anslutas med ett järnvägsspår för godstrafik vilket innebär att varor 
kan tranporteras på järnväg.  
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 Parkeringsplatser ordnas på kvartersmark. Parkeringsplatser för be-
sökare och arbetstagare samt för lastbilar som väntar på sin tur vid 
lastning och lossning planeras att anläggas i området utefter nya 
Björnängsvägen.  

Järnvägstrafik Redan i dagsläget finns ett befintligt järnvägsspår som går utefter 
västra kanten på Västerskogs företagspark och som leder fram till 
Benders AB. Järnvägsspåret trafikeras av Benders AB men enligt 
avtal finns möjlighet att ansluta fler godsspår till spåret. Delar av 
befintligt godsspår får förbättrat planstöd i nu pågående detaljplan.  

I samband med utbyggnaden av Björnbro verksamhetsområde plan-
eras kvarter 3 försörjas med ett nytt järnvägsspår för godstrafik. 
Järnvägsspåret ansluter till befintlig växel till Mälarbanan. Utbygg-
naden av järnvägsspåret medför att delar av Räddningstjänstens öv-
ningsområde inom fastigheten Bålsta 3:356 tas i anspråk samt att 
markens nivåer behöver anpassas till rekommenderade lutningar för 
järnvägsspår för tung godstrafik.  

Störningar Industribuller 
Vid nyetablering av verksamheter gäller nedan angivna utomhus-
riktvärden för externt industribuller (se även Riktlinjer för externt 
industribuller, Råd och Riktlinjer 1978:5, Naturvårdsverket). Till 
verksamhet räknas även utrustning som alstrar buller då annan verk-
samhet ej bedrivs, exempelvis fläktar. Trafikbuller som uppstår på 
industritomten betraktas som industribuller och/eller beräknas in i 
ljudnivån från industrin. 

Områdesan-
vändning 

Ekvivalent ljudnivå, dBA Högsta ljudnivå, 
dBA-läge ”FAST” 

Dag kl. 
07-18 

Kväll kl. 18-
22 samt sön-

dag och 
helgdag kl. 

07-18 

Natt kl. 
22-07 

Momentana ljud 
nattetid kl. 22-07 

Arbetslokaler för 
ej bullrande 
verksamheter 

60 55 50 - 

Bostäder och re-
kreationsytor i 
bostäders grann-
skap samt utbild-
ningslokaler och 
vårdbyggnader 

50 45 40 
(Ej 

bild-
ningslo-
kaler) 

55 

 

 Buller som kan uppstå från anläggningen och som bedöms kan på-
verka omgivningen lokalt är interna och externa transporter samt 
temperaturaggregat på lastbilar och tåg.  

Genomförda beräkningar på industribuller visar att verksamheten 
uppfyller Naturvårdsverkets riktvärden vid närmsta bostad för samt-
liga beräkningsfall. Detta under förutsättning att driften av fordon 
som hanterar logistiken internt (reachstacker och terminaltruck) inte 
är i drift mer än maximalt 3h 30 min (38%), vardera under nattetid 
klockan 07-22 på den norra sidan av verksamheten. Beräkningen är 
gjord utifrån dagens förutsättningar och nivåer på fordon.  
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 Trafikbuller 
Riksdagen har i infrastrukturpropositionen 1996/97:53 fastställt de 
riktvärden för trafikbuller som normalt inge bör överskridas vid ny-
byggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller vä-
sentlig ombyggnad av trafikinfrastrukturen enligt tabellen nedan. 

 Ekvivalent ljudtrycks-
nivå 

Maximal ljudtrycks-
nivå 

Inomhus 30 dBA 45dBA (nattetid) 
Utomhus 

- Vid fasad 
- Uteplats 

 
55 dBA 

- 

 
- 

70 dBA 
 
Planerat och befintligt industrispår medger tåg med en högsta has-
tighet på 10km/h. Vägtrafik till och från det planerade verksamhets-
området kommer att trafikera nya Björnängsvägen och Kraftleden.  

 Genomförd bullerberäkning på spårtrafik och vägtrafik visar att be-
fintliga bostäder inte kommer att påverkas av buller från järnvägs-
trafiken till följd av utbyggnaden av kvarter nr 3 inom Björnbro 
verksamhetsområde. Befintligt godsspår till Benders AB ger en för-
sumbar påverkan i förhållande till det buller som kommer från 
Mälarbanan. De bostäder som får höga ljudnivåer på grund av järn-
vägen får det redan idag till följd av Mälarbanan. Vägtrafiken har, 
enligt utförda beräkningar, ingen eller liten påverkan på bostäder i 
området. För de få bostäder som överskrider riktvärdet är fönsteråt-
gärder en rimlig åtgärd.  

Teknisk försörjning Vatten och avlopp 
Planområdet genomkorsas av överföringsledningar till Krägga och 
Enköpings kommun för dricksvatten och spillvatten. Ledningarna 
måste flyttas vid en exploatering av området. Befintliga ledningar 
har kapacitet att klara den nya anläggningen.  

 Dagvatten 
Så gott som hela planområdet kommer att bestå av bebyggda 
och/eller hårdgjorda ytor vilket ställer krav på dagvattenhanteringen 
i området. Principen för dagvattenhanteringen är att dagvatten skall 
hanteras så lokalt och nära källan som möjligt för att minimera upp-
komsten av flöden och föroreningar. Befintliga dagvattenledningar i 
närliggande områden har inte kapacitet att ta emot mer dagvatten än 
i dagsläget. Därför krävs ett separat avledningssystem i form av 
dagvattenstråk som ansluts till befintlig bäck/dike som leder till re-
cipient Mälaren. Dagvattenanläggning inom tomtmark ska dimens-
ioneras för att klara ett 5 års regn samt att fördröja dagvattenflöden 
som motsvarar naturlig avrinning. 

Exakt utformning av dagvattenanläggningen tas fram i samband 
med projektering av området. Detaljplanen anger att dagvatten ska 
fördröjas inom tomtmark samt att riktlinjer i kommunens dagvat-
tenpolicy ska efterföljas.  
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 På allmän platsmark, utefter lokalgatan, föreslås en 20 meter bred 
zon som avses användas för dagvattenhantering.   

 Värme 
Håbo kommuns energi- och klimatstrategi: Fossilbränslefri kommun 
2050 innebär bland annat att: 
1. Uppvärmning med direktel får endast ske om särskilda skäl före-
ligger. 
2. Förnybara energikällor skall användas framför fossila, där fjärr-
värme ej är möjligt eller kostnadseffektivt. 
3. Uppvärmning med jord-/ berg- eller sjövärmepump rekommende-
ras där så är lämpligt och kostnadseffektivt. Värmepumpen bör upp-
fylla Nuteks krav för klassning som eleffektiv. 
4. Vid användning av kaminer, pellets- eller vedpannor för primär 
uppvärmning, med ett vattenburet system, bör ackumulatortank in-
stalleras. Vid nyinstallation av kaminer, pellets- eller vedpannor för 
primär uppvärmning, med ett vattenburet system skall ackumulator-
tank installeras. 
 

 Det finns ett utbyggt fjärrvärmenät i delar av Bålsta. Västerskogs fö-
retagspark är inte anslutet till fjärrvärmenätet men det finns en lokal 
produktionsenhet. Det är stor brist i fjärrvärmeproduktionen i områ-
det i dag så några nya kunder kan inte anslutas till fjärrvärmenätet. 
Till år 2017 planeras ett nytt kraftvärmeverk stå klart i Upplands 
Bro vilket ger möjlighet att knyta ihop produktionen och då också 
ansluta nya kunder i Bålsta.  

Den planerade anläggningen har endast behov av tillförd energi för 
uppvärmning av lokalerna under ett fåtal dagar per år. Uppvärm-
ningen kommer vid dess tillfällen troligtvis att ske med värmepump.  

 El 
Området är i dagsläget inte försörjt med el. Elnätet inom planerat 
verksamhetsområde kommer att byggs ut från öster. Då planerad an-
läggning inom kvarter 3 är så pass stor finns det möjlighet att an-
sluta verksamheten direkt till högspänningskabeln. Vid annan verk-
samhet än den planerade inom planområdet, kvarter 3, bör området 
försörjas med två nätstationer som placeras utefter huvudgatan med 
några hundra meter mellanrum. Varje nätstation har behov av en yta 
som är 6*6 meter. Inom en radie på 5 meter från den ytan får inga 
byggnader placeras. Område för teknisk anläggning, ej låst i läge, 
reserveras i detaljplanen. 

 Befintliga luftledningar som korsar det planerade industrispåret i 
nordsydlig riktning behöver markförläggas vid en utbyggnad av in-
dustrispåret.  
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 I samband med utbyggnaden av nya Björnängsvägen behöver kraft-
ledningsstolparna för befintlig luftledning som korsar den planerade 
nya Björnängsvägen i nordsydlig riktning förstärkas, alternativt att 
ledningen markförläggs. 

 Tele och data 
Telekablar och bredbandsnät kommer att dras fram i området.  

 Avfall 
Avfall hanteras enligt Håbo kommuns Renhållningsordning. Närm-
aste återvinningsstation finns inom Västerskogs företagspark.  

Trygghet och säker-
het  
 

Inom planområdet planeras inga verksamheter som kan medföra 
olycksrisker inom eller utanför planområdet. Planområdet ligger 
inte heller inom någon känd riskkällas riskområde. Det finns således 
inga riskkällor som kan påverka människor och miljö inom planom-
rådet. Om det i framtiden blir aktuellt med en ny verksamhet som 
omfattar transporter till och från området med farligt gods eller be-
tydande kemikaliehantering inom planområdet ska en riskutredning 
utföras. Området gränsar till befintligt brandstationsområde, vilket 
med ett väl utbyggt vägnät, medför kort framkörningstid till delom-
råden. 
 

 I samband med utbyggnad av infrastruktur som vatten och avlopps-
ledningar ska området försörjas med ett brandpostnät. Gällande rikt-
linjer för flödeskapacitet och utformning ska följas. 
 
En utbyggd infrastruktur av gång- och cykelvägar inom planerat 
verksamhetsområde samt i angränsande områden bidrar till att skapa 
en trygg trafikmiljö för oskyddade trafikanter.  
 

Miljökonsekvenser En behovsbedömning har tagits fram av Håbo kommun som har 
stämts av med länsstyrelsen i Uppsala län. Detaljplanen bedöms ge 
en sådan betydande påverkan som avses i 6 kap. 11§ miljöbalken. 
En särskild miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats. Mil-
jökonsekvensbeskrivningen, daterad 2013-09-05, har upprättats av 
Sweco Environment AB i Västerås. Miljökonsekvensbeskrivningen 
bifogas i helhet till detaljplanen som bilaga. Nedan följer en sam-
manfattning: 

De aspekter av planens genomförande som bedöms få störst konse-
kvenser är påverkan på naturmiljö, yt- och grundvatten, landskaps-
bild, kulturmiljö, buller, trafik och tillgänglighet, luft samt rekreat-
ion och friluftsliv. 

 
 De sammantagna konsekvenserna för trafik och tillgänglighet be-

döms bli måttligt positiva till följd av att en ändamålsenlig väg med 
tillhörande gång- och cykeltrafik byggs ut vid verksamhetsområdet. 
Möjligheterna till kollektivtrafik till området bedöms vara goda. 
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 När det gäller yt- och grundvatten liksom påverkan på luft bedöms 
det bli små positiva konsekvenser. Det planeras för dagvattenåtgär-
der för att minska påverkan av ökade dagvattenflöden liksom sprid-
ning av föroreningar. Luftkvalitén kan försämras lokalt men lokali-
seringen av verksamheter utanför tätorten bidrar till bättre luftkvali-
tét i andra delar av kommunen och utanför planområdet.  

De sammantagna konsekvenserna avseende naturmiljö och land-
skapsbild bedöms bli måttligt negativa på grund av de stora ytor 
som omvandlas till verksamhetsområde med avplaning av ytan och 
minskade naturområden som följd. 

För buller, kulturmiljö samt rekreation och friluftsliv bedöms det bli 
små negativa konsekvenser av planens genomförande. En utredning 
visar att ett bullerriktvärde för vägtrafik överskrids vid ett bostads-
hus medan det tillkommande industrispåret inte kommer påverka 
bullersituationen vid befintliga bostäder alls. Möjligheterna till re-
kreation påverkas när naturmiljön omvandlas till verksamhetsom-
råde. I det framtida Björnbro verksamhetsområde kommer natur-
mark att sparas i vissa delar. Exploateringen kommer medföra att 
fornminnen behöver tas bort. Borttagande av fornminnen kräver till-
stånd från länsstyrelsen. 

Planens genomförande bedöms inte medföra att någon miljökvali-
tetsnorm kommer att överskridas. 

 Planens bidrar positivt till flera nationella miljömål men påverkar en 
del miljömål negativt.  

MKB:n ger förslag på uppföljning och åtgärder för att minska mil-
jöpåverkan. 

Det rekommenderas bland annat att miljöpåverkan för hela det 
framtida verksamhetsområdet studeras. Enskilda detaljplaners på-
verkan behöver inte medföra negativ miljöpåverkan men den sam-
mantagna effekten av hela verksamhetsområdet kan se annorlunda 
ut. 

Miljökvalitetsnormer Utomhusluft 
Genomförandet av planen bedöms inte medföra en negativ inverkan 
på miljökvalitetsnormer för utomhusluft, avseende halterna för kvä-
vedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen och 
partiklar (PM10 och PM 2.5). 
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 Vattenförekomster 
Enligt Vattenmyndighetens databas VISS har Mälaren-
Gripsholmsviken god ekologisk och kemiska status. Det bedöms 
finnas risk att den kemiska stutsen försämras till år 2015. Orsaken 
till försämrad kemisk status skulle vara halten av TBT från hamn-
verksamhet. Även förekomst av koppar, PCB, lösningsmedel och 
petroleumprodukter från hamnverksamheter bedöms medföra risk 
för försämrad kemisk status.  

 Genomförandet av planen bedöms inte medföra en negativ inverkan 
gällande miljökvalitetsnormer för vattenförekomster, avseende god 
kemisk och ekologisk status för ytvatten samt grundvattnets ke-
miska och kvantitativa status. Bedömningen grundar sig på följande: 

• Dagvatten från planområdet kommer att renas i en dagvat-
tendamm innan det släpps vidare till befintligt dike. Det in-
nebär att vatten från dagvattendammen kommer att transpor-
teras drygt 6 km i dike innan det når recipienten Mälaren. 
Diken har generellt en god reningsförmåga för dagvatten.  

• Då dagvatten från planområdet föreslås renas i en damm 
finns goda möjligheter att ta hand om utsläpp från olyckor 
genom att tillfälligt proppa utflödet från dammen för att 
kunna pumpa bort föroreningarna. Det finns även goda möj-
ligheter att avskilja olja.  

• Utanför planområdet planeras för ett dagvattenstråk för om-
händertagande av dagvatten från verksamhetsområdet. Ut-
formningen av detta stråk är inte planerad men här finns 
möjligheter att uppnå rening vilket kan minska förorenings-
halter och mängder ytterligare.  

• Möjlighet finns också att ta hänsyn till utspädningseffekten i 
Mälaren vilket minskar föroreningshalten. 

 • En jämförelse av föroreningsmängder via dagvatten från 
planområdet och utsläpp från reningsverket utgör utsläppen 
från dagvatten en liten procentuell andel av utsläppen från 
avloppsreningsverket med avseende på kväve och fosfor. 
När det gäller metaller utgör dagvattenutsläppen efter rening 
i diket mindre än 10 % av utsläppen från reningsverket med 
undantag av Zink och Bly. Bly utgör 38 % av utsläppen från 
reningsverket. Mängden från både reningsverket och dagvat-
ten bedöms dock som liten. Utspädningseffekten har inte 
vägts in i bedömningen.  
 

Det planerade dagvattenstråket utanför planområdet bör beaktas i 
bedömningen. Anläggandet av detta gör att det finns goda möjlig-
heter att ytterligare minska föroreningsmängder från planområdets 
dagvatten. Det är dock inte möjligt att beräkna hur mycket eftersom 
det inte finns något underlag om dagvattenstråket än. Bedömningen 
är att miljökvalitetsnormerna för Mälaren inte kommer att påverkas 
negativt.  
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GENOMFÖRANDE  

Organisatoriska  
åtgärder 

Planförfarande 
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande, enligt nya 
plan- och bygglagen (2010:900). 

 Tidplan 
Preliminär tidplan för detaljplanen är enligt följande: 

Samråd    maj – juni 2013 
Granskning    oktober 2013 
Antagande    december 2013 
Laga kraft    januari 2014 
 

  Genomförandetid 
Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vinner laga 
kraft. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att 
gälla tills den ändras eller upphävs. 

Möjlighet finns att bygga ut kvarter nummer 3 i etapper.  

 Ansvarsfördelning/huvudmannaskap 
Kilenkrysset AB (benämns byggherren) och Håbo kommun ansva-
rar för planens genomförande.  

Byggherren ansvarar för anläggnings- och byggnadsarbeten på kvar-
tersmark samt eventuella ombyggnadsåtgärder på angränsande ytor 
till följd av genomförandet av detaljplanen (nytt järnvägsspår, infar-
ten till E-on, markförläggning och flytt av ledningar). Byggherren 
förutsätts utföra och bekosta alla nödvändiga åtgärder för att klara 
uppställda krav på dagvattenhantering enlig kommunens dagvatten-
policy inom planområdet. 

 Kommunen är huvudman för allmänna gator, naturområden samt 
vatten och avloppsledningar. E-on är huvudman för fjärrvärme och 
elnät.  

 Avtal 
Ett avtal som reglerar ekonomi, ansvar och erforderlig markregle-
ring ska träffas mellan Håbo kommun, Håbo Marknads AB och 
byggherren innan detaljplanen antas.  

Avtal bör upprättas som ger byggherren rätt att ansluta stickspår till 
befintligt godsspår.  

Tekniska åtgärder Tekniska utredningar 
Projektering av industrispår, VA- och dagvattenanläggningar, el och 
fjärrvärme ska ske i samråd mellan byggherren, E-on, Håbo kom-
mun och Benders AB.  

Eventuella kompletterande tekniska undersökningar skall ombesör-
jas och bekostas av byggherren. 
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Ekonomiska åtgärder Planekonomi 
Kommunens kostnader för handläggandet av detaljplanen betalas av 
byggherren i enlighet med tecknat planavtal.  

 Byggherren bekostar dessutom genom plankonsult upprättandet av 
planhandlingar samt det underlag som krävs för detaljplanens fram-
tagande. 

Byggherren bekostar förutom anläggnings- och byggnadsarbeten på 
kvartersmark även ombyggnadsåtgärder på angränsande ytor som 
härrör från exploateringen. Dessa är markförläggning av luftledning 
till följd av nytt industrispår, flytt av överföringsledningar för spill-
vatten och dricksvatten samt iordningställande av infart till fastig-
heten Brunna 1:12 i samband med utbyggnad av industrispår och 
förändrad höjdsättning av mark.  

 Kommunen ansvarar för och bekostar utbyggnaden av ny lokalgata, 
utbyggnad av Björnängsvägen väster ut, anläggandet av ny cirkulat-
ionsplats vid korsningen Kraftleden och Björnängsvägen samt för-
stärkning av kraftledningsstolpar till följd av ny väg. De fastighets-
bildningsåtgärder som erfordras för genomförandet av detaljplanen 
bekostas av kommunen. 

Förutom köpeskilling för marken kommer byggherren få erlägga ett 
belopp som utgör andel i Björnbroområdets infrastruktur samt för 
fastighetsbildningsåtgärder. 

Eventuella arkeologiska åtgärder inom planområdet utförs och be-
kostas på kvartersmark av byggherren och på allmän platsmark av 
kommunen.  

Fastighetsrättsliga 
åtgärder 

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning 
Genomförandet av detaljplanen innebär att en eller flera fastigheter 
kan bildas inom område som betecknas JU i planen.  

Områden som avsatts som allmän platsmark (natur, huvudgata och 
lokalgata) på plankartan ska genom fastighetsreglering överföras till 
kommunens gatu- och parkmarksfastighet i området.  

Gemensamhetsanläggningen Lundby GA:1 måste omprövas i sam-
band med genomförandet av detaljplanen. Ombildandet i framtiden 
innebär att kommunen övertar ansvaret för den del av befintliga 
Björnängsvägen som i detaljplanen benämns som Lokalgata (kom-
munal väg). Håbo kommun skall ansöka om och bekosta en sådan 
lantmäteriförrättning. I förrättningen skall även eventuell ersättning 
till de delägande fastigheterna till Lundby Ga:1 utredas och be-
stämmas. 
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 Vid byggnation av stickspåret och lokalgatan skall, vid behov av till 
exempel avstängning av väg, en alternativ väg föreslås så att fram-
komlighet finns för de delägande fastigheterna. 

Servitut bör bildas för nytt järnvägsspår till förmån för nyttjaren. 

 Befintlig ledningsrätt för dricksvattenledning och spillvattenledning 
kan behöva ändras till nytt läge. Befintlig ledningsrätt för stark-
strömsledningar behålls. Ledningsrätt till förmån för ledningshava-
ren kan bildas för eventuella framtida nätstationer. Ansökan om 
ledningsrätt görs av respektive ledningshavare. 

 Namnfrågor 
Befintliga Björnängsvägen från norr, förbi bland annat Brunna 1:12 
och Bålsta 3:356, bör ges ett nytt namn. Förlängningen av Björn-
ängsvägen väster ut föreslås få namnet Björnängsvägen. 

Konsekvenser av fas-
tighetsrättsliga åtgär-
der 

Möjlighet för Räddningstjänsten Enköping-Håbo att nyttja fastig-
heten Bålsta 3:356 kvartstår men kommer att inskränkas då nytt 
järnvägsspår planeras att anläggas i kanten av fastigheten. Bålsta 
3:356 kommer att belastas med ett servitut.  

MEDVERKANDE 
TJÄNSTEMAN 

Planhandlingen har upprättas av Staffan Stenvall och Helena Hans-
son, Sweco Architects i Västerås, i samarbete med tjänstemän inom 
Håbo kommun, Håbo Marknads AB samt Kilenkrysset AB. 

 

Bålsta i september 2013 

Håbo kommun 

 

Cristin Ulvsbäck Lindh Paulina Cifuentes Vargas 

Planchef Planarkitekt 
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ICKE-TEKNISK SAMMANFATTNING 
 
Håbo kommun detaljplanerar för ett nytt verksamhetsområde. En större byggnad avsedd 
för lager och logistik kommer att uppföras inom planområdet liksom parkerings- och 
körytor. Ett industrispår för järnväg kommer anslutas till området. Den aktuella 
detaljplanen ingår i ett större verksamhetsområde för logistik och lagerverksamhet kallat 
”Björnbro verksamhetsområde”. För verksamhetsområdet finns ett av kommunstyrelsen 
antaget detaljplaneprogram. 
 
Syftet med denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är att redovisa och utreda de 
miljökonsekvenser detaljplanens genomförande kan antas medföra. En 
behovsbedömning har tagits fram av Håbo kommun som har stämts av med 
länsstyrelsen i Uppsala län.  
 
De aspekter av planens genomförande som bedöms få störst konsekvenser är påverkan 
på naturmiljö, yt- och grundvatten, landskapsbild, kulturmiljö, buller, trafik och 
tillgänglighet, luft samt rekreation och friluftsliv. En sammanfattning av de 
konsekvensbedömningar som har gjorts visas i tabell 7-1. 
 
De sammantagna konsekvenserna för trafik och tillgänglighet bedöms bli måttligt 
positiva till följd av att en ändamålsenlig väg med tillhörande gång- och cykeltrafik byggs 
ut vid verksamhetsområdet. Möjligheterna till kollektivtrafik till området bedöms vara 
goda. 
 
När det gäller yt- och grundvatten liksom påverkan på luft bedöms det bli små positiva 
konsekvenser. Det planeras för dagvattenåtgärder för att minska påverkan av ökade 
dagvattenflöden liksom spridning av föroreningar. Luftkvalitén kan försämras lokalt men 
lokaliseringen av verksamheter utanför tätorten bidrar till bättre luftkvalitét i andra delar av 
kommunen och utanför planområdet.  
 
De sammantagna konsekvenserna avseende naturmiljö och landskapsbild bedöms bli 
måttligt negativa på grund av de stora ytor som omvandlas till verksamhetsområde med 
avplaning av ytan och minskade naturområden som följd. 
 
För buller, kulturmiljö samt rekreation och friluftsliv bedöms det bli små negativa 
konsekvenser av planens genomförande. En utredning visar att ett bullerriktvärde för 
vägtrafik överskrids vid ett bostadshus medan det tillkommande industrispåret inte 
kommer påverka bullersituationen vid befintliga bostäder alls. Möjligheterna till rekreation 
påverkas när naturmiljön omvandlas till verksamhetsområde. I det framtida Björnbro 
verksamhetsområde kommer naturmark att sparas i vissa delar. Exploateringen kommer 
medföra att fornminnen behöver tas bort. Borttagande av fornminnen kräver tillstånd från 
länsstyrelsen. 
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Planens genomförande bedöms inte medföra att någon miljökvalitetsnorm kommer att 
överskridas. 
 
Planens bidrar positivt till flera nationella miljömål men påverkar en del miljömål negativt. 
Hur planen bidrar till ett uppnå de nationella miljömålen redovisas i tabell 7-2 och 7-3. 
 
MKB:n ger förslag på uppföljning och åtgärder för att minska miljöpåverkan. 
Det rekommenderas bland annat att miljöpåverkan för hela det framtida 
verksamhetsområdet studeras. Enskilda detaljplaners påverkan behöver inte medföra 
negativ miljöpåverkan men den sammantagna effekten av hela verksamhetsområdet kan 
se annorlunda ut. 
 
 
 
Sweco Environment AB 
Västerås Vatten & Miljö 
 
 
                
 
Frida Nolkrantz  Ann-Charlotte Duvkär 
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1 Inledning och syfte 

Håbo kommun detaljplanerar för en lager- och logistikanläggning väster om Västerskogs 
företagspark. Planområdet ingår i ett större planerat verksamhetsområde kallat Björnbro 
verksamhetsområde. Större delen av området är inte tidigare detaljplanelagt. Några 
mindre delar i östra planområdet är planlagda, Dpl 242 och Dpl 395. Dpl 242 avser 
Brandstation, övningsområde samt mottagningsstation för el. Dpl 395 avser norra delen 
av Västerskogs industriområde. Den aktuella detaljplanen avser främst en större 
lagerbyggnad. Därutöver omfattar planen en anslutning till industrispår för järnväg, in- och 
utfartsvägar, körytor för lastbilar och parkeringsytor. Detaljplanen har benämningen dp 
419, ”Kvarter Nr 3, Logistik Bålsta”. 

Området ligger på fastigheterna Skörby 5:1, Lundby 1:3, 2:1, Brunna 1:9 samt Bålsta 
3:356 och 1:614. Marken i området kommer att ägas av Håbo kommun och Håbo 
Marknads AB. Marken består i nuläget av skogs- och åkermark. 

Håbo kommun har genomfört en behovsbedömning avseende planens miljöpåverkan. 
Behovsbedömningen har av kommunen stämts av med länsstyrelsen i Uppsala län. 
Resultatet av behovsbedömningen är att planen bedömts medföra betydande 
miljöpåverkan. Det innebär att en miljöbedömning ska genomföras och att en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas enligt 6 kap. 11§ miljöbalken.  

Syftet med miljöbedömningen enligt miljöbalken är att integrera miljöaspekter i planen 
eller programmet så att en hållbar utveckling främjas.  

MKB:n utgör beslutsunderlag för planen. Den anger också förslag till uppföljning och 
övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförande av planen kan antas 
medföra. 
 
Denna MKB har tagits fram under januari-mars 2013 i samband med att detaljplanen 
utarbetades. MKB:n har reviderats efter samråd under september 2013. 
 

2 Avgränsning 

2.1 Geografisk avgränsning 

Planområdet utgörs av kuperad skogsmark och små arealer av öppen åkermark. 
Områdets yta är cirka 35 0000 m2. Planområdet avgränsas i söder och väster av skog, i 
norr av åkermark och i öster av Björnängsvägen, Kraftleden och Västerskogs 
företagspark. Området ligger cirka 3 km nordväst om Bålsta centrum. Strax norr om 
planområdet passerar Mälarbanans järnväg. Figur 2-1 visar plankartan och figur 2-2 visar 
områdets läge i förhållande till Bålsta centrum och E18. Plankartan finns även som bilaga 
1 till MKB:n.
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Figur 2-1. Plankarta där streck-prickad linje visar plangränsen. Kartan med teckenförklaringar finns även som bilaga 1 till MKB:n Källa: Sweco Architects 2013.
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Figur 2-2. Planområdets läge i förhållande till Bålsta centrum, Mälarbanan (järnväg) och E18. 
Planområdet är ungefärligt markerat med svart ellips. 
 

2.2 Avgränsning av miljöaspekter 

Miljöaspekter i planområdet har avgränsats i samråd med Håbo kommun samt stämts av 
med länsstyrelsen i Uppsala län. De frågor som bedömts som mest relevanta att 
behandla i MKB:n är påverkan på naturmiljö, dagvatten, landskapsbild, kulturmiljö, buller, 
trafik och tillgänglighet, luftkvalitet samt rekreation och friluftsliv. I tabell 2-1 visas en 
sammanställning över de miljöaspekter med motivering som behandlas i MKB:n. 
Planområdet innehåller inte några riksintressen avseende natur och kultur. Det finns inte 
heller några Natura 2000-områden, naturreservat eller nyckelbiotoper inom området1. 

                                                      
1 Naturvärdesinventering, Calluna 2012. 

Mälarbanan, 
järnväg 

E18 



  

 
 
 

 

8 (51) 
 
RAPPORT 
2013-09-23 
 
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING TILL DETALJPLAN 419, ”KVARTER 
NR 3 LOGISTIK BÅLSTA”, HÅBO KOMMUN 

 

 

 
\\sefsvst0001\projekt\3370\3370792\000\mkb\arbetsmaterial\mkb björnbro att leverera 
130923.docx 

 
 
 
 
Tabell 2-1. Sammanställning av miljöaspekter och motivering till varför miljökonsekvenserna 
bedöms vara betydande. 
Miljöfaktor Motivering 

Naturresurser 

Naturmiljö Omvandling från skog- och åkermark till verksamhetsområde kommer 
att påverka djur och natur i området. Effekterna utreds översiktligt.  

Yt- och 
grundvatten 

Exploatering av naturområdet kommer att medföra att stora hårdgjorda 
ytor anläggs. Detta medför kraftigt ökade dagvattenflöden som 
behöver tas om hand och fördröjas samt eventuellt renas. En 
dagvattenutredning har tagits fram i samband med planarbetet och 
resultaten beaktas i MKB:n. 

Landskapsbild Planen medför stor förändring av landskapsbilden. Detta till följd av att 
det kuperade området kommer att planas ut när skog- och åkermark 
omvandlas till verksamhetsområde. 

Kulturmiljö Inventeringar har visat att det finns fornlämningar i området som 
kommer att påverkas av exploateringen.  

Hälsa och säkerhet 

Buller Rangering av tåg och lastbilar kommer att ge upphov till buller. 
Trafikbuller kommer att alstras både av yrkestrafik och av persontrafik 
till och från området. Trafiken och verksamheten riskerar att förändra 
bullersituationen för närboende och andra som vistas i området. 
MKB:n redogör för resultaten från genomförd bullerutredning. 

Trafik och 
tillgänglighet  

Det kommer att anläggas nya vägar och järnväg i området, vilket 
kommer att påverka trafiksituationen. Säkra trafiklösningar för gående 
och cyklister behövs. 

Luft Luftkvaliteten i området och dess omgivningar kan komma att 
påverkas vid anläggandet av byggnader och infrastuktur. Även 
framtida närliggande verksamheter kan komma att påverka 
luftkvaliteten.  

Rekreation och 
friluftsliv 

Både planområdets och angränsande områdens rekreativa värden 
kommer att påverkas vid bildandet av verksamhetsområdet. 
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2.3 Avgränsningar i tid 

De bedömningar som görs för nollalternativ och planförslag i denna MKB utgår från 
jämförelseåret 2023. Vid detta år bedöms planen vara genomförd fullt ut. 

 

3 Områdesbeskrivning 

3.1 Nuvarande markanvändning 

Området består idag till största del av skogsmark, i norr och öster finns åkermark, se 
flygfoto i figur 3-1. Skogen utgörs av blandbarrskog, i norra och östra delen finns partier 
med ungskog. Området nyttjas framförallt av närboende för rekreation och friluftsliv. I 
skogen finns många stigar och området nyttjas bland annat för svampplockning. 

Det finns inte några vattenförekomster inom området, ett större dike passerar genom 
åkermarken från norr mot söder i planområdet. Efter planområdet avrinner diket vidare 
mot Mälaren. Sydväst om planområdet finns en sumpskog. 

I västra delen av området finns höjdpartier på upp till +45 meter (höjdsystem RH 00) 
medan de östra delarna är mer låglänta, cirka + 31 meter. 

Marken består i höjdpartierna till största del av berg och i de låglänta partierna av lera. 

Genom planområdet passerar överföringsledningar för dricksvatten och spillvatten. 
Ledningarna kommer att behöva flyttas vid exploatering. 
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Figur 3-1. Flygfoto över planområdet. Fotot visar att området idag till största del består av skog men 
i nordöst även av åkermark. Ett dikessystem passerar över åkermarken från norr mot söder. 

3.2 Angränsande markanvändning 

Söder om planområdet fortsätter skogen cirka 600 meter fram till bostadsområdet Skörby. 
Även marken väster om det aktuella planområdet är skogsbeklädd medan marken norrut 
består av åkermark. Området omedelbart söder om planområdet ingår i 
detaljplaneprogrammet för Björnbro verksamhetsområde, liksom delar av marken väster 
om planområdet. Även norr om området planeras för verksamheter inom 
planprogrammet.  

Norr om planområdet passerar både E18 och Mälarbanan (järnväg). Avståndet mellan 
planområdet och E18 är ca 900 m medan det är ca 300 m från planområdet till 
Mälarbanan. Öster om planområdet finns Västerskogs företagspark med bland annat 
kommunens återvinningscentral och Benders betongindustri. Öster om planområdet, 
mellan det befintliga industrispåret och Björnängsvägen i området Nyhagen, finns några 
bostadsfastigheter. Avståndet från planområdet till närmaste bostadsfastighet är cirka 
200 meter. Figur 3-2 visar planområdet och nuvarande markanvändning i omgivningarna 
och figur 3-3 visar vilka delar som ingår detaljplaneprogrammet för Bålsta logistik. 
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Figur 3-2. Flygfoto med planområdet ungefärligt markerat. 
 
 

Befintliga bostäder öster 
om planområdet 

Bostadsområdet 
Skörby 
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Figur 3-3. Bilden visar vilka delar som ingår i detaljplaneprogrammet för Björnbro 
verksamhetsområde. Lila och grå områden utgör planerade verksamhetsområden, ljusgröna partier 
visar värdefull natur som föreslås sparas. Det aktuella planområdet är ungefärligt markerat med 
svart ellips. Källa; Sweco Architects 2012. 

4 Alternativ 

4.1 Nollalternativ 

Nollalternativet beskriver planområdets sannolika utveckling om detaljplanen inte 
genomförs. Detta alternativ ska inte förväxlas med nuläget. Nollalternativet i denna MKB 
beskriver ett scenario där detaljplaneprogrammet för området har genomförts. 

I den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort från 2010 anges att det aktuella 
området ska användas för verksamheter. Under 2012 togs ett detaljplaneprogram fram 
för Björnbro verksamhetsområde där det aktuella området ingår, se figur 3-3. 
Detaljplaneprogrammet antogs av kommunstyrelsen den 8 april 2013. 
Detaljplanprogrammet prövar möjligheten att utveckla området för verksamheter inom 
logistik, industri, hantverk och lager och berör ett område på cirka 200 hektar. 
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Detaljplaneprogrammet utgör en grund för inriktning i kommande detaljplaner inom 
Björnbro verksamhetsområde. 

Verksamhetsområdets läge med nära anslutning till E18 och Mälarbanan med möjlig 
etablering av industrispår bedöms göra området mycket attraktivt för lager och 
logistikverksamhet.  

Mot bakgrund av att det antagits ett detaljplaneprogram, att området pekats ut för 
verksamheter i den fördjupade översiktsplan liksom det geografiska läget, bedöms det 
inte realistiskt att i nollalternativet utgå från att området kvarstår som oexploaterad 
naturmark. Nollalternativet är ett verksamhetsområde med liknande verksamhet som det 
nu aktuella planalternativet. 

Nollalternativet medför att skogs- och åkermark kommer att försvinna och ersättas av 
verksamheter och ny infrastruktur i form av vägar och järnväg. Miljöpåverkan i 
nollalternativet är ungefär densamma som för planalternativet, se tabell 2-1, då området i 
första hand är avsatt för och mest attraktivt för, verksamheter inom lager och logistik. 
Aktuella miljöaspekter kan ändras beroende på typ av verksamhet som etableras. 

Den planerade verksamheten medför uppförande av en mycket stor byggnad. Vid 
nollalternativet bedöms det mer aktuellt med mindre byggnadsyta. Trafiken bedöms bli 
ungefär densamma vid nollalternativet som vid planalternativet. 

För nollalternativet antas i denna MKB följande: 

 Området detaljplaneras enligt riktlinjer i ”Detaljplaneprogram för Björnbro 
verksamhetsområde” antaget av kommunstyrelsen 13-04-08. 

 Den öst-västliga förlängningen av Björnängsvägen genomförs 

 Den framtida trafikbelastningen på Björnängsvägen överensstämmer med 
trafikanalysen från 2012 

 Industrispår anläggs i samma sträckning som för planalternativet 

 Verksamhet inom lager eller logistik etableras 

 

4.2 Planalternativ 

Planalternativet innebär att ett cirka 35 hektar stort område detaljplaneras för 
logistikverksamhet. Skogs- och åkermark försvinner och omvandlas till 
verksamhetsområde.  

Detaljplanen medger en exploateringsgrad på 0,5. Slutgiltig utformning och storlek är inte 
beslutad men skissförslag anger en lagerbyggnad på 88 000 kvadratmeter. En 
tillbyggnad på ytterligare 26 000 kvadratmeter kan tillkomma. Utbyggnaden planeras 
etappvis. Den första etappen med ungefär halva lagerbyggnaden planeras att tas i bruk 
hösten 2015. En andra etapp omfattande resterande del planeras till år 2020.  I 
anslutning till byggnaden kommer parkeringsytor och lastzoner samt järnvägsspår som 
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ansluter till befintligt industrispår att anläggas. I figur 2-1 och bilaga 1 visas 
detaljplanekartan med planbestämmelser.  

Inom planområde kommer ytor att avsättas för hantering av dagvatten. Dagvattenflödena 
kommer att öka till följd av den stora takyta som anläggs i kombination med övriga 
hårdgjorda ytor i området. I samband med planens utarbetande har även en 
dagvattenutredning tagits fram. 

En ny tillfartsväg skapas som en förlängning västerut av den befintliga Björnängsvägen. 
Syftet med förlängningen av Björnängsvägen är att serva flera delar i det planerade 
verksamhetsområdet. I den fördjupade översiktsplanen anges att förlängningen av 
Björnängsvägen kan komma att förlängas ytterligare mot sydväst för att bilda en ringled.  
Längre västerut längs denna ringled kan det bli aktuellt med bostadsbebyggelse. 

Trafiken i planområdet kommer främst att bestå av yrkestrafik i form av lastbilar till och 
från området. Personal och besökare till anläggningen kommer även att ge upphov till 
persontrafik. Den planerade anläggningen bedöms kunna generera cirka 700 
arbetstillfällen. Det finns inga beslut om kollektivtrafik till området.  

Det kommer att anläggas ett industrispår till anläggningen från den befintliga 
industrijärnvägen till Västerskogs företagspark. Inkommande gods till anläggningen 
planeras i första hand att komma med tåg. Utgående transporter från anläggningen 
kommer att ske med tåg och lastbil.  

Till följd av trafik på väg och järnväg kommer områdets bullersituation att förändras. 
Under planarbetet har en bullerutredning tagits fram. Biltrafiken i området kommer ge 
upphov till utsläpp till luft.  

Planalternativet medför att marken kommer att avplanas till en jämn nivå då den stora 
byggnaden och verksamheten kräver det. 

För planalternativet antas i denna MKB följande: 

- Området detaljplaneras enligt riktlinjer i ”Detaljplaneprogram för Björnbro 
verksamhetsområde”, antaget av kommunstyrelsen 13-04-08. 

- Den öst-västliga förlängningen av Björnängsvägen genomförs. 
- Den framtida trafikbelastningen på Björnängsvägen överensstämmer med 

trafikanalysen från 2012. 

4.3 Alternativ lokalisering 

Den planerade verksamheten har behov av transporter både på väg och järnväg. 
Närheten till E18 och Mälarbanan med möjlighet att bygga ut befintligt industrispår gör 
platsen logistiskt mycket fördelaktig. Möjligheten för nya verksamheter att etablera sig 
med anslutning till järnväg är begränsad i Sverige på grund av hård belastning på spåren. 

Håbo kommun ligger geografiskt bra till för den planerade verksamheten med närhet till 
flera storstadsområden. Närheten till vägar, järnväg och storstäder medför stora fördelar 
även för dem som kommer att arbeta på anläggningen. Det är lätt att nå området med bil 
och Håbo har goda kommunikationer med tåg och pendeltåg för pendlande medarbetare. 
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Området ligger inom ett område som pekats ut som verksamhetsområde i den fördjupade 
översiktsplanen för Bålsta tätort och är redan avsatt för verksamheter i kommunens 
övergripande planering.  

För den planerade verksamheten ses det som en fördel att marken till största del utgörs 
av berg. Avsikten är att grundlägga den större byggnaden på packad kross ovanpå 
plansprängt berg. 

Den planerade verksamhetsutövaren har studerat alternativa lokaliseringar i andra 
kommuner. Redovisade fördelar med den aktuella platsen gör den mest lämplig jämfört 
med andra studerade områden. 
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5 Metod och bedömningsgrunder 
Konsekvenserna av planförslaget och nollalternativet bedöms och redovisas i text. Till 
grund för bedömningen av miljökonsekvenser används relevanta miljömål, riktvärden och 
miljökvalitetsnormer. Följande miljömål har bedömts beröras av planförslaget: 
 

 Begränsad klimatpåverkan 
 Ett rikt odlingslandskap 
 Frisk luft 
 Bara naturlig försurning 
 Ingen övergödning 
 God bebyggd miljö 
 Levande sjöar och vattendrag 
 Levande skogar 
 Ett rikt växt- och djurliv 
 Myllrande våtmarker 

 
Definitioner och preciseringar av de nationella miljökvalitetsmålen finns på 
Miljömålsportalen (www.miljomal.se).  
 
De transportpolitiska mål som har satts upp av regeringen syftar till att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktig hållbar transportförsörjning för både 
medborgare och näringsliv, i hela landet. De övergripande målen är uppdelade i två 
huvudmål. Funktionsmålet inriktar sig på tillgänglighet medan hänsynsmålet inriktar sig på 
säkerhet, miljö och hälsa. Mer information om målen och dess innebörd finns på 
Regeringens webbplats (www.regeringen.se).  

Håbo kommun arbetar med att ta fram en kommunövergripande miljöplan utifrån de 
nationella miljömålen. Miljöprogrammet är inte färdigställt men i MKB:n har hänsyn tagits 
till den nulägesanalys som har tagits fram för de nationella miljömålen som en del i 
miljöprogrammet. 

Under 2008 tog kommunfullmäktige i Håbo kommun beslut att kommunen ska arbeta för 
att vara en fossilbränslefri kommun år 2050. Utifrån beslutet prioriteras miljömålen 
Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och God bebyggd miljö framför övriga miljömål. 

5.1 Bedömningsskala 

Nedan presenteras en skala som används för att värdera såväl positiva som negativa 
konsekvenser. Skalan bygger på relationen mellan befintliga värden och omfattningen av 
bedömd miljöpåverkan. En samlad bedömning görs i kapitel 7.1. 

 
Mycket stora konsekvenser   
Konsekvenser på riksintressen eller andra intressen som gäller på EU-nivå (till exempel 
Natura 2000-områden, överskridande av miljökvalitetsnormer). 

Stora konsekvenser   
Konsekvenser på riksintressen eller värden av regional eller kommunal betydelse. 
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Måttliga konsekvenser   
Konsekvenser av kommunal betydelse.  

Små konsekvenser   
Konsekvenser av mindre eller lokal betydelse. 

En analys av miljömålsuppfyllelsen för planförslaget presenteras i kapitel 7.2. 

 

5.2 Osäkerhet i bedömningar 

Följande punkter bedöms medföra osäkerhet i bedömning av miljökonsekvenser. 

 MKB tas fram samtidigt som planen. 

 MKB:n bedömer den aktuella detaljplanens miljöpåverkan men området är en del 
i ett större verksamhetsområde och den totala miljöpåverkan från det framtida 
verksamhetsområdet kan bli annorlunda än från respektive delområde vilket 
behöver beaktas av kommunen. 

6 Miljökonsekvenser 

6.1 Naturmiljö 

6.1.1 Nuläge 

Planområdet utgörs av kuperad skogsmark och små arealer av öppen åkermark. Området 
är cirka 35 0000 m2 stort. År 2012 utfördes en naturvärdesinventering i området för 
detaljplaneprogrammet. Inventeringen syftade till att objektklassa värdefulla delområden 
och beskriva deras känslighet för exploatering. Enligt naturvärdesinventeringen finns det 
inom planområdet ett mindre område i nordväst som klassats med ”Visst naturvärde” det 
vill säga klass 3/3 i inventeringen där 1 utgörs av områden med ”Högt naturvärde” och 
klass 2 av områden med ”Påtagligt naturvärde”. Området består av ett aspbestånd där 
det rekommenderas att de grövre asparna bör sparas vid exploatering.  

 

Sydväst om planområdet finns en våtmark/sumpskog med naturvärde 2 enligt 
naturvärdesinventeringen. Sumpskogen är känslig för ökad avvattning och körning med 
arbetsmaskiner. Norra delen av sumpskogen innehåller tallar med en uppskattad ålder på 
över 120 år. En mindre del av det sydvästra planområdet kan i nuläget ha avvattning mot 
sumpskogen. 

Det finns inga delar i planområdet som pekats ut som värdefulla i den kommuntäckande 
naturvårdsplanen från 2010. 

Det finns inte heller några områden med riksintresse inom planområdet. Mälaren, som är 
slutgiltig recipient för områdets dagvatten, utgör riksintresse för friluftsliv och fiske.  
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För skogsbruket inom planområdet finns skötselplaner som reglerar skötsel och 
avverkning. 

Den planerade förlängningen av industrispåret kommer att passera över den tomt som 
Räddningsverket för närvarande använder för övningsverksamhet. Enligt 
Räddningsverket består marken av fyllnadsmassor och eldning utförs med gasol och i 
containrar.  

I augusti 2013 genomfördes en översiktlig markteknisk undersökning i planområdet med 
analys av jord- och vattenprover. Undersökningen utfördes på fastigheten Bålsta 3:356, 
Räddningstjänstens övningsområde, samt fastigheten Brunna 1:12 som är 
mottagningsstation för el, idag ägd av EON.  

Jordproverna analyserades med kombinationspaket för bland annat metaller, mineralolja, 
klorerade pesticider, PAH, PCB, BTEX, klorbensener, klorerade alifater och klorfenoler. 
Samtliga analyserade jordprover underskred Naturvårdsverkets generella riktlinjer för 
känslig markanvändning. 

Två grundvattenprover analyserades, det ena med kombinationspaket med bland annat 
metaller, organiska ämnen samt perfluorerade ämnen. Det andra provet analyserades 
med avseende på perfluorerade ämnen. Resultaten av den översiktliga marktekniska 
undersökningen visar inga resultat som tyder på att mark och grundvatten skulle vara 
förorenade i en omfattning som utgör några konsekvenser för grundvattnet.  

Marken i de kuperade delarna utgörs av berg och sandig morän. Nivåerna varierar mellan 
+30,5 till cirka +45 meter (höjdsystem RH 00). I de flacka delarna dominerar sand och 
lera. I figur 6-1 visas SGU:s jordartskarta över området. Markförhållandena medför 
varierande infiltrationsmöjligheter inom planområdet. 
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Figur 6-1. Jordartskarta. Planområdet ligger inom svartmarkerat område. Rött= berg, gult=lera, 
ljusblått=sandig morän, orange =grus/sand. Kartunderlag; Sverige Geologiska Undersökning, 
www.sgu.se. 

År 2012 utfördes en översiktlig geoteknisk undersökning av åkermarken inom 
planområdet. Undersökningen anger att jordlagren består av upp till 1 meter 
torrskorpelera som övergår till lera/siltig lera med tjocklek på 7-16 meter. Leran 
underlagras av upp till 4 meter siltjord. Det har inte installerats några grundvattenrör men 
vattenytan har observerats i undersökningspunkterna till 0,5-1 meter under markytan. 

Genom området går idag större ledningar för vatten och avlopp. Ledningarna kommer att 
behöva ledas om vid exploateringen.  

6.1.2 Konsekvenser vid nollalternativ 

Planområdet ingår i ett större sammanhängande område på cirka 200 hektar, som i den 
fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort pekats ut för verksamheter. Planområdet finns 
även med i det detaljplaneprogram som antagits av kommunstyrelsen.  

Nollalternativet innebär att området omvandlas till verksamhetsområde även om den nu 
aktuella detaljplanen inte genomförs. Vid nollalternativet etableras med stor sannolikhet 
en likande verksamhet som den planerade. Det betyder att skogsområden avverkas och 
arealen åkermark minskar till följd av exploateringen. Naturvärdesinventeringen gäller 
även vid nollalternativet. Avverkning av skog och minskad åkermark kommer att påverka 
djur och natur i området genom ändrade förutsättningar. Tidplanen för nollalternativet kan 
vara annorlunda än för det aktuella planförslaget.  

Oavsett vilken framtida verksamhet som etableras måste dess eventuella påverkan på 
sumpskogen sydväst om planområdet beaktas även i nollalternativet. 
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Nollalternativet innebär att byggnader och vägar uppförs i området. Anvisningar i den 
översiktliga geotekniska utredningen antas kunna gälla även vid nollalternativet. Vid 
byggande på lerområden rekommenderas pålning till fast botten. För större 
bankuppfyllnader för till exempel vägar rekommenderas grundläggning på grundförstärkt 
terrass.  

I det fall industrispåret för järnväg anläggs i samma sträckning som planalternativet gäller 
de rekommendationer som ges i den översiktliga markundersökningen avseende 
förorenad mark2. 

Förutsatt att området utvecklas enligt detaljplaneprogrammet bedöms nollalternativet ge 
måttliga negativa konsekvenser avseende naturmiljö. Detta eftersom avverkning av stora 
markområden medför förändrade livsvillkor för djur och natur. Bedömningen avser även 
att marken kommer avplanas till en jämn nivå och att massor kommer att omfördelas i 
området. 

6.1.3 Konsekvenser vid planalternativet 

Planalternativet innebär att 24 hektar skog kommer att avverkas och drygt 9 hektar 
åkermark försvinner. Området är kuperat med höjdpartier i väster på upp till +45 meter 
(höjdsystem RH 00) medan åkermarken i öster ligger på cirka nivån +31 meter. 
Verksamheten kräver en jämn yta. Marken kommer att planas av och den mesta 
vegetationen tas bort.  

Avverkning av skog bedöms påverka livsmiljön negativt för djur och natur. För djur 
innebär det större avstånd mellan tillgängliga skogsområden. I detaljplaneprogrammet för 
hela logistikområdet lämnas en naturzon söder och öster om aktuellt planområde. 
Naturmarken syftar till störningsskydd mot bostäderna i Skörby. Naturzonen innefattar 
också ytor som bör undantas exploatering enligt naturvärdesinventeringen, se figur 6-2.  

                                                      
2 Sweco 2013. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i 
Bålsta, Håbo kommun. 
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Figur 6-2. Karta från detaljplaneprogrammet för Bålsta logistik. Det aktuella planområdet är 
ungefärligt markerat med svart ellips. Söder och väster om planområdet bevaras naturområden. 
Ljusgröna ytor avser värdefull natur enligt naturvärdesinventeringen. 

Överblivna massor från exploateringen kommer i största möjliga mån att nyttjas inom 
området. Det kommer dock att uppstå överskottsmassor som kommer att föras bort från 
området. Exploatören har för avsikt att göra en geoteknisk undersökning samt en 
massbalans för området. Syftet är att nyttja marken och överskottsmassor på bästa sätt. 
Hanteringen av överskottsmassor beror på bergets kvalité och går i detta läge inte att 
bedöma. Beroende på kvalitet kan det finnas möjlighet till lokal avsättning i planområdets 
närhet. Skogen som avverkas vid exploateringen kommer att tas till vara. 

Geotekniska konsekvenser är bedömda i den översiktliga utredningen från år 2012. 
Undersökningarna omfattade fältarbete men inte laboratorieanalyser av jordprover. 

Planalternativet innebär grundläggning på packat krossmaterial ovanpå plansprängt berg. 
För grundläggning av de delar som sträcker sig ut över lerområden rekommenderas 
pålning till fast botten. Större bankuppfyllnader för järnvägar/vägar bör grundläggas på 
grundförstärkt terrass. 

Vid den översiktliga undersökningen av mark och grundvatten inom räddningstjänstens 
övningsområde och EON:s mottagningsstation för el så har inga föroreningshalter över 
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nu gällande riktvärden påträffats. De rekommendationer som anges i rapporten3 bör följas 
vid det fortsatta planarbetet. 

Planalternativet bedöms sammantaget ge måttligt negativa konsekvenser för naturmiljön. 
Detta eftersom avverkning av stora markområden, i kombination med minskad åkerareal, 
medför förändrade livsvillkor för djur och natur. Bedömningen avser även avplaning av 
ytan och omfördelningen av massor. 

6.1.4 Förslag till uppföljning 

Det bör följas upp att en massbalans för att nyttja områdets överskottsmassor på bästa 
sätt tas fram. 

Hanteringen av värdefull natur bör följas upp. 

Inför etableringen bör en fördjupad geoteknisk undersökning genomföras. Syfte med 
detta är att få en bättre uppfattning om jorddjupen mellan sonderingspunkter, bergdjupet 
och bergets lutning. Det bör även utföras laboratorieanalyser av jordprover 

De behöver utredas hur vatten- och spillvattenledningarna som passerar genom området 
ska hanteras. 

 

6.2 Ytvatten och grundvatten 

6.2.1 Nuläge 

Yt- och dagvatten 
Åkermarken inom området avvattnas i ett dikessystem som avrinner mot Mälaren. Från 
skogsområdet avrinner dagvatten diffust mot Mälaren. Till största del ingår planområdet i 
ett delavrinningsområde som mynnar i Kalmarviken i Mälaren. 

Generellt har skogsområden låga flöden och det mesta vattnet omhändertas lokalt. Strax 
söder om planområdet finns en våtmark mot vilken skogsområdets sydvästra delar kan 
ha sin avvattning.  

Skogsmarken ger inte upphov till några direkta föroreningar av dagvattnet. Åkermarken 
kan orsaka förorening av framförallt kväve och fosfor till följd av gödsling.  

Det finns inte några strandskyddade diken inom planområdet. 

Den ekologiska och kemiska statusen för denna del av Mälaren har bedömts som god av 
Vattenmyndigheten för Norra Östersjön. Miljökvalitetsnormerna (MKN) som ska uppnås 
är god kemisk och ekologisk status år 2015. Det bedöms finnas risk att den kemiska 
statusen inte är god år 2015. Den del av Mälaren som Håbo kommun tillhör har av 
Vattenmyndigheten delats upp i mindre vattenförekomster men för dessa finns inte några 

                                                      
3 Sweco 2013. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i 
Bålsta, Håbo kommun. 
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publicerade bedömningar över statusen. Den redovisade statusen kan därför komma att 
ändras. 

Enligt kommunen ligger området inte inom område som riskerar att översvämmas vid 
kraftig nederbörd. 

I figur 6-3 visas förslaget till vattenskyddsområde för Håbo kommun. Planområdet ligger 
inom det sekundära vattenskyddsområdet. Om vattenskyddsområdet antas av 
länsstyrelsen gäller föreskrifterna för det sekundära vattenskyddsområdet för 
planområdet.  

 
Figur 6-3. Bilden visar föreslaget vattenskyddsområde för Håbo kommun. Streckad yta visar primärt 
vattenskyddsområde och heldragen linjen det sekundära vattenskyddsområdet. Planområdets läge 
är ungefärligt markerat med svart cirkel. Planområdet ligger delvis inom det sekundära 
vattenskyddsområdet. 

Grundvatten 
Grundvattennivån har i den översiktliga geotekniska undersökningen bedömts ligga 0,5-1 
meter under markytan. Det är dock endast en översiktlig bedömning, grundvattennivån 
har inte observerats under någon längre tidsperiod. I figur 6-4 visas grundvattentillgången 
enligt SGU. 
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Figur 6-4. Grundvattentillgång i området enligt SGU. Berggrunden i planområdet bedöms ha 
uttagsmöjligheter på 600-2000 l/h. Planområdet ligger inom svartmarkerat område. 

6.2.2 Konsekvenser vid nollalternativ 

Yt- och dagvatten  
Då nollalternativet kommer innebära omvandling till verksamhetsområde kommer ytor att 
hårdgöras och dagvattenflödet att öka. Risken finns att dagvatten kan förorenas av 
verksamhet och trafik. Håbo kommun har en dagvattenpolicy som ska följas och som 
medför att en dagvattenutredning ska genomföras för nya detaljplaner. Utredningen ska 
visa hur dagvattenflöden och föroreningssituation påverkas av planen samt hur vattnet 
ska omhändertas och vid behov renas. Kraven i policyn medför goda möjligheter att 
uppnå en hållbar dagvattenhantering.  

Vid nollalternativet gäller föreskrifter för det sekundära vattenskyddsområdet om 
skyddsområdet antas. 

Nollalternativet bedöms medföra mindre takyta än planalternativet då planalternativet 
innebär en mycket stor takyta. Nollalternativet bedöms till följd av mindre andel 
hårdgjorda ytor ge upphov till något lägre dagvattenflöden än planalternativet. 
 

Grundvatten 
Det går inte att bedöma påverkan på grundvatten för nollaternativet. I samband med 
exploatering behöver geotekniska undersökningar utföras som även tar hänsyn till 
påverkan på grundvatten 
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Konsekvenser 
Nollalternativet bedöms ge upphov till små negativa konsekvenser för mark och 
grundvatten på grund av risken för påverkan på intilliggande våtmark. 
 

6.2.3 Konsekvenser vid planalternativet 

Dagvatten 
Den stora byggnaden samt hårdgjorda ytor i form av parkeringar och lastytor kommer att 
ge upphov till kraftigt ökade flöden i förhållande till nuläget.  

En dagvattenutredning har tagits fram i samband med planarbetet. Utredningen ger olika 
förslag på hantering av dagvatten från den framtida anläggningen. Dagvattnet som 
uppstår då planområdet är uppfört bedöms innehålla föroreningar och behövs renas. 
Rening föreslås i till exempel en damm där även fördröjning av vattnet kan uppnås. 
Dagvattenhanteringen kan också delas upp för olika delar av fastigheten med rening för 
de delar där förorenat dagvatten uppstår, kör- och parkeringsytor. Dagvatten från till 
exempel tak kan hanteras separat och kräver då endast fördröjning.  Några beslut om 
den exakta utformningen av den framtida dagvattenhanteringen inom planområdet finns 
inte vid MKB:s framtagande. Utanför planområdet, på kommunal mark, finns en 20 m 
bred markremsa avsatt för dagvattenhantering. Denna yta är avsedd för vidare avledning 
av dagvatten från flera delar i verksamhetsområdet. 

Förutsatt att dagvatten från planområdet renas enligt förslag i dagvattenutredningen 
bedöms dagvatten från planområdet inte påverka miljökvalitetsnormerna för Mälaren4 
negativt.  

Bedömningen bygger på att dagvattnet förutom rening inom planområdet även kommer 
att renas under den 6 km långa transporten i dike fram till Mälaren. 

Utsläppen (kg/år) från planområdets dagvatten har jämförts med utsläppen från Bålsta 
reningsverk. Dagvattenutsläppet utgör för de flesta ämnen mindre än 10 % av utsläppen 
från reningsverket efter rening i damm och dike. 

Förutom rening av det dagvatten som uppstår finns möjligheter till att begränsa utsläpp 
vid spill och olyckor genom att brunnar kan täckas över och att dammar tillfälligt kan 
proppas för att kunna fånga upp utsläpp. 

Kommunen har i behovsbedömningen påtalat risk för påverkan på den våtmark som 
ligger söder om planområdet. Vid planens genomförande kommer planområdet avvattnas 
österut och risken för påverkan på våtmarken bedöms vara liten. 

Planområdet ligger delvis inom det föreslagna sekundära vattenskyddsområdet. Det 
betyder att de föreskrifter som hör ihop med skyddsområdet måste följas, när 
skyddsområdet antas. Skyddsföreskrifterna säger avseende dagvatten; 

                                                      
4 Sweco 2013. PM- Kompletternade bedömning av dagvattnets påverkan på föroreningshalterna i Mälaren. 
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Utsläpp av dagvatten från nyanlagd eller ombyggda hårdgjorda ytor av omfattning, t.ex. 
större vägar, broar och parkeringsanläggningar får endast ske om det anordnas så att 
utsläpp i samband med spill eller olyckor kan hindras att nå Bålsta vattentäkt. Dagvattnet 
ska avledas på ett sätt så att föroreningar kan fångas upp. Hantering av dagvatten från 
hårdgjorda ytor samt anläggande av vägar och järnvägar ska ske på ett sådant sätt att 
risken för vattenförorening minimeras.  

 
Håbo kommun har under planprocessen samrått med länsstyrelsen i Uppsala län 
angående omledning av de åkerdiken som passerar genom planområdet. Vid 
framtagande av MKB och dagvattenutredning har det inte framkommit att områdets diken  
tillhör något markavvattningsföretag . Då åtgärden inte avser ökad markavvattning är 
åtgärden inte att betrakta som vattenverksamhet. Omledning av dikena bedöms av 
länsstyrelsen inte kräva någon anmälan eller tillstånd5.   

Grundvatten 
Vid den geotekniska undersökning som utförts gjordes mycket översiktliga bedömningar 
av grundvattennivån i åkermarken. Inför exploateringen behövs ytterligare geotekniska 
undersökningar. I samband med detta bör grundvattenrör installeras så att 
grundvattennivån kan följas upp och påverkan på grundvattnet bedömas. 

Konsekvenser 
Påverkan på yt- och grundvatten bedöms ge upphov till små positiva miljökonsekvenser. 
Bedömningen grundar sig i att det finns stora möjligheter till väl fungerande 
dagvattenhantering med rening och fördröjning både inom planområdet och på 
kommunal mark. I dagsläget finns en risk för diffus föroreningsspridning från åkermarken. 
I bedömningen ingår även att risken för negativ påverkan på våtmarken söder om 
området bedöms vara liten till följd av att området inte avvattnas åt detta håll. 

6.2.4 Förslag till uppföljning 

Föreslagen dagvattenhantering bör följas upp för att säkerställa funktionen. 

Det bör följas upp hur exploateringen påverkar grundvattnet i området. Detta kan göras 
genom installation av grundvattenrör där nivåerna följs på längre sikt. 

6.3 Kulturmiljö 

6.3.1 Nuläge 

Fornlämningar skyddas genom lagen (1988:950) om kulturminnen (KML). Enligt 
kulturminneslagen är fasta fornlämningar lämningar efter människors verksamhet under 
forna tider. De ska ha tillkommit genom äldre tiders bruk och vara varaktigt övergivna. 
Enligt kulturminneslagen är det förbjudet att på något sätt förändra, ta bort, skada eller 
täcka över en fornlämning. Länsstyrelsen kan utförda tillstånd som medger dispens från 

                                                      
5 2013-08-06. Epost Sara Andersson, länsstyrelsen Uppsala län & Erik Sondén, Håbo Marknads AB. 
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förbudet. Alla fornlämningar har automatiskt ett skydd. Det gäller även de fornlämningar 
som ännu inte är upptäckta eller registrerade av Riksantikvarieämbetet (RAÄ).  

För kulturhistoriska lämningar, som enligt rådande praxis vid registreringstillfället inte 
utgör fast fornlämning, men som ändå anses ha ett antikvariskt värde, används 
benämningen ”övrig kulturhistorisk lämning”. Dessa har inget automatiskt skydd enligt 
KML. 

År 2010 och 2012 gjordes arkeologiska utredningar av flertalet områden i nära anslutning 
till detaljplaneområdet. I dessa områden fann man ett antal kulturhistoriskt värdefulla fynd, 
främst i form av gränsrösen6, hålvägar7 och möjliga boplatser. Fornlämningarna visar att 
närområdet har en lång bosättningskontinuitet från järnålder fram till nutid. Fornlämningar 
visas i figur 6-5. 

 

Figur 6-5. Fornlämningar i planområdet. 

Inom det aktuella detaljplaneområdet finns enligt Riksantikvarieämbetet ett fåtal 
fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. Här finns ett gränsmärke som utgörs 

                                                      
6 Gränsröse-tecken för att visa ett jordområdes gräns mot ett annat, till exempel för att skilja en 
fastighet från en annan. 
7 Hålväg- fornlämning som består av fåra i marken där forntida väg gått fram. 
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av två stenar varav en är kantställd. Stenarna bedöms härröra från tiden 1520 e Kr eller 
yngre och de bedöms vara välbevarade. 

Det finns även en hägnad vilken är utformad som en stenmur. Hägnaden klassas som en 
agrar lämning och bedöms härröra från tiden 500 f Kr till 1520 e Kr. Hägnaden bedöms 
vara välbevarad.  

I närheten av planområdesgränsen, vid yttergran 115 finns ett röjningsröse, som är en 
stensamling som uppkommit vid röjning, vanligen av åkermark. 

Varken gränsmärket, hägnaden eller röjningsröset omfattas av något skydd enligt 
kulturminneslagen. Samtliga bedöms dock vara av antikvariskt värde. Inom området finns 
spår av forntida färdvägar som tros härröra från tiden mellan 500 f Kr till 1520 e Kr. En av 
dessa (Yttergran 101) är en välbevarad vägbank som är 420 meter lång. Denna vägbank 
har klassats som en övrig kulturhistorisk lämning med antikvariskt värde. Vägbanken 
övergår söderut i en otydlig hålväg. Vägbanken bedöms ha ett antikvariatiskt värde men 
omfattas inte av kulturminneslagen. Det finns även ett färdvägsystem bestående av tre 
hålvägar/vägbankar (Yttergran 117). Den längsta av dessa hålvägar är 295 meter lång 
och övriga två är 130 meter respektive 110 meter långa. Färdvägssystemet har klassats 
som fasta fornlämningar och omfattas därmed av skydd enligt kulturminneslagen.  

Norr om planområdet, i skogsområdet mellan järnvägen och E18, finns ett antal forntida 
boplatslämningar i form av husgrunder. Här finns även ett gravfält från 
stenålder/bronsålder. I skogsområdet väster och söder om planområdet finns färdvägar 
och gränsmärken. 

 

6.3.2 Konsekvenser vid nollalternativ 

Då det antagna detaljplaneprogrammet för området och FÖP:en för Bålsta tätort medger 
verksamheter kommer kulturlandskapet i framtiden troligtvis att förändras. I 
detaljplaneområdet kommer kulturlandskapet ändras från att ha dominerats av 
skogsmark och jordbruksmark till att präglas av verksamheter. 

Nollalternativet bedöms ge små negativa konsekvenser beroende på att fornminnen 
kommer att bortföras men att de är få och hanteringen regleras av länsstyrelsen. 

6.3.3 Konsekvenser vid planalternativet  

Inom planområdet finns identifierade fornlämningar och kulturhistoriska lämningar. 
Genomförs den planerade exploateringen kommer dessa kulturminnen att gå förlorade i 
sin naturliga miljö. Den planerade exploateringen av området medför att kulturminnenas 
kontinuitet inom området bryts. 

Planens genomförande bedöms ge små negativa konsekvenser avseende kulturmiljö på 
grund av de fornminnen som kommer att tas bort vid exploateringen. 
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6.3.4 Förslag till uppföljning och åtgärder 

Områdets identifierade fornlämningar och kulturhistoriska lämningar finns dokumenterade 
hos Riksantikvarieämbetet. Inför exploateringen behöver det beslutas hur dessa 
kulturminnen ska hanteras.  

Om strövstråk upprättas i närområdet kan informationsskyltar sättas upp som informerar 
om platsens historia. 

Inför byggskedet bör en plan för hantering av oförutsedda fynd upprättas. 

 

6.4 Buller 

6.4.1 Nuläge 

Då planområdet i nuläget består av skogs- och åkermark ger området i sig inte upphov till 
något buller. E18 som passerar cirka 900 meter norr om planområdet bidrar till trafikbuller 
i området. Buller uppstår också från tågtrafik på Mälarbanan cirka 300 meter norr om 
området.  

Boverkets gällande riktvärden för buller vid bostäder är 30 dB dygnsekvivalent nivå 
inomhus som huvudregel och 55 dB ekvivalent nivå utomhus.  

Avståndet från planområdet till närmsta befintliga bostäder, i Nyhagen mellan Kraftleden 
och Björnängsvägen, är cirka 180 meter, se figur 3-2. De befintliga bostäderna utsätts i 
nuläget framförallt av buller från Kraftleden, E18, Mälarbanan, verksamheter i 
Västerskogs företagspark samt från det befintliga industrispåret. Det har förekommit 
klagomål på buller från boende i området Skörby, cirka 600 meter söder om planområdet. 
En bullerutredning genomfördes för Kraftleden år 2008. Den nuvarande 
trafikbelastningen på Kraftleden och Björnängsvägen bedömdes inte ge upphov till något 
störande trafikbuller i planområdet eller för de befintliga bostäderna.  

I samband med planarbetet har en utredning av den framtida bullersituationen 
genomförts. Utredningen visar att Mälarbanan ger ljudnivåer över riktvärdet vid några av 
bostäderna i Nyhagen i nuläget. Detsamma gäller för det befintliga industrispåret. Det 
skall dock beaktas att det befintliga industrispåret trafikeras av två tåg per dag.  

6.4.2 Konsekvenser vid nollalternativ 

Nollalternativet innebär omvandling till verksamhetsområde med liknande verksamhet 
som vid planalternativet.  

En utredning av den framtida bullersituationen avseende externt industribuller, samt väg- 
och spårtrafik har tagits fram i samband med planarbetet. 

För nollalternativet bedöms bullernivån från verksamhet, väg- och spårtrafik vara 
jämförbar med bullernivån vid planalternativet. Resultaten av bullerutredningen visar att 
vägtrafiken kommer ge ingen eller liten påverkan på närliggande bostäder.  Järnvägen 
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bedöms medföra ljudnivåer över riktvärdet för bostäder. Dock bedöms källan till 
järnvägsbullret vara Mälarbanan och det befintliga industrispåret. Det tillkommande 
industrispåret ligger på större avstånd från befintliga bostäder och bedöms inte ge någon 
bullerpåverkan på bostäderna. 

För nollalternativet bedöms planen medföra små negativa konsekvenser avseende buller 
till följd av ökad vägtrafik. Bedömningen är osäker då nollalternativet kan innebära att 
verksamheter som alstrar mer buller än planalternativet etableras. 

6.4.3 Konsekvenser vid planalternativet 

Buller från den planerade verksamheten kommer uppstå från transporter med spår- och 
vägtrafik samt vid rangering av gods.  

Verksamhetsutövarens ambition är att så mycket transporter som möjligt ska gå på 
järnväg. Det är dock svårt att bedöma hur mycket det blir då möjligheten påverkas av 
bland annat spårtillgång och anslutning till järnväg hos leverantörerna. Till att börja med 
bedöms ett tåg per dygn trafikera spåret. Det har tagits fram två tidiga alternativ för hur 
industrispåret kan utformas. Det är ännu inte beslutat vilket av alternativen som kommer 
att arbetas vidare med. Spåret planeras vara tillräckligt långt för att undvika 
växlingsarbete. Exploatören bedömer det sannolikt att spåret kommer att vara ett 
elektrifierat industrispår. Det befintliga industrispåret mot Västerskogs företagspark är 
elektrifierat.   

Den största källan till buller från verksamheten bedöms i bullerutredningen vara de 
fordon, terminaltruck och reachstacker,8 som används vid rangering av gods. 
Temperaturaggregaten på lastbilarna samt buller från trafiken tillhör också de stora 
bullerkällorna. I dagsläget kan temperaturaggregaten inte drivas med el utan är 
motordrivna och ger upphov till buller. Det pågår försök att förse kombitrafik med 
elmatning till exempel till kylaggregat vilket minskar bullret. När anläggningen är i drift 
bedöms det finnas goda möjligheter till elförsörjning av kylaggregat.  

Vid exploateringen bedömer den planerade verksamhetsutövaren att den tunga trafiken 
till och från anläggningen kommer att uppgå till cirka 500 fordon per dygn (250 bilar tur 
och retur). Till denna trafik kommer persontrafik för personal. Verksamhetsutövaren 
uppskattar antalet personbilar till 150-200 per dygn. Persontrafiken kommer att vara 
störst morgon och eftermiddag. Den tunga trafiken kommer att fördelas över hela dagen, 
tidig morgon till kväll men inte nattetid. Det kommer även förekomma både tung 
yrkestrafik och persontrafik till anläggningen under helger men i mindre omfattning än 
under vardagar.  

Den totala trafikbelastningen kommer att uppstå när hela logistikområdet byggts ut. Till 
detta kommer även trafik från eventuella bostadsområden öster om logistikområdet. Den 
punkt som kommer att ha den största belastningen är den planerade rondellen vid 
Björnängsvägen/Kraftleden. Närmaste bostäder ligger ca 120 meter öster om denna 

                                                      
8 Reachstacker- fordon som arbetar vid spåret med av- och pålastning. 
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punkt. Avståndet från korsningen till bostäderna mellan befintligt industrispår och 
Kraftleden är cirka 250 meter.  

Vid nyetablering av verksamheter gäller nedan angivna utomhusriktvärden för externt 
industribuller (se även Riktlinjer för externt industribuller, Råd och Riktlinjer 1978:5, 
Naturvårdsverket). Dessa riktvärden upphävdes 201307 men ska betraktas som 
övergångsvärden i avvaktan på att nya riktvärden förväntas presenteras under 2014.  

Till verksamhet räknas även utrustning som alstrar buller då annan verksamhet ej 
bedrivs, exempelvis fläktar. Trafikbuller som uppstår på industritomten betraktas som 
industribuller och beräknas in i ljudnivån från industrin.  

 
Områdesanvändni
ng 

Ekvivalent ljudnivå, dBA Högsta ljudnivå i dBA 
Dag kl. 
07-18 

Kväll kl. 18-22 samt 
söndag och 

helgdag kl. 07-18 

Natt kl. 22-07 Momentana ljud nattetid 
kl. 22-07 

Bostäder och 
rekreationsytor i 
bostäders 
grannskap samt 
utbildningslokaler 
och 
vårdbyggnader 

50 45 40 
 

55 

 

För väg- och spårtrafik gäller rekommenderade riktvärden enligt nedanstående tabell för 
bostadsbebyggelse. 

 

 Ekvivalent ljudtrycksnivå, dBA Högsta ljudtrycksnivå, 
dBA 

Inomhus  30 45 (nattetid) 
Utomhus vid fasad 55  

uteplats  70 
 

Den genomförda bullerutredningen visar att industribullret från den planerade 
verksamheten understiger använda riktvärden gällande ekvivalenta ljudnivåer under dag-, 
kvälls- och nattetid. Även maximala ljudnivåer under nattetid bedöms understiga 
riktvärdet förutsatt att terminaltruck och reachstacker inte är i drift mer än 38 % vardera 
av tiden på den norra sidan av terminalen. 

För vägtrafik bedöms riktvärdet på 55 dB ekvivalent nivå överskridas för delar av ett hus i 
området Graneberg vid utbyggnad av den aktuella detaljplanen. Inga bostäder bedöms få 
ljudnivåer över maximala ljudnivån 70 dB vid utbyggnad av planen. 

När det gäller spårtrafik bedöms inte utbygganden av industrispåret ge upphov till 
överskridande av ekvivalent eller maximal ljudnivå. 
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Den sammantagna bedömningen av bullersituationen är att planens genomförande 
bedöms medföra små negativa konsekvenser. Bedömningen bygger på den utredning 
om väg-och tågtrafikbuller samt externt industribuller som tagits fram. Närliggande 
områden är idag påverkade av buller från Mälarbanan. Det befintliga industrispåret ger 
upphov till bullernivåer som överskrider riktvärdet. Spåret har en låg belastning med två 
tåg per dag. Det tillkommande industrispåret bedöms inte ge upphov till buller över något 
riktvärde vid befintliga bostäder.  

Avseende vägtrafik bedöms delar av en fastighet i området Graneberg få en 
bullersituation som överskrider rekommenderat riktvärde för ekvivalent ljudnivå. Detta 
bedöms kunna åtgärdas med förbättrade fönster.  Den framtagna bullerutredningen utgår 
från hastigheten 50 km/h för trafiken på Björnängsvägen. Kommunen arbetar generellt 
med att sänka hastigheten till 40 km/h vilket medför mindre trafikbuller. Beroende på 
vilken hastighet som tillåts kan bullernivåerna bli lägre än vad som framgår i utredningen, 
se vidare info om trafikfrågor i kap 6.6.  

Den största källan till buller för närboende är den befintliga Mälarbanan. Den totala 
utbygganden av Bålsta logistik kan komma att påverka bullersituationen men den nu 
aktuella planen har liten påverkan. 

6.4.4 Förslag till uppföljning och åtgärder 

Riktlinjer i bullerutredningen bör följas. För den byggnad som i utredningen uppvisar 
bullernivåer över ett riktvärde föreslås förbättrade fönster. 

6.5 Landskapsbild 

6.5.1 Nuläge 

Området består idag till största del av kuperad skogsmark med ytnära berg. I öster finns 
åkermark. Ängs- och åkermarken i öster ligger låglänt medan det västra skogsområdet är 
högst beläget. 

Skogen består av gran och tall. I de lägre delarna finns björk. Ett aspbestånd av 
naturvärdesklass 3 står i områdets västra del, i närheten finns hällmarkstallskog. 

Från alla riktningar utgörs landskapsbilden idag av ett större sammanhängande 
skogsområde, norrifrån med omgivande åkermark. Sett norrifrån, till exempel från E18, är 
intrycket av landskapsbilden, öppen mark som övergår i ett större skogsområde. 

6.5.2 Konsekvenser vid nollalternativ 

Nollalternativet medför avverkning av skogen och omvandling till verksamhetsområde 
enligt det beslutade detaljplaneprogrammet. Landskapsbilden kommer att förändras och 
utgöras av byggnader och vägar istället för av skog och åker. Nollalternativet bedöms 
medföra mindre byggnadsyta än planalternativet men konsekvenserna är svåra att 
bedöma.  
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Konsekvensbedömningen avseende landskapsbilden för nollalternativet är att den medför 
måttligt negativa konsekvenser. Bedömningen avser att landskapet, oavsett vilken 
verksamhet som etableras, kommer att förändras kraftigt med storskaliga byggnader 
istället för naturområde. 

6.5.3 Konsekvenser vid planalternativet 

Ett större skogsområde kommer att avverkas och marken att avplanas till jämn nivå. 
Landskapsbilden kommer att förändras i stor omfattning. I området planeras för 
anläggning av en mycket stor byggnad. Byggnaden kommer att synas tydligt från 
omgivningarna, speciellt norrifrån. Detaljplanen medger att byggnaden får ha en högsta 
höjd på 30 meter. Planen föreslår också att fasaden bör ges skiftningar i struktur, material 
eller färg för att inte upplevas som ensidig. I figur 6-6 visas ett montage över byggnaden 
sett från öster. Det tillkommande järnvägsspåret kommer också att påverka 
landskapsbilden.  

Etablering av lager- och logistikanläggning samt verksamhetsområdet i Björnbro kommer 
att medföra att intrycket av att Bålsta tätort börjar tidigare för dem som kommer 
västerifrån.  

 
Figur 6-6. Fotomontage över den planerade anläggningen i landskapet. Bilden tagen öster om 
området med Västerskogs företagspark i förgrunden. 
 
Den förändrade landskapsbilden blir tydligast för boende i anslutning till området, både 
bostäder öster om planområdet och bostäder norr om området. För besökare i 
naturområdet kommer förändringen att vara påtaglig. Området omvandlas från 
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naturområdet till ett öppet och storskaligt rum med storskalig bebyggelse.  Förlängningen 
av Björnängsvägen kommer att gå igenom skogsområdet i öst-västlig riktning och kan 
komma att upplevas som en gräns. 

Planens genomförande bedöms medföra måttligt negativa konsekvenser för 
landskapsbilden. Bedömningen avser det stora naturområde som omvandlas till 
verksamhetsområde med utjämning av höjdskillander som kraftigt förändrar området. 
Måttliga konsekvenser bedöms då påverkan är på kommunal nivå samt att området 
angränsar till ett befintligt verksamhetsområde. 

6.5.4 Förslag till uppföljning och åtgärder 

Det rekommenderas att påverkan på landskapsbilden för hela Björnbro 
verksamhetsområde studeras med syfte att hitta möjligheter att mildra påverkan. 
Förslagsvis kan trädridåer planeras in i området för att mildra effekten av den förändrade 
landskapsbilden. 

I förslaget till detaljplan finns bestämmelser om stråk med planteringar. Det bör följas upp 
att dessa planteringar anläggs. 

6.6 Trafik och tillgänglighet 

6.6.1 Nuläge 

Trafiken i planområdet består i dagsläget av biltrafik på befintlig sträcka av 
Björnängsvägen och dess förlängning norr och öster om området. Trafiken till det 
befintliga verksamhetsområdet Västerskog och det framtida Björnbroområdet kommer in i 
området via Kraftleden som ansluter till E18 i norr. Kraftleden är idag en industrigata utan 
trottoar och gång- och cykelväg (GC-väg) med hastigheten 70 km/h. Det finns planer på 
att anlägga en GC-väg längs Kraftleden samt att korsningen med Björnängsvägen byggs 
om till en rondell. 

Biltrafik 
I en trafikräkning från 2011 beräknades trafiken på Kraftleden norr om Björnängsvägen till 
ca 2700 fordon i vardagsmedeldygnstrafik. Söder om korsningen uppgick trafiken till cirka 
3100 fordon. På Björnängsvägen väster om korsningen passerade drygt 400 fordon per 
vardagsmedeldygn. Andelen tung trafik, (lastbil med eller utan släp) uppgick till 13 % på 
båda vägarna.  I figur 6-7 visas flygfoto från korsningen som den ser ut i nuläget. 
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Figur 6-7. Den befintliga korsningen mellan Kraftleden och Björnängsvägen. Det planeras för en 
rondell i korsningen. Kraftleden ansluter i norr till E18 och i söder till Västerskogs företagspark. 

 

Kollektivtrafik 
Det finns i nuläget inte någon kollektivtrafik genom området. Närmaste befintliga hållplats 
för buss finns i anslutning till Västerskogs företagspark eller Räddningsverkets 
anläggning längs med Björnängsvägen, öster om planområdet. Dessa hållplatser 
trafikeras av buss nr 310 mellan Bålsta centrum och Krägga med 10 turer per vardag. 
Pendeltåg mot Stockholm samt fjärrtåg mot Stockholm och Mälardalen stannar vid Bålsta 
centrum drygt 3 km sydöst om planområdet. 

Gång och cykelvägar 
Närmaste befintliga gång- och cykelväg är förbindelsen mellan bostadsområdet Skörby 
och Västerskogs industriområde. 

Järnväg 
I nuläget finns inte någon järnväg in i planområdet. Befintligt industrispår ligger öster om 
området och sträcker sig från Mälarbanan söderut mot Västerskogs företagspark. 
Industrispåret visas i bild 6-8. Björnängsvägen korsar idag järnvägen utan bommar.  
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Figur 6-8. I en båge från norr och söderut passerar det befintliga industriområdet. Planområdet 
ligger väster om spåret. 

6.6.2 Konsekvenser vid nollalternativ 

Vid nollalternativet förutsätts Björnängsvägen förlängas västerut och anläggas med gång 
och cykelväg samt att den aktuella trafikanalysen för korsningen 
Björnängsvägen/Kraftleden gäller, se vidare under ”Biltrafik”. Det antas även att 
industrispåret dras fram till det aktuella planområdet. 

Den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort säger att kollektivtrafik och GC-vägar ska 
finnas för att undvika att utbygganden av verksamhetsområdet medför ökat 
fossilbränsleanvändande. 

Den kommunövergripande översiktsplanen anger generellt om kommunens 
verksamhetsområden att de bör vara väl förbundna med huvudvägarna och kollektivtrafik 
för att underlätta lokala arbetsresor och kundkontakter. 

 
Biltrafik 
Under 2012 togs en trafikanalys fram för korsningen Björnängsvägen/Kraftleden. Syftet 
var att bedöma trafikökningen vid framtida exploateringar i Björnbro och 
Lastberget/Skörby. Beräknade trafiksiffror gäller alltså vid full utbyggnad av Björnbro 
verksamhetsområde och inte bara det nu aktuella planområdet. Analysen anger en total 
trafikbelastning mot Björnbro verksamhetsområde på 7 500 fordon/vardagsmedeldygn. 
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Det är troligt att korsningen Kraftleden/Björnängsvägen kommer att byggas om med en 
rondell för att förbättra kapaciteten. 

Nollalternativet kommer att innebära en kraftig trafikökning jämfört med nuläget med ökat 
trafikbuller och ökade utsläpp som följd.  

Kollektivtrafik 
Det finns inget underlag om framtida kollektivtrafikförsörjning i området men det bedöms 
troligt att ett så stort område som det fullt utbyggda verksamhetsområdet med många 
arbetsplatser kommer att försörjas med kollektivtrafik. 

Gång och cykelvägar 
Vid förlängning av Björnängsvägen och etablering av verksamheter är det troligt att gång- 
och cykelvägar kommer anläggas och ge god tillgänglighet för gående och cyklister.  

Järnväg 
Även vid nollalternativet antas att en ny anslutning av industrispåret kommer att 
anläggas. Det går dock inte att bedöma konsekvenserna när det inte finns uppgifter om 
var spåret hamnar eller hur mycket trafik som kommer att alstras. 

Miljökonsekvenser  
Förlängningen av Björnängsvägen och etableringen av järnväg innebär att Bålsta 
centrum kan avlastas från framförallt tung trafik. Anslutningen med järnväg medför 
troligen minskade transporter med lastbil. 

Till följd av förbättringarna inom kommunen bedöms de sammantagna konsekvenserna 
för nollalternativet avseende trafik och tillgänglighetvara måttligt positiva. 

 

6.6.3 Konsekvenser vid planalternativet 

I den gällande kommunövergripande översiktsplanen från 2006 anges att 
verksamhetsområden bör vara väl förbundna med huvudvägar och kollektivtrafik för att 
underlätta lokala arbetsresor och kundkontakter. 

Även den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort tar upp vikten av kollektivtrafik och 
gång och cykelvägar inom Björnbro och andra verksamhetsområden. Detta i syfte att 
minska användandet av fossila bränslen. 

Håbo kommun arbetar för att bli en fossilbränslefri kommun år 2050. Den största 
utmaningen för att uppnå detta ser man i transportsektorn. 

Kommunikationer och tillgänglighet är en viktig fråga då verksamheten inom 
detaljplaneområdet kommer att sysselsätta ca 700 personer när den är fullt utbyggd. 

 
Biltrafik 
Den tunga trafiken till och från anläggningen bedöms av verksamhetsutövaren uppgå till 
cirka 500 fordon per dygn (250 bilar tur och retur). Till denna trafik kommer persontrafik 
för personal. Verksamhetsutövaren uppskattar antalet personbilar till 150-200 per dygn. 
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Persontrafiken förväntas vara störst morgon och eftermiddag. Den tunga trafiken kommer 
att fördelas över hela dagen, tidig morgon till kväll men inte nattetid. Det kommer att 
förekomma både tung- och persontrafik till anläggningen under helger men i mindre 
omfattning än under vardagar.  

Under 2012 togs en trafikanalys fram för korsningen Björnängsvägen/Kraftleden i syfte att 
bedöma trafikökningen vid framtida exploateringar i Björnbro och Lastberget/Skörby. 
Beräknade trafiksiffror gäller alltså vid full utbyggnad av Björnbro verksamhetsområde 
och inte bara det nu aktuella. 

Den totala trafikbelastningen till Björnbro verksamhetsområde vid full utbyggnad bedöms 
till 7500 fordon/vardagsmedeldygn. I korsningen Kraftleden/Björnängsvägen bedöms 
trafiken under maxtimma uppgå till cirka 1400 fordon. 

Förlängningen av Björnängsvägen föreslås i detaljplanen att utformas med en total 
vägbredd på 7 meter. Den aktuella vägprofilen visas i figur 6-9. 

Figur 6-9. Vägprofil för Björnängsvägens förlängning med föreslagen vägbredd på 7 meter. Den 
totala bredden på vägsektionen inklusive, GC-väg och svackdike är 19 meter. Illustaration Sweco 
Architects. 

Arbetet med utformning av den framtida Björnängsvägen och frågor som rör 
trafiksäkerhet och hastighet pågår samtidigt som planen utarbetas. Kommunen arbetar 
generellt med att minska hastigheten till 40 km/h på många vägar och det bedöms troligt 
att Björnängsvägen får denna hastighet. Då Björnängsvägen kan komma att bli del i en 
ringled kan vägen komma att ha olika hastighet längs olika sträckor. 

Vid vägens utformning bör det beaktas att den kommer användas av både tung trafik och 
persontrafik. Utformning av in och utfarter liksom hastigheter behöver planeras noga. 
Fördelningen av trafik, tung- respektive persontrafik, till övriga delar inom logistikområdet 
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finns inte några uppgifter om. Säkerhetsfrågan för gående och cyklister liksom säkra 
passager över vägen är av stor vikt att studera.  

Gång och cykelvägar 
Det planeras för gång och cykelväg (GC-väg) längs Björnängsvägen förlängning. Vägen 
planeras med trottoar längs ena sidan och GC-väg längs den andra.  Det har i detta 
skede inte studerats hur gående och cyklister ska passera vägen. 

Kollektivtrafik 
Det finns vid framtagande av denna MKB inte några uppgifter om kollektivtrafikförsörjning 
i området. Detaljplanen kommer att medföra ca 700 arbetstillfällen. Vid etablering av 
ytterligare verksamheter inom Björnbro logistik kommer fler människor att arbeta i 
området. Underlaget för kollektivtrafikförsörjning bör vara tillräckligt men det går inte att 
bedöma när kollektivtrafik kommer finnas tillgänglig. Kollektivtrafiken bör möjliggöra 
transport för inpendlande arbetskraft från resecentrum där fjärr- och pendeltåg stannar. 

För att leva upp till kommunens mål om minskad användning av fossila bränslen i 
kommunen bör kollektivtrafikförsörjning till ett verksamhetsområde som Björnbro ha hög 
prioritet. Etablering av kollektivtrafik påverkar även markanvändandet inom denna och 
andra detaljplaner. Utan kollektivtrafik kommer större ytor behöva avsättas för 
parkeringsplatser. Ska området försörjas med kollektivtrafik behöver utformning av 
hållplatser studeras. 

Järnväg 
Verksamhetsutövarens ambition är att så mycket transporter som möjligt ska gå på 
järnväg. Det är dock svårt att bedöma hur mycket det blir då möjligheten påverkas av 
bland annat spårtillgång. Vid verksamhetens start bedöms ett tåg per dygn trafikera 
spåret. Tågtrafik till logistikområdet kommer ske under lågtrafiktid. Ett fullängdståg är 
cirka 700 meter långt och lastar motsvarande 36 trailers. 

Det nya spåret kommer att korsa Björnängsvägen. Det finns inte några uppgifter om hur 
korsningen kommer att utföras. 

Miljökonsekvenser 
Konsekvenserna avseende trafik och tillgänglighet vid planalternativet bedöms till måttligt 
positiva konsekvenser. Bedömningen bygger på verksamhetens placering med nära 
anslutning till tåg och större trafikleder som underlättar logistik och minskar transporter. 
Verksamhetens ambition är att köra så mycket transporter som möjligt med tåg vilket 
också bidrar till den positiva bedömningen. Lokalt inom området kommer trafiken att öka. 
Detta medför ökade utsläpp men anläggningens läge gör att det bedöms vara 
transporteffektiv i ett större perspektiv. Utbygganden av detaljplaneområdet kan medföra 
arbetstillfällen inom kommunen vilket kan minska andelen längre resor för dem som 
arbetar i området. För inpendlande arbetskraft finns stora möjligheter till pendling med tåg 
och buss. 

Utbyggnaden av Björnängsvägen och rondellen vid Kraftleden medför även möjligheter 
att avlasta Bålsta centrum från tung trafik.  
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Bedömningen bygger på att området försörjs med kollektivtrafik vilket minskar utsläppen 
från trafiken. Bedömningen förutsätter även att GC-vägar byggs ut som underlättar för 
personal att ta sig till arbetsplatsen utan bil och är ett bidrag till kommunens mål om att bli 
fossilbränselfri. 

6.6.4 Förslag till uppföljning och åtgärder 

Det bör göras en trafikutredning för utformning av Björnängsvägens förlängning 
avseende bland annat säkerhet för gående och cyklister samt hastigheter och utformning 
av in- och utfarter liksom hållplatser för kollektivtrafik. En viktig fråga är korsningen mellan 
Björnängsvägen och det tillkommande industrispåret. Utredningen bör avse hela 
logistikområdets trafikförsörjning inte bara den nu aktuella detaljplanen. 

Vid planering av GC-vägar i området behöver det även tillgodoses att dessa får 
anslutning utanför området mot till exempel Bålsta centrum och större bostadsområden. 

Kollektivtrafikfrågan behöver utredas och klargöras inför detaljplanens genomförande. 

 

6.7 Luft 

6.7.1 Nuläge 

I dagsläget sker inte några utsläpp till luften från planområdet då marken består av skogs- 
och åkermark. Trafiken på anslutande vägar är begränsad. 

Enligt de luftberäkningar som luftvårdsförbundet utför åt Håbo kommun överskrids inte 
några miljökvalitetsnormer för luft i kommunen. 

I det anslutande verksamhetsområdet Västerskog finns större och mindre verksamheter 
som kan påverka luftkvaliteten lokalt. 

Sedan 2007 arbetar Håbo för att bli en fossilbränslefri kommun. Ett av de prioriterade 
områdena inom detta arbete är att minska utsläppen från transportsektorn. Kommunens 
energi och klimatstrategi anger att uppvärmning med direktel endast får ske om särskilda 
skäl föreligger. 

6.7.2 Konsekvenser vid nollalternativ 

Nollalternativet innebär omvandling till verksamhetsområde med fokus på logistik. 
Trafiken kommer att öka enligt trafikutredningen för verksamhetsområdet. Påverkan från 
trafiken bedöms vara ungefär densamma i nollalternativet och i planalternativet. Övrig 
påverkan på luften som utsläpp från verksamheten går ej att bedöma för nollalternativet. 

I den fördjupade översiktsplanen anges att det vid utbyggnad av större områden bör 
gemensam uppvärmning studeras. För nollalternativet förutsätts att uppvärmning sker 
gemensamt i området alternativt genom tillvaratagande av spillvärme. 
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De sammantagna miljökonsekvenserna avseende luft för nollaternativet bedöms bli små 
positiva. Bedömningen bygger på att verksamheter samlas i verksamhetsområden 
utanför tätorten.  Att samla verksamheter och dess transporter utanför tätorten medför 
minskad påverkan på luftkvalitén där många människor bor och rör sig. 

6.7.3 Konsekvenser vid planalternativet 

Den planerade verksamheten kommer inte att generera några utsläpp i sig. Utsläppen 
kommer från transporter till och från anläggningen. För att minska miljöpåverkan genom 
transporter planeras för användande av tåg i största möjliga utsträckning. 

Anläggningen kommer att använda spillvärme från kylanläggningar som primär 
uppvärmning. Erfarenheten från liknande anläggningar är att de kan vara självförsörjande 
på värme under större delen av året. Tillskott av värme kan behövas vid enstaka tillfällen 
vintertid.  

I kommunens energi och klimatstrategi: Fossilbränslefri kommun 2050 anges följande 
angående uppvärmning: 

 Uppvärmning med direktel får endast ske om särskilda skäl föreligger, där 
fjärrvärme ej är möjligt eller kostnadseffektivt. 

 Förnybara energikällor skall användas framför fossila, där fjärrvärme ej är möjligt 
eller kostnadseffektivt. 

 Uppvärmning med jord-/berg eller sjövärmepump rekommenderas där så är 
lämpligt och kostnadseffektivt. Värmepump bör uppfylla Nuteks krav för klassning 
som effektiv. 

 Vid användning av kaminer, pellets eller vedpannor för primär uppvärmning, med 
ett vattenburet system, bör ackumulatortank installeras. Vid nyinstallation av 
kaminer, pellets- eller vedpannor för primär uppvärmning, med ett vattenburet 
system skall ackumulatortank installeras. 

Det är i dagsläget inte möjligt att ansluta fler kunder till fjärrvärmenätet i Håbo på grund 
av kapacitetsbrist. I grannkommunen Upplands Bro planeras för ett nytt fjärrvärmeverk. 
Det kan i framtiden finnas möjligheter för Håbo kommun att ansluta till detta. I 
miljökonsekvensbeskrivningen till den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort anges 
att ”vid större utbyggnad bör gemensam uppvärmning övervägas” vilket bör beaktas med 
tanke på att området utgör en första detaljplan i ett större verksamhetsområde. 

Detaljplaneområdet ligger inom ett nytt verksamhetsområde. Genom att koncentrera 
verksamheter utanför centrum minskar påverkan på luften där många människor bor och 
rör sig. Områdets logistiska fördelar med anslutning till tåg och trafikleder samt närhet till 
flera större städer gör att området bidrar till förbättrad luftkvalitet utanför planområdet. 

De ökade utsläppen till luft från trafiken bedöms inte medföra att någon miljökvalitetsnorm 
för luft överskrids. 
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Planens genomförande bedöms ge små positiva konsekvenser avseende luft. 
Bedömningen avser områdets logistiska fördelar, att spillvärme nyttjas för uppvärmning 
samt att Bålsta centrum kan avlastas från utsläpp. 

6.7.4 Förslag till uppföljning och åtgärder 

Inför exploatering bör anläggningens uppvärmning vintertid studeras för att uppfylla 
kommunens klimat- och energistrategi.  

Det bör studeras hur uppvärmningen kan lösas för hela detaljplaneprogramområdet. För 
att leva upp till riktlinjer från den fördjupade översiktsplanen och energi- och 
klimatstrategin bör förutsättningar för olika uppvärmningsalternativ utredas. För att göra 
detta arbete rationellt föreslås att kommunen driver det och går ut med riktlinjer och krav 
angående uppvärmning för hela logistikområdet. 

Utsläppen till luft från planområdet kommer vara en del av den totala påverkan när 
Björnbro verksamhetsområde byggs ut. Kommunen bör följa upp påverkan på luft när 
området är fullt utbyggt.  

6.8 Rekreation 

6.8.1 Nuläge 

Planområdet utgörs till största delen av skogsmark som nyttjas för rekreation och friluftsliv 
av boende i närområdet. Enligt gällande översiktsplan utgörs större delen av planområdet 
av intresse för friluftslivetet. Tillgängligheten till området begränsas emellertid från norr av 
E18 och Mälarbanan.  Området utgör därför inget sammanhängande skogsområde och 
bedömningen är att planområdets värde för friluftslivet är lågt. Översiktsplanen anger att 
området ska bebyggas med verksamheter. 

6.8.2 Konsekvenser vid nollalternativ 

Vid exploatering till verksamhetsområde kommer värdet för planområdet avseende 
friluftsliv och rekreation att minska. I det större verksamhetsområdet planeras för 
bevarande av vissa naturområden. Den som nyttjar området för rekreation och friluftsliv 
kommer att behöva röra sig längre sträckor för att hitta opåverkad natur. För rekreation 
och friluftsliv bedöms nollalternativet medföra små negativa konsekvenser till följd av 
minskade ytor för närrekreation. 

6.8.3 Konsekvenser vid planalternativet 

Planens genomförande kommer minska det tillgängliga området för rekreation och 
friluftsliv. Vid fortsatt utbyggnad av logistikområdet kommer vissa naturområden sparas i 
verksamhetsområdet, se figur 6-10. I dessa områden finns föreslagna strövstigar och 
skyddsvärd natur. Även om det sparas naturområden kommer de som vistas i skogen 
behöva röra sig längre sträckor för att komma till områden som är opåverkade av till 
exempel buller.  
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Figur 6-10. Karta över hela det planerade verksamhetsområdet med naturområden som föreslås 
sparas. Lila och gråa ytor utgör verksamhetsområden, ljusgröna ytor avser natur som utpekats som 
värdefull i naturvärdesinventeringen. 
 
Planens genomförande bedöms medföra små negativa konsekvenser avseende 
rekreation och friluftsliv. Bedömningen avser att områden som nyttjas av närboende för 
rekreation och friluftsliv försvinner men området är utpekat som verksamhetsområde i den 
kommunövergripande översiktsplanen. 

6.8.4 Förslag till uppföljning 

Tillgängligheten till andra friluftsområden bör ses över och om möjligt ökas. 

Det behöver säkerställas att planerade strövstigar får säkra korsningar med 
Björnängsvägen i de fall vägen korsas. 
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7 Samlad bedömning och måluppfyllelse 

7.1 Samlad bedömning 

Bedömningen av miljökonsekvenser har utförts parallellt med planarbetet och utifrån de 
underlag som tagits fram under planprocessen. Ytterligare utredningar under det fortsatta 
planarbetet kan medföra att bedömningarna behöver revideras. 

I stort bedöms planförslaget medföra övervägande positiva konsekvenser avseende de 
miljöaspekter som har bedömts.  

Planområdet ingår i ett större sammanhängande område som både i översiktsplan och 
fördjupad översiktsplan anges som verksamhetsområde. Det finns även ett av 
kommunstyrelsen antaget detaljplaneprogram för verksamhetsområdet. Området är 
redan idag påverkat av buller från E18, Mälarbanan och intilliggande 
verksamhetsområde. Utifrån planeringsförutsättningarna lämpar sig området väl och 
stämmer överens kommunens översiktliga planering. 

För den planerade verksamheten är området mycket lämpligt med närheten till 
infrastruktur i form av väg och järnväg. Möjlighet att bygga industrispår mellan 
anläggningen och Mälarbanan ses som en stor fördel. Tillgången till industrispår med 
kapacitet för nya aktörer är mycket begränsad i Sverige. Håbo ligger även bra till 
geografiskt för verksamheten med närhet till flera storstadsregioner. 

Exploateringen av området medför stora ingrepp i landskapet med omfattande påverkan 
på landskapsbilden. Områden som nyttjas för rekreation försvinner och exploateringen 
kommer medföra borttagande av fornminnen. En bullerutredning har tagits fram som visar 
att planens genomförande får liten påverkan på områdets bullersituation. 

Trafikfrågorna har goda förutsättningar att lösas på lämpligt sätt med utbyggnaden av 
Björnängsvägen med tillhörande gång och cykelväg. I fall gång- och cykelvägar ansluts 
till andra GC-länkar samt att området försörjs med kollektivtrafik finns goda möjligheter att 
bidra till kommunens mål om att vara en fossilbränslefri kommun år 2050.  

Etableringen av verksamhetsområdet kan styra om framför allt tung trafik från mer 
centrala delar av kommunen med minskat buller och minskade utsläpp till luft i områden 
där många bor och rör sig. 

Den stora byggnaden och omgivande hårdgjorda ytor kommer medföra kraftigt ökade 
dagvattenflöden och risk för förorenat dagvatten. Genomförs föreslagna åtgärder i 
dagvattenutredningen minimeras risken för stora flöden och föroreningsspridning till 
Mälaren. 

I tabell 7-1 visas de miljökonsekvenser som utretts och vilka konsekvenser de bedöms få. 
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Tabell 7-1. Tabellen visar sammanställning över konsekvenser av planens genomförande för 
bedömda miljöfaktorer.  
Miljöfaktor Konsekvens Bedömning 

Naturmiljö Måttligt negativa Ett större skogsområde och åkermark omvandlas 
till verksamhetsområde med negativ påverkan på 
djur och natur. 

Yt- och 
grundvatten 

Små positiva Stora ytor kommer att hårdgöras men åtgärder 
medför kontroll över flöden och 
föroreningssituationen. Våtmarken söder om 
planområdet bedöms ej påverkas. 

Kulturmiljö Små negativa Fornminnen kommer att behöva tas bort vid 
exploateringen. Borttagande av fornminnen utförs 
efter tillstånd från länsstyrelsen. 

Landskapsbild Måttligt negativa Landskapet kommer genomgå en stor förändring, 
från kuperat naturområde till verksamhetsområde 
med avplanad jämn yta och en storskalig 
byggnad. 

Buller Små negativa Buller från det tillkommande industrispåret 
bedöms inte påverka närliggande bostäder. 
Vägtrafikbuller till följd av planens genomförande 
bedöms påverka ett bostadshus. Bullersituationen 
i centrala delar av Håbo kan förbättras när 
verksamheter och trafik styrs utanför centrum. 

Trafik och 
tillgänglighet  

Måttligt positiva Trafiken kommer att öka men en ändamålsenlig 
väg byggs ut och framkomligheten i korsningen 
förbättras. Säkra gång- och cykelvägar planeras.  

Luft Små positiva Lokalt kommer utsläppen till luften att öka från 
trafiken men trafiken i centrala delar kan minska 
med förbättrad luftkvalitet där. Områdets 
geografiska läge medför effektiva och rationella 
transporter som minskar utsläppen till luft utanför 
planområdet. 

Rekreation och 
friluftsliv 

Små negativa Ett naturområde som nyttjas för rekreation av 
närboende minskar i omfattning av planen. Vid 
fortsatt exploatering i området sparas naturstråk 
för rekreation. 
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7.2 Måluppfyllelse 

Samtliga relevanta miljömål har utvärderats utifrån de nationella målen då Uppsala län 
inte har några gällande regionala miljömål. Underlag för analysen är de 
konsekvensbedömningar som har gjorts i de föregående kapitlen. Analysen presenteras i 
tabell 7-2 nedan. Analysen för de transportpolitiska målen visas i tabell 7-3. 
Bedömningen sammanfattas med figurer enligt följande: 

 
 Ja, förslaget bedöms bidra till att uppnå målet. 
 Förslaget varken bidrar till eller försämrar möjligheterna till att uppnå målet. 
 Nej, förslaget bedöms inte bidra till att uppnå målet. 
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Tabell 7-2. Analys av planens bidrag till miljömålens uppfyllelse. 
Miljömål Noll- 

alternativ 
Plan- 
alternativ 

Kommentar 

Begränsad 
klimat-
påverkan 

  Lokalt kommer trafiken att öka. Men den 
planerade anläggningen kommer delvis nyttja 
järnväg istället för lastbil för transporter. 
Anläggningens läge med närhet till god 
infrastruktur och flera storstadsområden bidrar 
också till att målen uppnås liksom god 
tillgänglighet för cyklister och gående. 
Dagvattenåtgärder bidrar till att uppnå målet 
”Ingen övergödning”. 

Bara naturlig 
försurning 
Ingen 
övergödning 

Frisk luft 
  Planen ingår i ett större område där 

verksamheter samlas utanför kommunens 
centrum som avlastas från trafik. 
Industrispåret för järnväg med möjlighet för 
godstransporter på järnväg minskar utsläppen 
till luft. Planen bedöms inte medföra att några 
miljökvalitetsnormer överskrids. 

God bebyggd 
miljö   För enstaka boende intill planområdet kommer 

buller från vägtrafik att öka. Den ökade 
trafiken riskerar att påverka luftkvaliteten 
lokalt. Bostäder längre ifrån området bedöms 
inte påverkas. 

Levande 
skogar   Omvandlingen till verksamhetsområde medför 

avverkning i ett större sammanhängande 
skogsområde och arealen skog i kommunen 
minskar. Avverkning av skogen medför 
minskade ytor för djur och växter. 
Exploateringen kommer medföra borttagande 
av fornminnen. 

Ett rikt växt- 
och djurliv 

Levande sjöar 
och 
vattendrag 

  En hållbar dagvattenhantering bidrar till 
kontroll över flöden och föroreningar. 
Möjligheter finns till rening av dagvatten i flera 
steg innan vattnet når recipienten Mälaren. 
Området ligger inom det föreslagan sekundära 
vattenskyddsområdet men verksamheten 
bedöms inte riskera att förorena vattentäkten. 
Några miljökvalitetsnormer för vatten bedöms 
inte överskridas på grund av planen. 

Myllrande 
våtmarker 

Går ej att 
bedöma  Planområdet kommer inte att ha avvattning 

mot våtmarken och riskerar inte öka flödet till 
den. 

Ett rikt 
odlings-
landskap 

  Åkermark kommer att omvandlas till 
verksamhetsområde och andelen brukad 
åkermark i kommunen minskar. 
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Tabell 7-3. Analys av planens bidrag till uppfyllelse av de transportpolitiska målen. 
Transportpolitiskt 
mål 

Nollalternativ Planalternativ Kommentar 

Funktionsmål 
  Planområdet kommer att få en 

funktionell tillfartsväg när 
Björnängsvägen byggs ut. 
Verksamhetsområdet med nära 
anslutning till större vägar och 
järnväg bidar till att målet 
uppfylls. 

Hänsynsmål 
  Planens genomförande bidrar till 

att uppfylla hänsynsmålet genom 
säkra trafiklösningar samt 
utbyggnad av järnväg. Tillgång till 
järnväg och närhet till större 
trafikleder samt områdets 
geografiska läge bidrar till att 
uppnå gällande 
miljökvalitetsnormer. 
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8 Förslag till uppföljning 

Kommunen behöver ta ett helhetsgrepp över miljöpåverkan från det planerade 
verksamhetsområdet ” Björnbro verksamhetsområde”. Risken finns att genomförandet av 
enskilda detaljplaner inom logistikområdet inte medför negativ miljöpåverkan men att den 
sammantagna effekten från hela verksamhetsområdet kan bli negativ. Detta gäller till 
exempel trafik, buller och dagvattenhantering.  

Det rekommenderas att påverkan från hela det framtida verksamhetsområdet följs upp av 
kommunen. I uppföljningen bör påverkan på luftkvalitet, buller och dagvatten ingå. Det 
rekommenderas även att det tas fram riktlinjer avseende uppvärmning av området som 
överensstämmer med kommunens energi- och klimatpolicy. Det behöver redas ut om det 
finns möjligheter till gemensam uppvärmning i logistikområdet.  

Trafikmängderna till planområdet bör följas upp då redovisade siffror för planområdet är 
osäkra. 

Det rekommenderas även att en plan för områdets kollektivtrafikförsörjning tas fram. 
Verksamhetsområdet kommer ge upphov till många arbetstillfällen och för att bidra till 
kommunens mål bör kollektivtrafik anordnas. 

Uppföljningen utförs lämpligen av ansvarig förvaltning inom kommunen. 
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1 Bakgrund 

Cirka 3 km nordväst om Bålsta samhälle planeras ett nytt arbetsområde. Området är 
indelat i fyra kvarter med en area om totalt cirka 79 hektar (del av område A enligt 
planprogram för Björnbro verksamhetsområde 2012-12-18). Marken består idag i 
huvudsak av åker och skogsmark. Exploateringen innebär att en stor andel av denna yta 
kommer att hårdgöras. Dagvattenflödet och föroreningsbelastningen från kvarteren 
kommer att öka markant och behöver tas om hand på ett hållbart sätt. Denna utredning 
undersöker möjligheterna till en hållbar dagvattenhantering samt redogör för 
dagvattenflöden, fördröjningsbehov samt föroreningar i dagvattnet.  

2 Syfte 

Dagvattenutredningens syfte baseras på Håbo kommuns dagvattenpolicy för 
dagvattenutredningar. Utredningen kommer att ge svar på följande punkter: 

 Dagvattenflöden och mängder, före och efter exploatering. 

 Tillgänglig mark för infiltration, samt hur stor del av dagvattnet som avses att 
infiltrera. 

 Områden med risk för instängda ytor. 

 Åtgärdsförslag för omhändertagande av dagvatten nära källan. 

 Aktiviteter i området, transporter av miljöfarliga ämnen samt trafikmängd. 

 Förändrade nederbördsmönster i samband med klimatförändringar. 

3 Organisation 

Kilenkrysset Bygg AB är beställare för dagvattenutredningen som omfattar de fyra 
kvarteren. Utredningen har utförts i samarbete med beställaren och Håbo kommun vad 
gäller krav på flöden, underlag om framtida markanvändning och antaganden i rapporten. 

Dagvattenutredningen har utförts av uppdragsledare Martin Lindström på Sweco 
Environment AB samt handläggare Frida Nolkrantz. Rapporten har kvalitetsgranskats av 
Agata Banach. 

4 Förutsättningar 

Flödes- och föroreningsberäkningar utförs i dagvatten- och recipientmodellen StormTac, 
version 2012-11 (stormtac.com). Som indata kräver programmet nederbörd och area per 
markanvändning i aktuellt område. Med hjälp av modellen har dimensionerande flöden 
med olika återkomsttid simulerats med hjälp av Dahlströms formel från 2010.  

Indata till föroreningsberäkningar utgörs av areor per markanvändning, som innan 
exploatering mestadels består av åker och skogsmark.  Blivande markanvändning i 
området är i dagsläget inte helt känt. Denna utredning baseras på att merparten av 
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marken omvandlas till hårdgjord yta, med industriverksamhet som huvudsaklig 
markanvändning. För vart och ett av områdena, kvarter 1, 2, 3 och 4, har 
markanvändningen uppskattats efter samråd med beställare och Håbo kommun. 

Schablonvärden som är specifika för varje markanvändning har använts för 
föroreningsberäkning. Schablonvärdena utgörs av halter och avrinningskoefficienter per 
markanvändning och finns i StormTac-modellens databas. De utgör årsmedelvärden och 
baseras på långvarig flödesproportionell provtagning under minst flera månader och 
vanligen upp till ett eller flera år. Provtagningen är utförd på områden med enstaka 
specifik markanvändning. Föroreningshalter (μg/l eller mg/l) för området har beräknats för 
följande föroreningar: fosfor (P), kväve (N), bly (Pb), koppar (Cu), zink (Zn), kadmium 
(Cd), krom (Cr), nickel (Ni), kvicksilver (Hg) suspenderad substans (SS; partiklar) samt 
opolära alifatiska kolväten (olja). För metaller och näringsämnen avses alltid totalhalter.  

I största delen av området finns inga anlagda dagvattenledningar och det mesta av 
dagvattnet infiltreras naturligt. I utredningen antas att dagvattenledningar anläggs för att 
avleda uppkommande dagvatten. Eftersom största delen av marken kommer att 
hårdgöras så kommer inte dagvattnet att kunna infiltrera lika mycket som det gör idag. 
Detta innebär att dagvattenflödena kommer att bli betydligt större efter exploateringen.  

Enligt Håbo kommuns dagvattenpolicy ska dagvattenutredningar bland annat redovisa 
vilken mängd dagvatten som alstras från tak, körytor och parkeringar. Eftersom det inte 
finns någon plan för hur områdena kommer att se ut efter exploatering så kommer denna 
del av utredning endast omfatta de delar där tak-, parkering-, samt körytor är kända. 

Utöver dagvattenpolicyn har Håbo kommun meddelat att dagvattenflödet efter 
exploatering ska efterlikna den naturliga avrinningen i så stor utsträckning som möjligt. I 
denna utredning kommer dagvattenflödet efter exploatering att jämföras med specifik 
avrinning från naturmark i enlighet med Svenskt vattens publikation P90. 

Den del av dagvattenpolicyn som inbegriper trafikmängd och transporter av miljöfarliga 
ämnen kommer att beskrivas där så är möjligt. I de områden där den framtida 
markanvändningen inte är känd, kommer denna del att utelämnas. 

5 Områdesbeskrivning 

Området ligger cirka 3 km nordväst om Bålsta centrum. Området består idag i huvudsak 
av skog och åkermark. Skogsområdena är välbesökta rekreationsmarker med delvis 
värdefulla naturinslag, stigar och spår av äldre vägar. Enligt SGU:s jordartskarta består 
marken i de kuperade och skogsbevuxna delarna huvudsakligen av berg och sandig 
morän. I de lägre flackare delarna dominerar sand och lera, se bilaga 1.  Området har 
delats in i fyra kvarter enligt figur 1 nedan. Större delen av områdena saknar bebyggelse. 
I kvarter 1 finns ett litet antal småhus.  
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Figur 1. Aktuella områden för dagvattenutredning, indelat i fyra kvarter. 

5.1 Aktiviteter i området 

I dagsläget finns de enda aktiviteterna i kvarter 1 och 2. I kvarter 1 finns ett mindre 
bostadsområde. I området finns stall och hästhage. I kvarter 2 finns en övningsbyggnad 
för brandförsvaret samt en nätstation för EON.  

Trafiken i planområdet består i dagsläget av biltrafik på den befintliga sträckningen av 
Björnängsvägen och dess förlängning norr och öster om området. Trafiken till det 
befintliga verksamhetsområdet Västerskog och det framtida Björnbroområdet kommer via 
Kraftleden som ansluter till E18 i norr. Kraftleden är idag en industrigata utan trottoar och 
GC-väg med hastigheten 70 km/h.  

I en trafikanalys utförd under 2012 bedöms trafikmängden för ett utbyggt område bli cirka 
7500 fordon/dygn. Beräkningarna grundar sig på analyser för varje område enligt figur 2. 
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Figur 2. Områden för trafikanalys under 2012. 

Transporter av miljöfarliga ämnen går inte att bedöma då verksamheterna inom 
respektive kvarter inte är helt kända. 

6 Flöden och föroreningar 

I detta avsnitt redogörs för flöden och föroreningar före och efter exploatering för vart och 
ett av kvarteren. Flöden efter exploatering har klimatkompenserats enligt tabell 1. 
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Tabell 1. Använda klimatfaktorer för olika återkomsttider 

Återkomsttid [år] Klimatfaktor 

1 1,01 

2 1,05 

5 1,11 

10 1,15 

50 1,25 

100 1,30 

 

Koncentrationen av föroreningar i dagvattnet jämförs mot Regionplane- och trafikkontoret, 
Stockholms läns föreslagna riktvärden för dagvattenutsläpp. Riktvärdena avser 
verksamhetsutövare och kan ses i tabell 2. 

Tabell 2. Riktvärden för dagvattenutsläpp. 

Ämne Enhet Riktvärde, 
verksamhetsutövare 

Fosfor (P) µg/l 250 

Kväve (N) mg/l 3,5 

Bly (Pb) µg/l 15 

Koppar (Cu) µg/l 40 

Zink (Zn) µg/l 150 

Kadmium (Cd) µg/l 0,5 

Krom (Cr) µg/l 25 

Nickel (Ni) µg/l 30 

Kvicksilver (Hg) µg/l 0,1 

Suspenderad substans (SS) mg/l 100 

Oljeindex (olja) mg/l 1,0 

 

Om föroreningshalter ut från undersökta kvarter överstiger föreslagna riktvärden bör 
dagvattnet renas innan utsläpp till recipient för att inte medföra olägenheter för miljön. 

Dagvattenstråket kan användas både till fördröjning och rening av delar av dagvattnet för 
hela området. Kravet på fördröjning har ställts på utsläppspunkten till dagvattenstråket 
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och fastighetsägarna bör reservera mark inom fastigheten för fördröjning samt eventuell 
rening av dagvattnet. Enligt miljöbalken är dagvatten ett avloppsvatten och får inte 
släppas ut utan föregående rening, om det inte är uppenbart att utsläppet inte medför 
någon olägenhet för människans hälsa och miljö. Om krav på rening inom kvarteren ställs 
bör fastighetsägaren fokusera på multifunktionella åtgärder som både renar och fördröjer 
dagvattnet. Exempel på detta är att anlägga dagvattendammar med permanent vattenyta 
med fördröjningskapacitet. Alternativt renas allt dagvatten nedströms utsläppspunkten då 
åtgärden ordnas av VA-huvudmannen.    

6.1 Kvarter 1 

Området består i dagsläget av bostadsområden, skog samt grönytor. I området finns ett 
dagvattennät som avleder dagvatten från bostadsområdet. I figur 3 redovisas nuvarande 
markanvändning. 

 

Figur 3. Markanvändning för kvarter 1. 

Markanvändningen efter exploatering bedöms bestå av framför allt bostadsområden samt 
verksamhetsområde. I detaljplaneprogrammet för Björnbro verksamhetsområde/Bålsta 
logistik menar man att närheten till industrier kan göra området intressant för 
småföretagare som vill bo och arbeta på samma plats. Man föreslår att 
bostadsändamålet utvidgas till att även omfatta verksamhet som inte är störande för 
kringboende. I figur 4 illustreras hur markanvändningen bedöms vara för denna 
dagvattenutredning. 
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Figur 4. Markanvändning för kvarter 1 efter exploatering. 

Nedan i tabell 3 sammanställs de indata före och efter exploatering som ligger till grund 
för flödes- och föroreningsberäkningar.  

Tabell 3. Markanvändning och area för kvarter 1. 

Markanvändning Före exploatering [ha] Efter exploatering [ha] 

Skog 1,76 - 

Bostadsområde 2,34 3,4 

Grönyta 0,9 - 

Verksamhetsområde - 1,6 

Totalt 5,0 5,0 

 

I tabell 4 redovisas flödet som uppstår i kvarteret vid olika återkomsttider. 
Flödesberäkningarna baseras på avrinningskoefficienter för angiven markanvändning, 
samt att viss del av området avvattnas via ledning. Dagvattenledningen påverkar flödet 
genom att avrinningshastigheten ökar jämfört med naturlig markavrinning. I 
flödesberäkningarna är rinnsträckan 330 meter och rinnhastigheten 0,1 m/s respektive 1 
m/s efter exploatering.  
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Tabell 4. Flöden för olika återkomsttider i kvarter 1. 

Återkomsttid Före 
exploatering 
[l/s] 

Efter 
exploatering 
[l/s] 

Efter 
exploatering* 
[l/s] 

1 80 190 195 

2 100 240 255 

5 130 330 360 

10 160 410 470 

50 280 700 880 

100 350 885 1150 

* Klimatkompenserat flöde 

Flödena efter exploatering i tabell 4 har beräknats under förutsättning att allt dagvatten 
avleds i ledningar. Dagvattenflödet ökar efter exploateringen med cirka 150 % för ett 5-
årsregn. 

6.1.1 Föroreningsmängd 

Koncentrationen av föroreningar i dagvattnet har beräknats med avseende på vilken 
markanvändning som finns inom området. Med verksamhetsområde avses ”lätt industri” 
som inkluderar mindre gräsytor, parkeringar samt lokalgator. I tabell 5 redovisas 
beräknade föroreningshalter innan respektive efter exploatering. Fet markering indikerar 
att föroreningshalten överstiger riktvärdet. 

Tabell 5. Föroreningssituation innan och efter exploatering i kvarter 1. 

Ämne Enhet Riktvärde Före exploatering Efter exploatering 

P mg/l 0,25 0,11 0,2 

N mg/l 3,5 1,1 1,5 

Pb µg/l 15 5,0 14 

Cu µg/l 40 11 23 

Zn µg/l 150 42 124 

Cd µg/l 0,5 0,24 0,63 

Cr µg/l 25 1,9 5,5 

Ni µg/l 30 3,3 7,8 

Hg µg/l 0,1 0,009 0,032 
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Ämne Enhet Riktvärde Före exploatering Efter exploatering 

SS mg/l 100 24 51 

Olja mg/l 1,0 0,21 0,85 

 

Halten av kadmium överstiger riktvärdet efter exploatering. Blyhalten ligger strax under 
riktvärdet 15 µg/l. Dagvattenrening inom detta kvarter kan vara aktuellt.  

En dagvattendamm för rening av dagvatten i kvarter 1 föreslås ha en permanent area på 
cirka 270 m2 samt en permanent volym på cirka 100 m3. En sådan damm skulle resultera 
i en föroreningshalt enligt tabell 6. Dagvattendammen kan även konstrueras för att ha en 
fördröjningsfunktion. 

Tabell 6. Föroreningssituation efter rening av dagvatten i föreslagen damm i kvarter 1.  

Ämne Enhet Riktvärde Efter rening 

P mg/l 0,25 0,01 

N mg/l 3,5 1,1 

Pb µg/l 15 4,4 

Cu µg/l 40 12 

Zn µg/l 150 42 

Cd µg/l 0,5 0,3 

Cr µg/l 25 2,1 

Ni µg/l 30 3,3 

Hg µg/l 0,1 0,018 

SS mg/l 100 14 

Olja mg/l 1,0 0,14 

 

Efter rening understiger samtliga ämnen de föreslagna riktvärdena. Eventuell 
reningsdamm behöver dimensioneras ytterligare vid detaljprojektering. Dammen utformas 
efter hur stora ytor inom kvarteret som avses att ledas till dammen samt efter önskvärd 
reningseffekt.  

6.2 Kvarter 2 

Området består mestadels av åker och skogsmark. Inom kvarteret finns även en 
övningsbyggnad för brandförsvaret samt en nätstation för EON. I figur 5 redovisas 
markanvändningen för kvarteret. 
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Figur 5. Markanvändning för kvarter 2. 

Det är inte bestämt hur markanvändningen kommer att se ut efter exploatering. I 
detaljplaneprogrammet föreslås att ytan används för en kombiterminal för att möjliggöra 
omlastning mellan tåg och lastbil. I denna utredning antas området bli hårdgjort, enligt 
figur 6.  
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Figur 6. Markanvändning för kvarter 2 efter exploatering. 

Nedan i tabell 7 sammanställs de indata före och efter exploatering som ligger till grund 
för flödes- och föroreningsberäkningar.  

Tabell 7. Markanvändning och area för kvarter 2 innan exploatering. 

Markanvändning Före exploatering [ha] Efter exploatering [ha] 

Skog 7 - 

Verksamhetsområde 2 19 

Åker 10 - 

Totalt 19 19 

 

Eftersom markanvändningen i huvudsak består av naturmark har avrinningen från 
kvarteret beräknats utifrån specifik avrinning från naturmark, enligt Svenskt vattens 
publikation P90. Där anges att ett naturområde på cirka 20 hektar har en avrinning på 
cirka 15 liter per sekund och hektar. I detta fall blir flödet cirka 290 l/s. Återkomsttiden för 
det uppskattade flödet är 5-10 år. 

Efter exploatering bedöms verksamhetsområdet bestå av lätt industri. Markanvändningen 
lätt industri inkluderar grönytor, parkeringar samt lokalgator. 
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I tabell 8 redovisas beräknade flöden för kvarteret efter exploatering. Allt dagvatten antas 
att avledas via dagvattenledningar.  I flödesberäkningarna är rinnsträckan 850 meter och 
rinnhastigheten 1 m/s. 

Tabell 8. Flöden för olika återkomsttider för kvarter 2 efter exploatering. 

Återkomsttid Flöde [l/s] Flöde [l/s]* 

1 1000 1010 

2 1250 1320 

5 1700 1880 

10 2130 2450 

50 3630 4530 

100 4560 5930 

* Klimatkompenserat flöde 

Dagvattenflödet ökar efter exploateringen med cirka 480 % för ett 5-årsregn. 

6.2.1 Föroreningshalt 

Föroreningskoncentrationen i dagvattnet har beräknats bli enligt tabell 9, innan respektive 
efter exploatering. Fet markering indikerar att föroreningshalten överstiger riktvärdet. 

Tabell 9. Föroreningssituation innan och efter exploatering i kvarter 2. 

Ämne Enhet Riktvärde Före exploatering Efter exploatering 

P mg/l 0,25 0,18 0,26 

N mg/l 3,5 3,4 1,6 

Pb µg/l 15 9,9 22,1 

Cu µg/l 40 15 32 

Zn µg/l 150 53 195 

Cd µg/l 0,5 0,27 0,97 

Cr µg/l 25 2,4 8,5 

Ni µg/l 30 2,6 10,9 

Hg µg/l 0,1 0,015 0,055 

SS mg/l 100 72 72 

Olja mg/l 1,0 0,4 1,49 
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I detta kvarter överskrids halten av fosfor, bly, zink, kadmium och olja. Anläggning för 
dagvattenrening bör finnas i området. Markanvändningen är uppskattad till lätt industri 
som inkluderar lokalgator och gröna ytor. Innan beslut om åtgärd och storlek på åtgärden 
tas för rening bör ny föroreningsberäkning utföras då markanvändningen är helt känd. 
Detta ger en indikation på hur föroreningssituationen skulle se ut för detta antagande. 

En dagvattendamm för rening föreslås ha en permanent area på cirka 1700 m2 samt en 
permanent volym på cirka 1370 m3. En sådan damm skulle resultera i en föroreningshalt 
enligt tabell 10. Dagvattendammen kan även konstrueras för att ha en 
fördröjningsfunktion. Utjämningsvolymer kan skapas dels genom att göra dammen 
djupare, dels genom att bygga vallar runt anläggningen. Den totala arean för dammen blir 
då större. 

Tabell 10. Föroreningssituation efter rening av dagvatten i föreslagen damm i kvarter 2.  

Ämne Enhet Riktvärde Efter rening 

P mg/l 0,25 0,1 

N mg/l 3,5 1,2 

Pb µg/l 15 6,0 

Cu µg/l 40 15,5 

Zn µg/l 150 60 

Cd µg/l 0,5 0,5 

Cr µg/l 25 2,8 

Ni µg/l 30 4,3 

Hg µg/l 0,1 0,032 

SS mg/l 100 16 

Olja mg/l 1,0 0,23 

 

Efter rening understiger samtliga ämnen de föreslagna riktvärdena. Eventuell 
reningsdamm behöver dimensioneras ytterligare vid detaljprojektering. Dammen utformas 
efter hur stora ytor inom kvarteret som avses att ledas till dammen samt efter önskvärd 
reningseffekt. 

6.3 Kvarter 3 

Kvarteret består av skog och åkermark, enligt figur 7. Genom kvarteret går ett 
ledningspaket med spillvatten och vattenledningar. 
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Figur 7. Markanvändning för kvarter 3. 

Området efter exploatering planeras att användas för industriell verksamhet. Bland annat 
planeras en lagerbyggnad med en area på 8 hektar. Marknivån i området kommer att 
avjämnas för att erhålla en mer plan yta. Det innebär att skogspartiet kommer att sänkas 
och delar av åkermarken kommer att höjas. Det finns även planer på att dra in 
järnvägsspår in till verksamhetsområdet. Björnängsvägen kan också komma att förlängas 
så att den löper strax söder om lagerbyggnaden. Eventuellt kan lagerbyggnaden 
expanderas med ytterligare 2,8 hektar.  Markanvändningen bedöms bli ungefär som i 
figur 8. 
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Figur 8. Markanvändning för kvarter 3 efter exploatering. 

Nedan i tabell 11 sammanställs de indata före och efter exploatering som ligger till grund 
för flödes- och föroreningsberäkningar.  

Tabell 11. Markanvändning och area för kvarter 3. 

Markanvändning Före exploatering [ha] Efter exploatering [ha] 

Skog 24 - 

Åker 9,3 - 

Parkering - 2,4 

Grönyta - 1,9 

Takyta - 8 

Industriyta - 21 

Totalt 33,3 33,3 

 

Avrinningen från kvarteret har beräknats utifrån specifik avrinning från naturmark, enligt 
Svenskt vattens publikation P90. Där anges att ett område av aktuell storlek har en 
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avrinning på cirka 12 liter per sekund och hektar. I detta fall blir flödet cirka 400 l/s. 
Återkomsttiden för det uppskattade flödet är 5-10 år. 

Dagvattenflödet har beräknats utifrån den bedömda markanvändningen. I tabell 12 anges 
flödena för olika återkomsttider samt de klimatkompenserade flödena. I 
flödesberäkningarna är rinnsträckan 800 meter och rinnhastigheten 1 m/s. 

Tabell 12. Flöden för olika återkomsttider för kvarter 3 efter exploatering. 

Återkomsttid Flöde [l/s] Flöde [l/s]* 

1 1990 2000 

2 2490 2610 

5 3360 3730 

10 4230 4860 

50 7200 9000 

100 9060 11770 

* Klimatkompenserat flöde 

Dagvattenflödet ökar efter exploateringen med cirka 740 % för ett 5-årsregn. 

Flöden för tak och parkeringar har beräknats utifrån kända markanvändningar. Körytor 
inom kvarteret är inte helt känt hur stora de blir, därför har den delen utelämnats i denna 
utredning. Flödena kan ses i tabell 13. 

Tabell 13. Flöden för takytor och parkeringar i kvarter 3 efter exploatering. 

Återkomsttid [år] Flöde [l/s] 

Tak 

Flöde [l/s] 

Parkering 

1 770 205 

2 966 258 

5 1306 348 

10 1641 438 

50 2796 746 

100 3519 939 
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6.3.1 Föroreningsmängd 

Föroreningskoncentrationen i dagvattnet har beräknats med hjälp av schablonhalter från 
kända markanvändningsytor. Halterna kan ses i tabell 14, innan respektive efter 
exploatering. Fet markering indikerar att föroreningshalten överstiger riktvärdet. 

Tabell 14. Föroreningssituation innan och efter exploatering i kvarter 3. 

Ämne Enhet Riktvärde Före exploatering Efter exploatering 

P mg/l 0,25 0,11 0,17 

N mg/l 3,5 2,5 1,7 

Pb µg/l 15 4,8 16 

Cu µg/l 40 8 25 

Zn µg/l 150 15 136 

Cd µg/l 0,5 0,08 0,63 

Cr µg/l 25 0,7 6,3 

Ni µg/l 30 0,5 6,9 

Hg µg/l 0,1 0,005 0,04 

SS mg/l 100 45 57 

Olja mg/l 1,0 0,11 0,94 

 

I kvarter 3 överstiger halten av bly och kadmium de föreslagna riktvärdena. 
Dagvattenrening kan bli aktuellt för detta område. 

En dagvattendamm för rening föreslås ha en permanent area på cirka 3300 m2 samt en 
permanent volym på cirka 3000 m3. En sådan damm skulle resultera i en föroreningshalt 
enligt tabell 15. Dagvattendammen kan även konstrueras för att ha en 
fördröjningsfunktion. 

Tabell 15. Föroreningssituation efter rening av dagvatten i föreslagen damm i kvarter 3.  

Ämne Enhet Riktvärde Efter rening 

P mg/l 0,25 0,08 

N mg/l 3,5 1,3 

Pb µg/l 15 4,8 

Cu µg/l 40 13 

Zn µg/l 150 45 
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Ämne Enhet Riktvärde Efter rening 

Cd µg/l 0,5 0,3 

Cr µg/l 25 2,3 

Ni µg/l 30 3,0 

Hg µg/l 0,1 0,023 

SS mg/l 100 15 

Olja mg/l 1,0 0,14 

 

Efter rening understiger samtliga ämnen de föreslagna riktvärdena. Eventuell 
reningsdamm behöver dimensioneras ytterligare vid detaljprojektering. Dammen utformas 
efter hur stora ytor inom kvarteret som avses att ledas till dammen samt efter önskvärd 
reningseffekt. 

6.4 Kvarter 4 

Området består idag helt av skogsmark. Markanvändningen framgår i figur 9. 

 

Figur 9. Markanvändning för kvarter 4. 
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Efter exploatering kommer området sannolikt att användas för industriverksamhet med 
hårdgjorda, plana ytor för byggnader och infrastruktur. I denna utredning bedöms 
områdets markanvändning bestå av hårdgjord industrimark, enligt figur 10. 

 

Figur 10. Markanvändning för kvarter 4 efter exploatering. 

Nedan i tabell 16 sammanställs de indata före och efter exploatering som ligger till grund 
för flödes- och föroreningsberäkningar.  

Tabell 16. Markanvändning och area för kvarter 4 innan exploatering. 

Markanvändning Före exploatering [ha] Efter exploatering [ha] 

Skog 22 - 

Industriyta - 22 

Totalt 22 22 

 

Dagvattenflödet för kvarteret innan exploatering har beräknats utifrån specifik avrinning 
från naturmark, enligt Svenskt vattens publikation P90. Den specifika avrinningen från 
naturmark för ett område på 22 hektar har en avrinning på cirka 14 liter per sekund och 
hektar. I detta fall blir flödet cirka 308 l/s. 
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I tabell 17 framgår de beräknade flödena för den bedömda framtida markanvändningen. 
Även klimatkompenserade flöden redovisas. I flödesberäkningarna är rinnsträckan 750 
meter och rinnhastigheten 1 m/s. 

Tabell 17. Flöden för olika återkomsttider för kvarter 4 efter exploatering. 

Återkomsttid [år] Flöde [l/s] Flöde [l/s]* 

1 1250 1260 

2 1560 1640 

5 2110 2350 

10 2660 3050 

50 4520 5650 

100 5690 7400 

* Klimatkompenserat flöde 

Dagvattenflödet ökar efter exploateringen med cirka 580 % för ett 5-årsregn. 

6.4.1 Föroreningshalt 

Föroreningshalten i dagvattnets har beräknats innan och efter exploateringen och finns 
redovisat i tabell 18. Fet markering indikerar att föroreningshalten överstiger riktvärdet. 

Tabell 18. Föroreningssituation innan och efter exploatering i kvarter 4. 

Ämne Enhet Riktvärde Före exploatering Efter exploatering 

P mg/l 0,25 0,03 0,26 

N mg/l 3,5 0,7 1,6 

Pb µg/l 15 2,0 22,1 

Cu µg/l 40 5,0 32 

Zn µg/l 150 11 195 

Cd µg/l 0,5 0,07 0,97 

Cr µg/l 25 0,4 8,5 

Ni µg/l 30 0,5 10,9 

Hg µg/l 0,1 0,004 0,055 

SS mg/l 100 9 72 

Olja mg/l 1,0 0,08 1,49 

 



  

   

 
 
 

23 (32) 
 

RAPPORT 
2013-03-25 
 
DAGVATTENUTREDNING BJÖRNBRO 

 

 

re
po

03
.d

oc
x 

20
12

-0
3-

29
 

 

I kvarter 4 ligger halten av fosfor, bly, zink, kadmium och olja över föreslagna riktvärden. 
Även här är markanvändningen uppskattad och ny föroreningsberäkning kan behövas då 
markanvändningen inte är helt känd.  

En dagvattendamm för rening föreslås ha en permanent area på cirka 1980 m2 samt en 
permanent volym på cirka 1600 m3. En sådan damm skulle resultera i en föroreningshalt 
enligt tabell 19. Dagvattendammen kan även konstrueras för att ha en 
fördröjningsfunktion. 

Tabell 19. Föroreningssituation efter rening av dagvatten i föreslagen damm i kvarter 4.  

Ämne Enhet Riktvärde Efter rening 

P mg/l 0,25 0,1 

N mg/l 3,5 1,2 

Pb µg/l 15 6,0 

Cu µg/l 40 15,5 

Zn µg/l 150 60 

Cd µg/l 0,5 0,5 

Cr µg/l 25 2,8 

Ni µg/l 30 4,3 

Hg µg/l 0,1 0,032 

SS mg/l 100 16 

Olja mg/l 1,0 0,23 

 

Efter rening understiger samtliga ämnen de föreslagna riktvärdena. Eventuell 
reningsdamm behöver dimensioneras ytterligare vid detaljprojektering. Dammen utformas 
efter hur stora ytor inom kvarteret som avses att ledas till dammen samt efter önskvärd 
reningseffekt. 

7 Åtgärdsförslag 

I detta avsnitt har den erforderliga magasinsvolymen, för att nå ned till den naturliga 
avrinningen, beräknats för varje kvarter. Därefter föreslås hur dagvattenanläggningar kan 
dimensioneras och användas. Magasinsvolymen för samtliga kvarter har dimensionerats 
för ett regn med återkomsttid på 5 år.  

Genom området har det föreslagits att det ska finnas ett dagvattenstråk dit fastigheterna 
kan släppa sitt dagvatten. I figur 11 illustreras dagvattenstråket.  
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Figur 11. Aktuellt område med dagvattenstråk. 

Dagvattenstråket i figuren är inte dimensionerat. Den visar endast principen för 
dagvattenavledning. I området finns en befintlig bäck som slutligen leder ned till 
recipienten Mälaren. Dagvattenstråket ligger mellan aktuella fastigheter och ligger 
därmed på kommunalägd mark. Kravet på dagvattenflödet gäller i utsläppspunkten till 
dagvattenstråket och allt dagvatten ska fördröjas inom respektive kvarter.  
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7.1 Kvarter 1 

Magasinsvolymen för kvarter 1 i kan ses i tabell 20. Med angiven magainsvolym kan 
önskat utflöde uppnås. Utflödet är samma flöde som vid naturlig avrinning innan 
exploatering. 

Tabell 20. Erforderlig magasinsvolym för kvarter 1. 

Flöde [l/s] Utflöde [l/s] Magasinsvolym [m3] 

330 130 160 

360* 130 190 

*Klimatkompenserat flöde 

Området har antagits bestå av bostäder och verksamheter. I bostadsområdet föreslås att 
så mycket som möjligt av nuvarande grönyta bevaras. Dagvatten från tak avleds med 
utkastare till grönyta/skogsmark.  

Till eventuellt kommande industriyta kan uppkommande dagvatten från hårdgjorda ytor 
avledas till öppna eller krossfyllda diken innan det leds till dagvattenstråket. I antagandet 
att verksamhetsområdet utgör 1,6 hektar med en avrinning på 174 l/s krävs en 
magasinsvolym på cirka 110 m3 för att komma ned i samma avrinning som innan 
exploatering på 44 l/s. Förslagsvis kan krossdike användas vid verksamhetsområdet som 
utformas med en snittsektionsarea på 1 m2. Det kan mosvara en bottenbredd på 1 meter 
samt, djup på 0,5 meter samt en släntlutning på 1:2. Om diket fylls med exempelvis 
makadam så blir den effektiva magasineringsvolymen cirka 30 % av den totala volymen. 
För att nå upp till 107 m3 magasinsvolym krävs en längd på dito dike på cirka 360 meter. 
Förslaget åskådliggörs i figur 12. 
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 Figur 12. Dagvattenhantering kvarter 1. 

Krossdiket i figuren är cirka 360 meter och ansluter till dagvattenstråket i väst. Eftersom 
markanvändningen inte är bestämd så kan detta endast ses som ett principförslag och 
ytterligare dagvattenutredning krävs inför eventuell projektering. 

7.2 Kvarter 2 

Magasinsvolymen för kvarter 2 kan ses i tabell 21. Med angiven magainsvolym kan 
önskat utflöde uppnås. Utflödet är samma flöde som vid naturlig avrinning innan 
exploatering. 
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Tabell 21. Erforderlig magasinsvolymför kvarter 2. 

Flöde [l/s] Utflöde [l/s] Magasinsvolym [m3] 

1700 290 1650 

1880* 290 1900 

*Klimatkompenserat flöde 

Området antas bli mestadels hårdgjort och beroende på hur stor andel markyta som kan 
användas till dagvattenhantering så finns olika alternativ till fördröjningsanläggningar. Om 
man inte vill använda sig av öppen dagvattenhantering kan dagvattenkassetter 
användas. Dessa är körbara och kan lokaliseras under till exempel parkeringsplatser. 
Nackdelen är att kostnaden kan vara ganska stor för att anlägga ett magasin som ska 
minska dagvattenflödet till 290 l/s. En dagvattenkassett har, enligt leverantör Wavin, en 
dimension på 0,4*0,5*1,0 meter. Magasinsytan för området skulle kunna se ut enligt figur 
13. Alternativt används torra dammar för fördröjning. 

 

Figur 13. Dagvattenhantering kvarter 2. 

Magasinet har en kapacitet på cirka 1650 m3 och har en area på cirka 4300 m2. I figuren 
är magasinet placerat på en punkt nära dagvattenstråket. Magasinet kan delas upp i flera 
olika magasin som summerar upp till 1647 m3. I nuläget är det omöjligt att veta hur 
magasinet placeras bäst och hur många magasin som man bör ha för att undvika onödig 
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ledningsdragning. Andra alternativ är att använda semipermeabla parkeringsytor där 
delar av dagvattnet kan tillåtas infiltrera på plats. Även krossdiken kan användas för att 
fördröja dagvattenflödet. Gröna tak kan användas för att halvera dagvattenflödet (på 
årsbasis). Man bör även eftersträva att behålla en del gröna områden där vattnet kan 
infiltrera. Öppna diken och torra dammar är ett alternativ för fördröjning då rening inte 
krävs. 

7.3 Kvarter 3 

För detta område finns en planerad markanvändning för delar av kvarteret, enligt figur 8. 
Magasinsvolymen för kvarter 3 i kan ses i tabell 22. Med angiven magainsvolym kan 
önskat utflöde uppnås. Utflödet är samma flöde som vid naturlig avrinning innan 
exploatering. 

Tabell 22. Erforderlig magasinsvolymför kvarter 3. 

Flöde [l/s] Utflöde [l/s] Magasinsvolym [m3] 

3360 400 3590 

3730* 400 4150 

*Klimatkompenserat flöde 

Takytan i området är planerat att vara 8 hektar stort. Detta leder till stora mängder 
dagvatten och den troliga dagvattenlösningen är att anlägga ett underjordiskt 
dagvattenmagasin eller en torr damm. Eftersom det kan förekomma tunga transporter i 
området rekommenderas att dagvattenmagasinet placeras så att man i största mån 
undviker överkörning. Man bör heller inte placera det öster om byggnaden då det ska 
finnas möjlighet att expandera byggnaden åt det hållet. I figur 14 föreslås placering av 
dagvattenmagasinet. Magasinet dimensioneras med återkomsttid på fem år, så att flödet 
reduceras från 1306 l/s till 100 l/s. För detta krävs en magasinsvolym på 1317 m3. I 
figuren är magasinets yta inritad. Ytan kan minskas genom att använda ett djupare 
magasin med flera lager av dagvattenkassetter. Magasinet kan göras tätt eller 
permeabelt. Om infiltration inte kan ske måste utloppet placeras i höjdled så att det kan 
ansluta till dagvattenstråket. 
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Figur 14. Dagvattenhantering kvarter 3. 

Parkeringarna i områdets södra del kan avvattnas mot dike som leder ut mot 
dagvattenstråket. Parkeringsytan kan utformas semipermeabel så att en del av 
dagvattnet kan infiltreras. Grönytorna kring parkeringen föreslås att användas för 
infiltration av dagvatten från parkeringarna. 

Magasineringskapaciteten i föreslaget dike vid parkeringsplatserna beror på dikets 
utformning. Om diket utformas så att bottenbredden är 1 meter med släntlutning 1:2 samt 
ett djup på 0,5 meter har diket en magasineringskapacitet på cirka 770 m3. Om det 
utformas som ett makadamfyllt krossdike bli magasineringskapaciteten cirka 231 m3. Vid 
anslutningen till dagvattenstråket kan utflödet strypas så att flödet går ned till 50 l/s. Om 
348 l/s ska fördröjas till 50 l/s krävs ett magasin på 275 m3. 

Dagvattenflödet från industriytan (cirka 21 hektar) kommer också att behöva fördröjas för 
att klara av kravet på 400 l/s. Det sammanlagda fördröjda flödet ut från kvarteret är 150 
l/s (tak samt parkering). Detta skulle innebära att flödet från industriytan ska fördröjas ned 
från cirka 1943 l/s till 250 l/s. För detta krävs ett magasin på cirka 2000 m3. Placeringen 
och eventuellt uppdelningen av detta magasin är svår att i dagsläget bestämma. 
Ytterligare utredning efter att markanvändningen är helt klar kommer att behövas för 
projektering. 
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7.4 Kvarter 4 

Magasinsvolymen för kvarter 4 kan ses i tabell 23. Med angiven magainsvolym kan 
önskat utflöde uppnås. Utflödet är samma flöde som vid naturlig avrinning innan 
exploatering. 

Tabell 23. Erforderlig magasinsvolymför kvarter 4. 

Flöde [l/s] Utflöde [l/s] Magasinsvolym [m3] 

2110 308 1970 

2350* 308 2285 

*Klimatkompenserat flöde 

I nuläget finns ingen planerad användning av kvarteret, förutom att det kommer att bli 
plana ytor för byggnader och infrastruktur. Dagvattnet från området föreslås fördröjas i 
underjordiska magasin och/eller i diken. Andra alternativ för att minska flödet är att 
använda gröna tak på byggnader samt att behålla så stor del som möjligt av gröna ytor 
där dagvatten kan tillåtas att infiltrera. Dagvattnet leds till dagvattenstråket öster om 
kvarteret. 

7.5 Dagvattenstråk 

Det planerade dagvattenstråket ska ta emot dagvattnet från kvarter 1 – 4. Stråket kan 
utformas lite olika beroende på vilket syfte det ska ha. Syftet kan vara: 

 Avleda dagvattnet från området till recipient 

 Avleda samt fördröja dagvatten från samtliga kvarter 

 Avleda, fördröja samt rena dagvattnet från samtliga kvarter 

Det första alternativet innebär att dagvattenstråket ska ta emot dagvattnet som motsvarar 
avrinningen från naturlig mark. Detta flöde är 1128, enligt tabell 24. 

Tabell 24. Flöde efter fördröjning från samtliga kvarter. 

Kvarter Flöde från naturmark [l/s] 

1 130 

2 290 

3 400 

4 308 

Totalt 1128 
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Enligt planbeskrivningen har dagvattenstråket föreslagits ha en bredd på cirka 20 meter. 
Innan flödet leds vidare i befintligt dike som leder till recipient bör man undersöka dikets 
kapacitet för att inte riskera att översvämma diket samt att det inte medför erosion. 

 

Figur 15. Dike/bäck som leder ut till recipienten Mälaren. 

Med fördröjningskraven ska utflödet till dagvattenstråket vara 1128 l/s. Eventuellt finns 
det ett dikesföretag i området. Detta bör kollas upp så att flödet till bäcken fördröjs i 
dagvattenstråket till acceptabel nivå.  

 



   

 
 
 

 

32 (32) 
 
RAPPORT 
2013-03-25 
 
DAGVATTENUTREDNING BJÖRNBRO 

 

 

re
po

03
.d

oc
x 

20
12

-0
3-

29
 

 

Dagvattenstråket som löper genom kvarteren är cirka 1200 meter långt. Detta bör kunna 
utformas på ett sådant sätt att det klarar av att eventuellt fördröja det totala flödet. 
Dagvattenstråket föreslås att delas upp i sektioner med överfallshinder så att flödet kan 
bromsas upp. Principen illustreras i figur 16. 

 

Figur 16. Princip för magasinering/fördröjning i dagvattenstråk. 

 

8 Instängda ytor 

Risken för instängda områden är svår att bedöma eftersom det i dagsläget är okänt hur 
markanvändningen kommer att se ut. Förmodligen kommer stora delar av området 
jämnas av till plana ytor. Detta medför att risken för instängda ytor minimeras.   
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Kompletterande bedömning av dagvattnets påverkan på 
föroreningshalterna i Mälaren 

Bakgrund 
I samrådet för detaljplan för ”Kvarter nr 3, Logistik Bålsta” har länsstyrelsen i Uppsala län 
framfört synpunkter på att dagvattnets föroreningspåverkan på Mälaren bör utredas ytterligare.  

Denna PM redogör för hur föroreningar som släpps ut från planområdet  via dagvatten bedöms 
påverka miljökvalitetsnormerna (MKN) för Mälaren. PM:en har tagits fram av Frida Nolkrantz 
med kvalitetsgranskning av Ann-Charlotte Duvkär. 

Föroreningshalter och mängder 
I dagvattenutredningen för Björnbro daterad 2013-03-15 har föroreningshalter enligt tabell 1 
nedan beräknats för utgående dagvatten från planområdet. Föroreningshalter och mängder har 
beräknats i dagvattenmodellen StormTac. Halterna avser utsläpp efter rening i en 
dagvattendamm på kvartersmark. Tabellen visar även den årsmängd (kg/år) förorening som 
beräknas släppas ut från dagvattendammen liksom riktvärden enligt Regionplane- och 
trafikkontoret i Stockholms län 2009. 

  



   

 

 

2 (7) 
 
PM 
2013-08- 

 

 

m
em

o0
1.

do
cx

 2
01

2-
03

-2
8 

NF \\sefsvst0001\projekt\3370\3370792\000\mkb\mkn vatten\pm påverkan på mälaren rev annc.docx 

 

Tabell 1. Föroreningssituation efter rening av dagvatten i föreslagen damm för planområdet ”Kvarter nr 3, 
logistik Bålsta”. 

Ämne Enhet Riktvärde Efter rening Mängd 
(kg/år) 

P mg/l 0,25 0,08 11,8 

N mg/l 3,5 1,3 199 

Pb µg/l 15 4,8 0,8 

Cu µg/l 40 13 2,0 

Zn µg/l 150 45 7,1 

Cd µg/l 0,5 0,3 0,0 

Cr µg/l 25 2,3 0,4 

Ni µg/l 30 3,0 0,5 

Hg µg/l 0,1 0,023 0,0036 

SS mg/l 100 15 2293 

Olja mg/l 1,0 0,14 22,3 

 

Efter rening i dagvattendammen transporteras vattnet drygt 6 km i dike innan det når recipienten 
Mälaren. Diken har generellt god reningsförmåga för dagvatten. Den procentuella 
reningseffekten för diken enligt databasen till StormTac presenteras i tabell 2. 
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Tabell 2. Förväntad reningseffekt för dagvatten i öppna diken. 
Reningseffekt efter StormTac(13.03). 

Ämne Reningseffekt (%) 

P 32 

N 23 

Pb 41 

Cu 33 

Zn 58 

Cd 54 

Cr 68 

Ni 58 

Hg 15 

SS 73 

Olja 80 
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Planområdets föroreningsutsläpp via dagvatten har jämförts med utsläpp från Bålsta 
reningsverk. Anledning till att reningsverket används för jämförelse av föroreningsbelastning är 
att resultaten är lättillgängliga och tillförlitliga. Typen av föroreningar som släpps ut bedöms vara 
jämförbara med den typ av industriområde som planeras. Föroreningsmängder som släpptes ut 
från reningsverket under år 2012 har hämtats från miljörapporten. Mängderna som släppts till 
recipienten Mälaren presenteras i tabell 3. Reningsverket är beläget vid Göksvik, ca 1,5 km 
söder om dikesutloppet för planområdets dagvatten. 

Tabell 3. Utsläppshalter och mängder från Bålsta reningsverk 2012, enligt Miljörapport för år 2012. 

Ämne Enhet Halt Mängd (kg/år) 

P mg/l 0,12 352 

N mg/l 0,5* 55556 

Pb µg/l 0,5 
 

1,17 
 

Cu µg/l 10 
 

25,5 
 

Zn µg/l 10 
 

28 
 

Cd µg/l 0,1 
 

0,24 
 

Cr µg/l 1 
 

2,38 
 

Ni µg/l 4 
 

7,5 
 

Hg µg/l 0,1 
 

0,23 
 

*Halt enligt www.håbo.se 

 

I tabell 4 visas en jämförelse mellan utsläpp från detaljplaneområdet och avloppsreningsverket. 
Tabellen visar även utsläppen från planområdets dagvatten justerade för rening i dike enligt 
reningseffekt i tabell 2.  
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Tabell 4. Jämförelse mellan halter från Bålsta reningsverk och dagvattenutsläpp från planområdet. 
Tabellen visar utsläppsmängder för dagvatten respektive reningsverk i de två första kolumnerna från 
vänster. Den tredje kolumnen visar vilken procentuell andel föroreningar via dagvattnet utgör jämfört med 
reningsverket. Den fjärde kolumnen visar utsläpp via dagvatten justerat för reningseffekt under 
dikestransport. Kolumnen längst till höger visar dagvattenmängder efter rening i dike som procentuell 
andel av utsläppen från reningsverket. 

 Utsläpp från 
Avloppsreningsverket 
(kg/år) 

Dagvattenutsläpp 
(kg/år) 

Dagvattenutsläpp 
som procent av 
utsläpp från 
avloppsreningsverket 
(%) 

Dagvattenutsläpp, 
mängder efter 
rening i dike 
(kg/år) 

Dagvattenutsläpp efter 
rening i dike som 
procent av utsläpp från 
avloppsreningsverket 
(%) 

N-tot 55556 200 0,4 155 0,27 

P-tot 352 12 3,4 8,2 2,3 

Pb 1,17 0,76 65 0,4 38 

Cd 0,24 0,05 20 0,02 9 

Cu 25,5 2 8 1,3 5 

Cr 2,38 0,35 15 0,1 5 

Hg 0,23 0,004 2 0,003 1 

Ni 7,5 0,5 6 0,2 3 

Zn 28 7 25 3 11 

 

Som visas i tabell 4 utgör utsläppen av dagvatten en liten procentuell andel av utsläppen från 
avloppsreningsverket avseende kväve och fosfor. När det gäller metaller utgör 
dagvattenutsläppen efter rening i diket mindre än 10 % av utsläppen från reningsverket med 
undantag av Zink och Bly. Bly utgör 38 % av utsläppen från reningsverket. Mängden från både 
reningsverket och dagvatten bedöms dock som liten. 

Förutom utsläpp från reningsverket kommer även utsläpp från till exempel enskilda avlopp och 
industrier ut i samma recipient. Dessa har inte medtagits i denna jämförelse eftersom det inte 
finns tillgängligt underlag avseende halter och mängder. 

Då dagvatten från planområdet föreslås renas i en damm finns goda möjligheter att ta hand om 
utsläpp från olyckor genom att tillfälligt proppa utflödet från dammen för att kunna pumpa bort 
föroreningarna. Det finns även goda möjligheter att avskilja olja. 

Utanför planområdet planeras för ett dagvattenstråk för omhändertagande av dagvatten från 
verksamhetsområdet. Utformningen av detta stråk är inte planerad men här finns också 
möjligheter att uppnå rening vilket kan minska föroreningshalter och mängder ytterligare. 

För resterande delar av verksamhetsområdet är verksamheterna inte kända. I 
dagvattenutredningen har föroreningshalter och mängder uppskattats för olika delområden. 
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Liksom för planområdet föreslås rening för dagvatten från andra delar i verksamhetsområdet 
där halterna överstiger använda riktvärden. Dagvatten från övriga delområden kommer troligtvis 
också avledas till dagvattenstråket och vidare i dike mot Mälaren med möjlighet till rening i flera 
steg. Beroende på typ av verksamhet finns även möjligheter att begränsa utsläpp från spill och 
olyckor på kvartersmark. 

I denna bedömning har det inte tagits hänsyn till utspädningseffekter vilket minskar 
föroreningshalterna. 

Bedömning av påverkan på MKN 
Enligt Vattenmyndighetens databas VISS har Mälaren-Gripsholmsviken god ekologisk och 
kemiska status. Det bedöms finnas risk att den kemiska stutsen försämras till år 2015. Orsaken 
till försämrad kemisk status skulle vara halten av TBT från hamnverksamhet. Även förekomst av 
koppar, PCB, lösningsmedel och petroleumprodukter från hamnverksamheter bedöms medföra 
risk för försämrad kemisk status. 

Det planerade dagvattenstråket utanför planområdet bör beaktas i bedömningen. Vid 
anläggande av detta finns det goda möjligheter att ytterligare minska föroreningsmängder från 
planområdets dagvatten. Det är dock inte möjligt att beräkna hur mycket eftersom det inte finns 
något underlag om dagvattenstråket än. 

Sweco kvarstår vid sin bedömning att miljökvalitetsnormerna för Mälaren inte kommer att 
påverkas negativt. Bedömningen grundar sig på jämförelse av föroreningsmängder via 
dagvatten från planområdet och utsläpp från reningsverket. I bedömningen har vägts in att det 
finns stora möjligheter till ytterligare rening av dagvatten på allmän mark. 
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1 BAKGRUND OCH SYFTE  
Vid genomgång av samrådsyttranden rörande detaljplanen för kvarter 3 i Björnbro har det 
framkommit behov av en miljöteknisk markundersökning för fastigheterna Bålsta 3:356 
och Brunna 1:12. Inom fastigheten Brunna 1:12 finns misstanke om kreosot i marken. 
Bålsta 3:356 används som ett övningsområde för Räddningstjänsten. Denna typ av 
verksamhet kan medföra risk för att marken är förorenad. 

Uppdraget omfattar att genomföra en kortfattad historisk inventering av verksamheter 
som bedrivits inom fastigheterna samt att utföra en översiktlig miljöteknisk 
markundersökning. Provtagningens syfte är att erhålla översiktlig information om 
föroreningssituationen i mark inom fastigheterna samt utreda eventuella konsekvenser på 
grundvatten. Avgränsning av eventuella föroreningars utbredning i plan och profil kommer 
inte att genomföras i detta skede. 

2 OMRÅDESBESKRIVNING 
Fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 är belägna cirka 3 km nordväst om Bålsta 
centrum på Björnängsvägen, se bild 1 och 2. Tillsammans utgör de en yta om cirka  
40 000 kvm. Idag ägs fastigheten Brunna 1:12 av EON AB. Fastigheten Bålsta 3:356 
används som ett övningsområde för Räddningstjänsten. Området består idag mestadels 
av skog och åkermark. Enligt SGU:s jordartskarta består marken i de kuperade och 
skogsbevuxna delarna huvudsakligen av berg och sandig morän. I de lägre flackare 
delarna dominerar sand och lera. 

Vid provtagningen påträffades berg på 1-5 m under den befintliga markytan. Detta 
innebar att det inte var möjligt att borra tillräckligt djupt för att hitta grundvattnet i de flesta 
borrhålen. När berggrunden är ytlig är ofta tillgång till grundvatten i de överliggande 
jordarna begränsad. I skogsområdena syntes berg i dagen. 
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Bild 1. Kartbild över de aktuella fastigheternas läge norrväst om Bålsta. Fastigheterna finns inom den röda 
cirkeln. Källa: Eniro.se 
 

 
Bild 2. Flygbild över det aktuella området. Området som har undersökts är markerat med blå linjer. 
Tomtgränsen mellan de två fastigheterna är markerad med den röda linjen. Den norra fastigheten är Brunna 
1:12 och den södra fastigheten är Bålsta 3:356. 

1:12 

3:356 
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3 HISTORIK 

Fastigheten Brunna 1:12 förvärvades av Mälarkraft AB på 1980-talet med avsikt att 
anlägga en mottagningsstation för el. Idag ägs fastigheten av EON AB. Enligt muntlig 
kommunikation med Anders Engqvist, som är station ansvarig för EON AB, skulle kreosot 
vara den enda typ av förorening som kan vara aktuell inom fastigheten. Kreosoten 
bedöms kunna ha kommit från impregnerade stolpar som blev uppställda inom 
fastigheten på 80-talet. Inga stolpar har placerats inom fastigheten de senaste 30 åren. 

Idag används fastigheten Bålsta 3:356 som ett övningsområde för Räddningstjänsten, 
innan dessa bestod området av skog. Övningarna inkluderar kontrollerad eldning i 
containers som är uppställda på plats, släckning av eld med pulver eller skum, 
värmetester, utbildningar och olika räddningsövningar. Samtliga eldar tänds med gasol 
som finns i ledningar i marken. Inga aktiviteter har genomförts i skogsområden på 
nordöstra sidan av fastigheten. Fastigheten används även för att demontera bilar. Bilar 
som ska demonteras tömts på olja och bensin innan de kommer till fastigheten. Uppgifter 
om fastigheten har kommit från muntlig kommunikation med Håkan Bergström, som idag 
är ansvarig för tillsyn och förebyggande inom räddningstjänsten Enköping Håbo. 

3.1 MÖJLIG FÖRORENINGSSITUATION INOM ÖVNINGSOMRÅDET 

Inom ett övningsområde kan det generellt finnas en ökad risk för bl.a. tungmetaller och 
kemikalier. Eftersom området har används för bildemontering finns det en ökad risk för  
petroleumprodukter. 

Perfluorerade ämnen i form av PFOS (perfluoroktansulfonat) och PFOA 
(perfluoroktansyra) kan finnas i brandsläcknings skum. PFOS bryts inte ner i naturen, 
utan ansamlas där. Det är kroniskt giftigt, reproduktionsstörande och giftigt för 
vattenlevande organismer. PFOA bryts inte heller ner i naturen, är reproduktionsstörande 
och misstänks vara cancerframkallande för människan. 

4 GENOMFÖRANDE 
Provtagning av jord och vatten har genomförts enligt framtagen provtagningsplan daterad 
2013-08-14. Planen har kommunicerats och godkänts av beställaren samt miljöavdelning 
på Håbo kommun innan det att provtagningen har påbörjats.  

4.1 JORD 

Den 16 och 19 augusti 2013 genomfördes provtagning med en geoteknisk borrbandvagn 
försedd med skruvborr. Området delades upp i två delområden som motsvarar respektive 
fastighet. I varje delområde gjordes sex borrpunkter, totalt 12 provpunkter. Ett 
samlingsprov togs ut i respektive delområde. Proven placerades i diffusionstäta 
plastpåsar. Placering av provpunkterna redovisas i bilaga 1.   

I samtliga borrpunkter togs prov ut i djupled för varje halvmetersskikt ner till naturligt 
material, minst 1 m. Prov togs även ut från ett halvmetersskikt av bedömt naturligt 
avlagrat material. Delproverna från varje punkt sparades för eventuellt behov av analys i 
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ett senare skede. Bedömning avseende fyllnadssammansättning/jordart, jordlagerföljder, 
lukt- och synintryck dokumenterades i samband med fältarbetet, se bilaga 2. 

4.2 VATTEN 

Tre grundvattenrör har etablerats inom fastigheterna. Den 19 augusti 2013 togs 
vattenprov från grundvattenrör 1 och 2. Grundvattenrör 3 utgick p.g.a. dålig tillrinning. 
Vattenproven togs med en peristaltisk pump. Innan provtagning omsattes  
grundvattenrör 2 i sin fulla volym. I grundvattenrör 1 var tillrinningen begränsad och 
omsättning fick därmed uteslutas.  Grundvattennivåer i grundvatten rör 1 och 2 mättes 
med en sk ljus- och ljudlod.  

Enligt provtagningsplanen skulle x, y och z koordinater av rören mätas i med en GPS.  
Syftet med inmätning var att använda grundvatten nivåerna för att bedöma grundvattnets 
strömningsriktning. För att göra detta krävs grundvattennivåer i tre olika punkter. 
Eftersom grundvatten endast påträffades i två punkter var beräkning av grundvattnets 
strömningsriktning omöjligt och inmätning med GPS utgick.  

5 ANALYSER 
Mark -och vattenprover som togs ut analyserades på laboratorium med avseende på de 
föroreningar som utifrån den historiska inventeringen kan antas förekomma inom 
fastigheten.  Analyserna utfördes av ALS Scandinavia som ackrediterat laboratorium för 
miljöanalyser. 

Samlingsprover analyserades med ett stort kombinationspaket med avseende på 
metaller, mineralolja, klorerade pesticider, PAH, PCB, BTEX, klorbensener, klorerade 
alifater och klorfenoler. Samlingsprovet från fastigheten Bålsta 3:356 analyserades även 
med avseende på perfluorerade ämnen.  

Grundvattnet från grundvattenrör 2 analyseras med ett stort kombinationspaket med 
avseende på metaller och organiska ämnen samt med avseende på perfluorerade 
ämnen. Grundvattnet från grundvattenrör 1 analyserades med avseende på 
perfluorerade ämnen.  

Mark- och vattenprover förvarades mörkt och svalt i väntan på transport till laboratoriet. 

6 BEDÖMNINGSGRUNDER 
Som stöd för bedömningar avseende föroreningar i mark används Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för förorenad mark1. Riktvärdena säkerställer att människor skyddas 
på individnivå. Miljön skyddas genom att markkvaliteten ger förutsättningar för de 
markfunktioner som är av betydelse vid respektive markanvändning.  

Riktvärden har tagits fram för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig 
markanvändning (MKM). Känslig markanvändning omfattar exempelvis förskole-

                                                      
1 Naturvårdsverket (2009); Riktvärden för förorenad mark, rapport 5976. 
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verksamhet och bostäder. Mindre känslig markanvändning omfattar bland annat 
parkeringar, vägar, industrier och arbetsplatser som till exempel kontor.  

7 RESULTAT 
Sammanställda analysresultat för jord redovisas i tabell 1 och analysresultat för vatten 
redovisas i tabell 2. Tabellerna visar de ämnen som har påträffats i halter över 
laboratoriets detektionsgräns. För fullständiga analysprotokoll, se bilaga 3. 

Analysresultaten för jord jämför med Naturvårdsverkets riktvärden för känslig mark, KM, 
och mindre känslig mark. 

7.1 JORD 
Tabell 1. I tabellen redovisas analysresultat för metaller, mineralolja, klorerade pesticider, PAH, PCB, BTEX, 
klorbensener, klorerade alifater, klorfenoler, PFOS, och PFOA i jord. Uppmätta halter jämfört med 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. Tabellen visar de ämnen som har påträffats i halter 
över laboratoriets detektionsgräns. 
 

Ämne Enhet Samlingsprov 
Bålsta 3:356 

Samlingsprov 
Brunna 1:12 KM MKM 

As mg/kg TS 2,05 2,24 10 25 
Ba mg/kg TS 25 61,6 200 300 
Co mg/kg TS 7,27 16,3 15 35 
Cr mg/kg TS 21,1 36,8 80 150 
Cu mg/kg TS 13,2 27,8 80 200 
Mo mg/kg TS 0,67 0,56 40 100 
Ni mg/kg TS 10,6 23,4 40 120 
Pb mg/kg TS 9,1 12,8 50 400 
V mg/kg TS 28,9 49,3 100 200 

Zn mg/kg TS 49,3 66,7 250 500 
 

7.2 VATTEN 
Tabell 2. I tabellen redovisas analysresultat för metaller, PCB, klorerade pesticider, PAH, BTEX, klorbensener, 
fraktionerade alifate, klorerade alifater, klorfenoler, PFOS, och PFOA. Tabellen visar de ämnen som har 
påträffats i halter över laboratoriets detektionsgräns. 
Ämne Enhet  GV2 Björnbro GV1 Björnbro 
PFOS perfluoroktansulfonat ng/l 23 37 
PFOA perfluoroktansyra ng/l 55 74 
Ba µg/l 6,8         
naftalen µg/l 0,028         
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8 UTVÄRDERING AV FÖRORENINGSSITUATIONEN 

8.1 JORD 
Låga metallhalter har påträffats i båda samlingsproven. Samtliga uppmätta halter med 
undantag av kobolt ligger under Naturvårdverkets riktvärden för KM, känslig 
markanvändning. Halten kobolt överskrider marginellt riktvärdet för KM i samlingsprovet 
från fastigheten Brunna 1:12. Den uppmätta halten ligger inom laboratoriets 
osäkerhetsgräns. Samlingsprovet från Brunna 1:12 kan därmed klassas som under KM.  
 
Övriga analyserade ämnen i de två jordproven underskred laboratoriets 
rapporteringsgräns. 

8.2 VATTEN 

Analysresultat för grundvatten visade på låga halter av PFOS och PFOA, se tabell 3 
nedan. 
 
Tabell 3. Halter PFOS och PFOA i grundvattenrör 1 och 2. 
GV-rör PFOS PFOA 
1 37 23 
2 74 55 
 
Analysresultat för grundvattenrör 2 visade även på låga halter av barium och naftalen. 
Halter naftalen är inom intervallet för bakgrundshalter i grundvattnet i Sverige.2  
Naturvårdsverkets kriterier för skydd av grundvattnet föreslås ett gränsvärde för Barium 
på 350 µg/l. Halten i grundvattenrör 2 var 6,8 µg/l. 
 
Övriga analyserade ämnen underskred laboratoriets rapporteringsgräns. 

9 SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER 
De analyserade jordproven från fastigheterna klassas under riktvärdet för känslig 
markanvändning, KM.  

Eftersom berggrunden ligger 1-5 m under den befintliga markytan påträffades det 
begränsad mängd grundvatten inom fastigheterna. Det var främst i de södra delarna av 
fastigheten Bålsta 3:356 som vatten påträffades vid provtagningen. När berggrunden 
ligger nära markytan är det vanligt att det inte finns grundvatten i de överliggande 
jordarna. Det är stor sannolikt att det vatten som påträffades vid provtagning var ytvatten 
ovanför den underliggande berggrunden. Detta vatten är troligen inte anslutet till det 
större grundvatten magasinet i området.  

De uppmätta halterna PFOS/PFOA var låga. I Mälaren finns PFOS med halter i 
storleksordningen 5–15 nanogram per liter. Inom EU finns ännu inget hälsomässigt 

                                                      
2 SGU-rapport:2010:14, Screening av miljögifter i grundvatten-sammanställning av 
undersökningar gjorda 2003-2009. 
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gränsvärde för PFOS. Naturvårdsverket har i en utredning (NV 5799) föreslagit ett 
gränsvärde för kustvatten på 0,03 mg/l (30 000 nanogram per liter) och för andra ytvatten 
på 0,003 mg/l (3000 ng/l). Inga dricksvattennormer har etablerats av WHO eller 
Livsmedelsverket, men Kemikalieinspektionen har beräknat en dricksvattennorm för 
PFOS mellan 350 och 1000 nanogram per liter (0,35 och 1 µg/l). I nuläget finns det inga 
fastställda gränsvärden för PFOA i Sverige. Tyska myndigheter har tagit fram en 
hälsobaserat riktvärde för PFOA på 300 nanogram per liter. 

Denna rapport är baserad på en översiktlig miljöprovtagning och slutsatser som dras ska 
därför inte anses vara uttömmande. Det kan inte uteslutas att föroreningskoncentrationer 
förekommer punktvis på platser som inte provtagits. Mot bakgrund av erhållna resultat 
finns det dock inget som tyder på att mark och grundvatten skulle vara förorenade i en 
omfattning som utgör några konsekvenser till omgivande grundvatten.  

Vid alla typer av markarbeten inom området ska föroreningssituationen beaktas och vid 
behov ska erforderliga skyddsåtgärder vidtas. Vid eventuella schaktarbeten inom området 
ska personal på plats vara uppmärksam på att det kan finns förhöjda halter av 
föroreningar i marken. Schaktmassorna från området ska inte användas på annan plats 
utan föregående kontroll av föroreningshalter. Förorenade massor ska omhändertas på 
ett miljöriktigt sätt. 

Den som äger eller brukar en fastighet och upptäcker en förorening är skyldig att 
underrätta tillsynsmyndigheten om föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för 
människors hälsa och/eller miljön (miljöbalken 10 kap 11 §). Schakt i förorenad mark är 
anmälningspliktig. Anmälan bör lämnas in till den lokala tillsynsmyndigheten i god tid 
innan arbetena skall påbörjas.  

 

Sweco Environment AB 
Västerås Vatten och Miljö 

    

John Byers   Katarina Berg 
Uppdragsledare  Kvalitetsgranskning 
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BILAGA 2-FÄLTANTECKNINGAR 
Miljöteknisk markundersökning på fastigheterna Brunna 1:12 och Bålsta 3:356 
2013-08-16 
Provtagare: John Byers 
 

PROVPUNKT DJUP (M) ANTECKNINGAR 

M1 *0-0,5 
*0,5-1 
*1-1,5 
1,5-2 

F, saGr 
F, saGr 
saLet, naturligt material 
Let, naturligt 

M2 *0-0,5 
*0,5-1 
*1-1,5 
1,5-2 

F, Orange sand  
F, Orange sand  
saSi let, naturligt  
Si let, naturligt 

M3 *0-0,5 
*0,5-0,8 

F, saGr 
F, saGr (Stopp på 0.8 m) 

M4 *0-0,5 
*0,5-1 
1-1,5 
1,5-2 

F, saGr 
SaLet, naturligt 
siLet, naturligt 
Let, naturligt 

M5 *0-0,5 
*0,5-1 

F, saGr 
saLet, naturligt 

M6 *0-0,5 
*0,5-1 
*1-1,6 

F, saGr 
sageMn, naturligt 
sagrMn, naturligt, (Stopp på 1,6 m) 

M7 *0-0,5 
*0,5-1 
*1-1,5 
1,5-2 
2-3 

F, stsaGr 
F, stsaGr 
siLet, naturligt 
Let si, naturligt 
Let si, naturligt 

M8 *0-0,5 
*0,5-1 
*1-1,8 

F, saGr 
F, saSi 
saSi, naturligt (Stopp på 1,8 m) 

M9 *0-0,5 
*0,5-1 
*1-1,3 

F, saGr 
F, saGr 
F, saGr (Stopp på 1,3 m) 

M10 *0-1 
*1-1,7 

F, stsaGr 
saSi, lite blöt, naturligt (Stopp på 1,7 m) 

M11 *0-0,5 
*0,5-1 

F, saGr 
F, saGr (Stopp på 1 m) 

M12 *0-1 
*1-1,5 

1-2 
2-2,8 

F, stsaGr 
lesaSi, naturligt  
siLe, naturligt  
Le si, blöt, naturligt (Stopp på 2,8 m) 

GV 1 0-1 Le, naturligt 
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PROVPUNKT DJUP (M) ANTECKNINGAR 

1-2 
2-3 
3-5 

Le, naturligt 
Le, naturligt 
leMn, naturligt 
 
5 meter rör i marken med 1 meter filter längst ner. Grundvattenytan är 3,80 m 
under rörets övrekant, rörbotten är 4.02 m under rörets överkant. Rörets 
övrekant är 0,93 m över markytan.  
 
Väldigt lite vatten i röret och dålig tillrinning. Pumpades upp 100 ml vatten för 
PFOA/PFOS prov. Vattnet innehöll mycket sediment.  
 

GV 2 0-0,5 
0,5-1 
1-1,5 
1,5-4 

F, saGr 
SaLet, naturligt 
siLet, naturligt 
Let, naturligt 
 
4 meter rör med 1 meter filter längst ner. Grundvattenytan är 2,75 m under 
rörets övrekant, rörbotten är 4,70 m under rörets övrekant. Rörets övrekant är 
1,27 m över markytan. 
 
6 l vatten omsattes innan provtagning. Vattnet som pumpades upp var 
ljusbrun och innehöll mycket sediment.  

GV 3  Inget vatten  

* Djup som ingick I samlingsprovet. 
 

F Fyllning  

Sa Sand 

Si Silt 

Let Torrskorpelera 

Le Lera 

Gr Grus 

Mn Morrän 

xx Skikt/lager  
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  SWECO Environment AB 
Projekt  John Byers 
Bestnr 1186388000   
Registrerad 2013-08-20 Box 8 
Utfärdad 2013-08-29 721 03 Västerås 
  Sweden 
 
 
Analys av fast prov    
 
Er beteckning Samlingsprov Bålsta 3:356 
  
 
Labnummer O10531294 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C 85.2 4.26 % 1 1 ULKA 
As 2.05 0.41 mg/kg TS 1 1 ULKA 
Ba 25.0 5.01 mg/kg TS 1 1 ULKA 
Cd <0.10  mg/kg TS 1 1 ULKA 
Co 7.27 1.45 mg/kg TS 1 1 ULKA 
Cr 21.1 4.22 mg/kg TS 1 1 ULKA 
Cu 13.2 2.63 mg/kg TS 1 1 ULKA 
Hg <0.20  mg/kg TS 1 1 ULKA 
Mo 0.67 0.13 mg/kg TS 1 1 ULKA 
Ni 10.6 2.1 mg/kg TS 1 1 ULKA 
Pb 9.1 1.8 mg/kg TS 1 1 ULKA 
Sn <1.0  mg/kg TS 1 1 ULKA 
V 28.9 5.79 mg/kg TS 1 1 ULKA 
Zn 49.3 9.8 mg/kg TS 1 1 ULKA 
       
alifater >C5-C8 <10  mg/kg TS 1 1 ULKA 
alifater >C8-C10 <10  mg/kg TS 1 1 ULKA 
alifater >C10-C12 <10  mg/kg TS 1 1 ULKA 
alifater >C12-C16 <10  mg/kg TS 1 1 ULKA 
alifater >C5-C16* <20  mg/kg TS 1 1 ULKA 
alifater >C16-C35 <10  mg/kg TS 1 1 ULKA 
       
naftalen <0.080  mg/kg TS 1 1 ULKA 
acenaftylen <0.080  mg/kg TS 1 1 ULKA 
acenaften <0.080  mg/kg TS 1 1 ULKA 
fluoren <0.080  mg/kg TS 1 1 ULKA 
fenantren <0.080  mg/kg TS 1 1 ULKA 
antracen <0.080  mg/kg TS 1 1 ULKA 
fluoranten <0.080  mg/kg TS 1 1 ULKA 
pyren <0.080  mg/kg TS 1 1 ULKA 
bens(a)antracen <0.080  mg/kg TS 1 1 ULKA 
krysen <0.080  mg/kg TS 1 1 ULKA 
bens(b)fluoranten <0.080  mg/kg TS 1 1 ULKA 
bens(k)fluoranten <0.080  mg/kg TS 1 1 ULKA 
bens(a)pyren <0.080  mg/kg TS 1 1 ULKA 
dibens(ah)antracen <0.080  mg/kg TS 1 1 ULKA 
benso(ghi)perylen <0.080  mg/kg TS 1 1 ULKA 
indeno(123cd)pyren <0.080  mg/kg TS 1 1 ULKA 
PAH, summa 16* <0.64  mg/kg TS 1 1 ULKA 
PAH, summa cancerogena* <0.28  mg/kg TS 1 1 ULKA 
PAH, summa övriga* <0.36  mg/kg TS 1 1 ULKA 
PAH, summa L* <0.12  mg/kg TS 1 1 ULKA 
PAH, summa M* <0.20  mg/kg TS 1 1 ULKA 
PAH, summa H* <0.32  mg/kg TS 1 1 ULKA 
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Er beteckning Samlingsprov Bålsta 3:356 
  
 
Labnummer O10531294 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan <0.80  mg/kg TS 2 1 ULKA 
1,1-dikloretan <0.010  mg/kg TS 2 1 ULKA 
1,2-dikloretan <0.10  mg/kg TS 2 1 ULKA 
1,2-diklorpropan <0.10  mg/kg TS 2 1 ULKA 
triklormetan <0.030  mg/kg TS 2 1 ULKA 
tetraklormetan <0.010  mg/kg TS 2 1 ULKA 
1,1,1-trikloretan <0.010  mg/kg TS 2 1 ULKA 
1,1,2-trikloretan <0.040  mg/kg TS 2 1 ULKA 
hexakloretan <0.010  mg/kg TS 2 1 ULKA 
cis-1,2-dikloreten <0.020  mg/kg TS 2 1 ULKA 
trans-1,2-dikloreten <0.010  mg/kg TS 2 1 ULKA 
trikloreten <0.010  mg/kg TS 2 1 ULKA 
tetrakloreten <0.020  mg/kg TS 2 1 ULKA 
vinylklorid <0.10  mg/kg TS 2 1 ULKA 
       
monoklorbensen <0.010  mg/kg TS 2 1 ULKA 
1,2-diklorbensen <0.020  mg/kg TS 2 1 ULKA 
1,3-diklorbensen <0.020  mg/kg TS 2 1 ULKA 
1,4-diklorbensen <0.020  mg/kg TS 2 1 ULKA 
1,2,3-triklorbensen <0.020  mg/kg TS 2 1 ULKA 
1,2,4-triklorbensen <0.030  mg/kg TS 2 1 ULKA 
1,3,5-triklorbensen <0.050  mg/kg TS 2 1 ULKA 
triklorbensener, summa* <0.050  mg/kg TS 2 1 ULKA 
1234-tetraklorbensen <0.010  mg/kg TS 2 1 ULKA 
1235/1245-tetraklorbensen <0.020  mg/kg TS 2 1 ULKA 
pentaklorbensen <0.010  mg/kg TS 2 1 ULKA 
tetra- och pentaklorbensener, summa* <0.020  mg/kg TS 2 1 ULKA 
hexaklorbensen <0.0050  mg/kg TS 2 1 ULKA 
       
2-monoklorfenol <0.020  mg/kg TS 2 1 ULKA 
3-monoklorfenol <0.020  mg/kg TS 2 1 ULKA 
4-monoklorfenol <0.020  mg/kg TS 2 1 ULKA 
2,3-diklorfenol <0.020  mg/kg TS 2 1 ULKA 
2,4+2,5-diklorfenol <0.040  mg/kg TS 2 1 ULKA 
2,6-diklorfenol <0.020  mg/kg TS 2 1 ULKA 
3,4-diklorfenol <0.020  mg/kg TS 2 1 ULKA 
3,5-diklorfenol <0.020  mg/kg TS 2 1 ULKA 
2,3,4-triklorfenol <0.020  mg/kg TS 2 1 ULKA 
2,3,5-triklorfenol <0.020  mg/kg TS 2 1 ULKA 
2,3,6-triklorfenol <0.020  mg/kg TS 2 1 ULKA 
2,4,5-triklorfenol <0.020  mg/kg TS 2 1 ULKA 
2,4,6-triklorfenol <0.020  mg/kg TS 2 1 ULKA 
3,4,5-triklorfenol <0.020  mg/kg TS 2 1 ULKA 
2,3,4,5-tetraklorfenol <0.020  mg/kg TS 2 1 ULKA 
2,3,4,6-tetraklorfenol <0.020  mg/kg TS 2 1 ULKA 
2,3,5,6-tetraklorfenol <0.020  mg/kg TS 2 1 ULKA 
pentaklorfenol <0.020  mg/kg TS 2 1 ULKA 
klorfenoler, summa* <0.19  mg/kg TS 2 1 ULKA 
       
bensen <0.020  mg/kg TS 3 1 ULKA 
toluen <0.10  mg/kg TS 3 1 ULKA 
etylbensen <0.020  mg/kg TS 3 1 ULKA 
m,p-xylen <0.020  mg/kg TS 3 1 ULKA 
o-xylen <0.010  mg/kg TS 3 1 ULKA 
xylener, summa* <0.015  mg/kg TS 3 1 ULKA 
styren <0.040  mg/kg TS 3 1 ULKA 
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Er beteckning Samlingsprov Bålsta 3:356 
  
 
Labnummer O10531294 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
MTBE <0.050  mg/kg TS 3 1 ULKA 
       
PCB 28 <0.0030  mg/kg TS 3 1 ULKA 
PCB 52 <0.0030  mg/kg TS 3 1 ULKA 
PCB 101 <0.0030  mg/kg TS 3 1 ULKA 
PCB 118 <0.0030  mg/kg TS 3 1 ULKA 
PCB 138 <0.0030  mg/kg TS 3 1 ULKA 
PCB 153 <0.0030  mg/kg TS 3 1 ULKA 
PCB 180 <0.0030  mg/kg TS 3 1 ULKA 
PCB, summa 7* <0.011  mg/kg TS 3 1 ULKA 
       
o,p'-DDT <0.010  mg/kg TS 3 1 ULKA 
p,p'-DDT <0.010  mg/kg TS 3 1 ULKA 
o,p'-DDD <0.010  mg/kg TS 3 1 ULKA 
p,p'-DDD <0.010  mg/kg TS 3 1 ULKA 
o,p'-DDE <0.010  mg/kg TS 3 1 ULKA 
p,p'-DDE <0.010  mg/kg TS 3 1 ULKA 
       
aldrin <0.010  mg/kg TS 3 1 ULKA 
dieldrin <0.010  mg/kg TS 3 1 ULKA 
endrin <0.010  mg/kg TS 3 1 ULKA 
isodrin <0.010  mg/kg TS 3 1 ULKA 
telodrin <0.010  mg/kg TS 3 1 ULKA 
       
alfa-HCH <0.010  mg/kg TS 3 1 ULKA 
beta-HCH <0.010  mg/kg TS 3 1 ULKA 
gamma-HCH (lindan) <0.0100  mg/kg TS 3 1 ULKA 
       
heptaklor <0.010  mg/kg TS 3 1 ULKA 
cis-heptaklorepoxid <0.010  mg/kg TS 3 1 ULKA 
trans-heptaklorepoxid <0.010  mg/kg TS 3 1 ULKA 
alfa-endosulfan <0.010  mg/kg TS 3 1 ULKA 
       
TS_105°C 85.5  % 4 2 INRO 
PFOS <10  µg/kg TS 4 2 INRO 
PFOA <10  µg/kg TS 4 2 INRO 
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Er beteckning Samlingsprov Brunna 1:12 
  
 
Labnummer O10531295 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C 93.1 4.66 % 1 1 ULKA 
As 2.24 0.45 mg/kg TS 1 1 ULKA 
Ba 61.6 12.3 mg/kg TS 1 1 ULKA 
Cd <0.10  mg/kg TS 1 1 ULKA 
Co 16.3 3.25 mg/kg TS 1 1 ULKA 
Cr 36.8 7.35 mg/kg TS 1 1 ULKA 
Cu 27.8 5.57 mg/kg TS 1 1 ULKA 
Hg <0.20  mg/kg TS 1 1 ULKA 
Mo 0.56 0.11 mg/kg TS 1 1 ULKA 
Ni 23.4 4.7 mg/kg TS 1 1 ULKA 
Pb 12.8 2.6 mg/kg TS 1 1 ULKA 
Sn <1.0  mg/kg TS 1 1 ULKA 
V 49.3 9.85 mg/kg TS 1 1 ULKA 
Zn 66.7 13.3 mg/kg TS 1 1 ULKA 
       
alifater >C5-C8 <10  mg/kg TS 1 1 ULKA 
alifater >C8-C10 <10  mg/kg TS 1 1 ULKA 
alifater >C10-C12 <10  mg/kg TS 1 1 ULKA 
alifater >C12-C16 <10  mg/kg TS 1 1 ULKA 
alifater >C5-C16* <20  mg/kg TS 1 1 ULKA 
alifater >C16-C35 <10  mg/kg TS 1 1 ULKA 
       
naftalen <0.080  mg/kg TS 1 1 ULKA 
acenaftylen <0.080  mg/kg TS 1 1 ULKA 
acenaften <0.080  mg/kg TS 1 1 ULKA 
fluoren <0.080  mg/kg TS 1 1 ULKA 
fenantren <0.080  mg/kg TS 1 1 ULKA 
antracen <0.080  mg/kg TS 1 1 ULKA 
fluoranten <0.080  mg/kg TS 1 1 ULKA 
pyren <0.080  mg/kg TS 1 1 ULKA 
bens(a)antracen <0.080  mg/kg TS 1 1 ULKA 
krysen <0.080  mg/kg TS 1 1 ULKA 
bens(b)fluoranten <0.080  mg/kg TS 1 1 ULKA 
bens(k)fluoranten <0.080  mg/kg TS 1 1 ULKA 
bens(a)pyren <0.080  mg/kg TS 1 1 ULKA 
dibens(ah)antracen <0.080  mg/kg TS 1 1 ULKA 
benso(ghi)perylen <0.080  mg/kg TS 1 1 ULKA 
indeno(123cd)pyren <0.080  mg/kg TS 1 1 ULKA 
PAH, summa 16* <0.64  mg/kg TS 1 1 ULKA 
PAH, summa cancerogena* <0.28  mg/kg TS 1 1 ULKA 
PAH, summa övriga* <0.36  mg/kg TS 1 1 ULKA 
PAH, summa L* <0.12  mg/kg TS 1 1 ULKA 
PAH, summa M* <0.20  mg/kg TS 1 1 ULKA 
PAH, summa H* <0.32  mg/kg TS 1 1 ULKA 
       
diklormetan <0.80  mg/kg TS 2 1 ULKA 
1,1-dikloretan <0.010  mg/kg TS 2 1 ULKA 
1,2-dikloretan <0.10  mg/kg TS 2 1 ULKA 
1,2-diklorpropan <0.10  mg/kg TS 2 1 ULKA 
triklormetan <0.030  mg/kg TS 2 1 ULKA 
tetraklormetan <0.010  mg/kg TS 2 1 ULKA 
1,1,1-trikloretan <0.010  mg/kg TS 2 1 ULKA 
1,1,2-trikloretan <0.040  mg/kg TS 2 1 ULKA 
hexakloretan <0.010  mg/kg TS 2 1 ULKA 
cis-1,2-dikloreten <0.020  mg/kg TS 2 1 ULKA 
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Er beteckning Samlingsprov Brunna 1:12 
  
 
Labnummer O10531295 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
trans-1,2-dikloreten <0.010  mg/kg TS 2 1 ULKA 
trikloreten <0.010  mg/kg TS 2 1 ULKA 
tetrakloreten <0.020  mg/kg TS 2 1 ULKA 
vinylklorid <0.10  mg/kg TS 2 1 ULKA 
       
monoklorbensen <0.010  mg/kg TS 2 1 ULKA 
1,2-diklorbensen <0.020  mg/kg TS 2 1 ULKA 
1,3-diklorbensen <0.020  mg/kg TS 2 1 ULKA 
1,4-diklorbensen <0.020  mg/kg TS 2 1 ULKA 
1,2,3-triklorbensen <0.020  mg/kg TS 2 1 ULKA 
1,2,4-triklorbensen <0.030  mg/kg TS 2 1 ULKA 
1,3,5-triklorbensen <0.050  mg/kg TS 2 1 ULKA 
triklorbensener, summa* <0.050  mg/kg TS 2 1 ULKA 
1234-tetraklorbensen <0.010  mg/kg TS 2 1 ULKA 
1235/1245-tetraklorbensen <0.020  mg/kg TS 2 1 ULKA 
pentaklorbensen <0.010  mg/kg TS 2 1 ULKA 
tetra- och pentaklorbensener, summa* <0.020  mg/kg TS 2 1 ULKA 
hexaklorbensen <0.0050  mg/kg TS 2 1 ULKA 
       
2-monoklorfenol <0.020  mg/kg TS 2 1 ULKA 
3-monoklorfenol <0.020  mg/kg TS 2 1 ULKA 
4-monoklorfenol <0.020  mg/kg TS 2 1 ULKA 
2,3-diklorfenol <0.020  mg/kg TS 2 1 ULKA 
2,4+2,5-diklorfenol <0.040  mg/kg TS 2 1 ULKA 
2,6-diklorfenol <0.020  mg/kg TS 2 1 ULKA 
3,4-diklorfenol <0.020  mg/kg TS 2 1 ULKA 
3,5-diklorfenol <0.020  mg/kg TS 2 1 ULKA 
2,3,4-triklorfenol <0.020  mg/kg TS 2 1 ULKA 
2,3,5-triklorfenol <0.020  mg/kg TS 2 1 ULKA 
2,3,6-triklorfenol <0.020  mg/kg TS 2 1 ULKA 
2,4,5-triklorfenol <0.020  mg/kg TS 2 1 ULKA 
2,4,6-triklorfenol <0.020  mg/kg TS 2 1 ULKA 
3,4,5-triklorfenol <0.020  mg/kg TS 2 1 ULKA 
2,3,4,5-tetraklorfenol <0.020  mg/kg TS 2 1 ULKA 
2,3,4,6-tetraklorfenol <0.020  mg/kg TS 2 1 ULKA 
2,3,5,6-tetraklorfenol <0.020  mg/kg TS 2 1 ULKA 
pentaklorfenol <0.020  mg/kg TS 2 1 ULKA 
klorfenoler, summa* <0.19  mg/kg TS 2 1 ULKA 
       
bensen <0.020  mg/kg TS 3 1 ULKA 
toluen <0.10  mg/kg TS 3 1 ULKA 
etylbensen <0.020  mg/kg TS 3 1 ULKA 
m,p-xylen <0.020  mg/kg TS 3 1 ULKA 
o-xylen <0.010  mg/kg TS 3 1 ULKA 
xylener, summa* <0.015  mg/kg TS 3 1 ULKA 
styren <0.040  mg/kg TS 3 1 ULKA 
MTBE <0.050  mg/kg TS 3 1 ULKA 
       
PCB 28 <0.0030  mg/kg TS 3 1 ULKA 
PCB 52 <0.0030  mg/kg TS 3 1 ULKA 
PCB 101 <0.0030  mg/kg TS 3 1 ULKA 
PCB 118 <0.0030  mg/kg TS 3 1 ULKA 
PCB 138 <0.0030  mg/kg TS 3 1 ULKA 
PCB 153 <0.0030  mg/kg TS 3 1 ULKA 
PCB 180 <0.0030  mg/kg TS 3 1 ULKA 
PCB, summa 7* <0.011  mg/kg TS 3 1 ULKA 
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Er beteckning Samlingsprov Brunna 1:12 
  
 
Labnummer O10531295 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
       
o,p'-DDT <0.010  mg/kg TS 3 1 ULKA 
p,p'-DDT <0.010  mg/kg TS 3 1 ULKA 
o,p'-DDD <0.010  mg/kg TS 3 1 ULKA 
p,p'-DDD <0.010  mg/kg TS 3 1 ULKA 
o,p'-DDE <0.010  mg/kg TS 3 1 ULKA 
p,p'-DDE <0.010  mg/kg TS 3 1 ULKA 
       
aldrin <0.010  mg/kg TS 3 1 ULKA 
dieldrin <0.010  mg/kg TS 3 1 ULKA 
endrin <0.010  mg/kg TS 3 1 ULKA 
isodrin <0.010  mg/kg TS 3 1 ULKA 
telodrin <0.010  mg/kg TS 3 1 ULKA 
       
alfa-HCH <0.010  mg/kg TS 3 1 ULKA 
beta-HCH <0.010  mg/kg TS 3 1 ULKA 
gamma-HCH (lindan) <0.0100  mg/kg TS 3 1 ULKA 
       
heptaklor <0.010  mg/kg TS 3 1 ULKA 
cis-heptaklorepoxid <0.010  mg/kg TS 3 1 ULKA 
trans-heptaklorepoxid <0.010  mg/kg TS 3 1 ULKA 
alfa-endosulfan <0.010  mg/kg TS 3 1 ULKA 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
 Metod 
1 Paket ENVIPACK 

Bestämning av alifatfraktioner. 
Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA). 
 
Metod baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual. 
Mätning utförs med GC-MS. 
 
PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, 
dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. 
 
Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. 
Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. 
Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,              
indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen) 
Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008. 
 
Bestämning av metaller enligt metod baserad på EPA 200.7 och ISO 11885. 
Mätning utförs med ICP-AES. 
 
Rev 2012-01-24 

 
2 Paket ENVIPACK 

Bestämning av klorfenoler enligt metod baserad på US EPA 8041, US EPA 3500 och DIN ISO 14154. 
Mätning utförs med GC-MS/GC-ECD. 
 
Bestämning av mono-, di- & triklorbensener enligt metod baserad på US EPA 624 och EPA 8260. 
Mätning utförs med GC-MS. 
 
Bestämning av tetra-, penta- & hexaklorbensener enligt metod baserad på CSN EN ISO 6468, US EPA 8081 och DIN 
38407-2. 
Mätning utförs med GC-ECD. 
 
Bestämning av klorerade alifater enligt metod baserad på EPA 624 och EPA 8260. 
Mätning utförs med GC-MS.  
 
Rev 2012-01-24 

 
3 Paket ENVIPACK 

Bestämning av monocykliska aromatiska kolväten (BTEX ), styren och MTBE (metyltertbutyleter) enligt metod baserad 
på EPA 624 och EPA 8260. 
Mätning utförs med GC-MS. 
 
Bestämning av polyklorerade bifenyler, PCB (7 kongener) enligt metod baserad på DIN 38407 och US EPA 8082. 
Mätning utförs med GC-ECD. 
 
Bestämning av klorerade pesticider enligt metod baserad på CSN EN ISO 6468, US EPA 8081 och DIN 38407-2. 
Mätning utförs med GC-ECD. 
 
Rev 2012-01-25 

 
4 OJ-34B. 

Bestämning av PFOS, perfluoroktansulfonat och PFOA, perfluoroktansyra. 
Metod; LC-MS-MS. 
 
 

 
 
 Godkännare 
INRO Ingalill Rosén 

 
ULKA Ulrika Karlsson 
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 Godkännare 
 

 
 
 Utf1 
1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 

ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma 
MLA som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade i;  
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,  
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa,  
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.  
 
Kontakta ALS Täby för ytterligare information. 
 

2 För mätningen svarar GBA, Flensburger Straße 15, 25421 Pinneberg, Tyskland, som är av det tyska 
ackrediteringsorganet DAkkS ackrediterat laboratorium (Reg.nr. D-PL-14170-01-00). DAkkS är signatär till ett 
MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade på följande adresser: 
Flensburger Straße 15, 25421 Pinneberg,  
Daimlerring 37, 31135 Hildesheim,  
Brekelbaumstraße1, 31789 Hameln,  
Wiedehopfstraße 30, 45892 Gelsenkirchen,  
Meißner Ring 3, 09599 Freiberg, 
Goldtschmidtstraße 5, 21073 Hamburg.  
 
Kontakta ALS Täby för ytterligare information. 
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in 
Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på 
ungefär 95%. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
 
 

                                                           
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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  SWECO Environment AB 
Projekt grundv John Byers 
Bestnr 1186388000   
Registrerad 2013-08-21 Box 8 
Utfärdad 2013-08-28 721 03 Västerås 
  Sweden 
 
 
Analys av vatten    
 
Er beteckning GV2 Björnbro 
  
 
Labnummer O10531297 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
PFOS perfluoroktansulfonat 23 4.6 ng/l 1 1 INRO 
PFOA perfluoroktansyra 55 11 ng/l 1 1 INRO 
       
As <1.0  µg/l 2 2 ULKA 
Ba 6.8 0.7 µg/l 2 2 ULKA 
Cd <0.50  µg/l 2 2 ULKA 
Co <0.50  µg/l 2 2 ULKA 
Cr <5.0  µg/l 2 2 ULKA 
Cu <1.0  µg/l 2 2 ULKA 
Hg <0.010  µg/l 2 2 ULKA 
Mo <1.0  µg/l 2 2 ULKA 
Ni <1.0  µg/l 2 2 ULKA 
Pb <1.0  µg/l 2 2 ULKA 
Sn <1.0  µg/l 2 2 ULKA 
V <5.0  µg/l 2 2 ULKA 
Zn <2.0  µg/l 2 2 ULKA 
       
alifater >C5-C8 <10  µg/l 2 2 ULKA 
alifater >C8-C10 <10  µg/l 2 2 ULKA 
alifater >C10-C12 <10  µg/l 2 2 ULKA 
alifater >C12-C16 <10  µg/l 2 2 ULKA 
alifater >C5-C16* <20  µg/l 2 2 ULKA 
alifater >C16-C35 <10  µg/l 2 2 ULKA 
       
naftalen 0.028 0.008 µg/l 2 2 ULKA 
acenaftylen <0.010  µg/l 2 2 ULKA 
acenaften <0.010  µg/l 2 2 ULKA 
fluoren <0.010  µg/l 2 2 ULKA 
fenantren <0.010  µg/l 2 2 ULKA 
antracen <0.010  µg/l 2 2 ULKA 
fluoranten <0.010  µg/l 2 2 ULKA 
pyren <0.010  µg/l 2 2 ULKA 
bens(a)antracen <0.010  µg/l 2 2 ULKA 
krysen <0.010  µg/l 2 2 ULKA 
bens(b)fluoranten <0.010  µg/l 2 2 ULKA 
bens(k)fluoranten <0.010  µg/l 2 2 ULKA 
bens(a)pyren <0.010  µg/l 2 2 ULKA 
dibenso(ah)antracen <0.010  µg/l 2 2 ULKA 
benso(ghi)perylen <0.010  µg/l 2 2 ULKA 
indeno(123cd)pyren <0.010  µg/l 2 2 ULKA 
PAH, summa 16* 0.028  µg/l 2 2 ULKA 
PAH, summa cancerogena* <0.035  µg/l 2 2 ULKA 
PAH, summa övriga* 0.028  µg/l 2 2 ULKA 
PAH, summa L* 0.028  µg/l 2 2 ULKA 
PAH, summa M* <0.025  µg/l 2 2 ULKA 
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Er beteckning GV2 Björnbro 
  
 
Labnummer O10531297 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
PAH, summa H* <0.040  µg/l 2 2 ULKA 
       
diklormetan <2.0  µg/l 3 2 ULKA 
1,1-dikloretan <0.10  µg/l 3 2 ULKA 
1,2-dikloretan <1.0  µg/l 3 2 ULKA 
1,2-diklorpropan <1.0  µg/l 3 2 ULKA 
triklormetan <0.30  µg/l 3 2 ULKA 
tetraklormetan <0.10  µg/l 3 2 ULKA 
1,1,1-trikloretan <0.10  µg/l 3 2 ULKA 
1,1,2-trikloretan <0.20  µg/l 3 2 ULKA 
hexakloretan <0.010  µg/l 3 2 ULKA 
cis-1,2-dikloreten <0.10  µg/l 3 2 ULKA 
trans-1,2-dikloreten <0.10  µg/l 3 2 ULKA 
trikloreten <0.10  µg/l 3 2 ULKA 
tetrakloreten <0.20  µg/l 3 2 ULKA 
vinylklorid <1.0  µg/l 3 2 ULKA 
       
monoklorbensen <0.10  µg/l 3 2 ULKA 
1,2-diklorbensen <0.10  µg/l 3 2 ULKA 
1,3-diklorbensen <0.10  µg/l 3 2 ULKA 
1,4-diklorbensen <0.10  µg/l 3 2 ULKA 
1,2,3-triklorbensen <0.10  µg/l 3 2 ULKA 
1,2,4-triklorbensen <0.10  µg/l 3 2 ULKA 
1,3,5-triklorbensen <0.20  µg/l 3 2 ULKA 
1,2,3,4-tetraklorbensen <0.010  µg/l 3 2 ULKA 
1235/1245-tetraklorbensen <0.020  µg/l 3 2 ULKA 
pentaklorbensen <0.010  µg/l 3 2 ULKA 
hexaklorbensen <0.0050  µg/l 3 2 ULKA 
       
2-monoklorfenol <0.10  µg/l 3 2 ULKA 
3-monoklorfenol <0.10  µg/l 3 2 ULKA 
4-monoklorfenol <0.10  µg/l 3 2 ULKA 
2,3-diklorfenol <0.10  µg/l 3 2 ULKA 
2,4+2,5-diklorfenol <0.20  µg/l 3 2 ULKA 
2,6-diklorfenol <0.10  µg/l 3 2 ULKA 
3,4-diklorfenol <0.10  µg/l 3 2 ULKA 
3,5-diklorfenol <0.10  µg/l 3 2 ULKA 
2,3,4-triklorfenol <0.10  µg/l 3 2 ULKA 
2,3,5-triklorfenol <0.10  µg/l 3 2 ULKA 
2,3,6-triklorfenol <0.10  µg/l 3 2 ULKA 
2,4,5-triklorfenol <0.10  µg/l 3 2 ULKA 
2,4,6-triklorfenol <0.10  µg/l 3 2 ULKA 
3,4,5-triklorfenol <0.10  µg/l 3 2 ULKA 
2,3,4,5-tetraklorfenol <0.10  µg/l 3 2 ULKA 
2,3,4,6-tetraklorfenol <0.10  µg/l 3 2 ULKA 
2,3,5,6-tetraklorfenol <0.10  µg/l 3 2 ULKA 
pentaklorfenol <0.10  µg/l 3 2 ULKA 
       
bensen <0.20  µg/l 4 2 ULKA 
toluen <0.50  µg/l 4 2 ULKA 
etylbensen <0.10  µg/l 4 2 ULKA 
m,p-xylen <0.20  µg/l 4 2 ULKA 
o-xylen <0.10  µg/l 4 2 ULKA 
xylener, summa* <0.15  µg/l 4 2 ULKA 
styren <0.20  µg/l 4 2 ULKA 
MTBE <0.20  µg/l 4 2 ULKA 
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Er beteckning GV2 Björnbro 
  
 
Labnummer O10531297 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
       
PCB 28 <0.0011  µg/l 4 2 ULKA 
PCB 52 <0.0011  µg/l 4 2 ULKA 
PCB 101 <0.0008  µg/l 4 2 ULKA 
PCB 118 <0.0011  µg/l 4 2 ULKA 
PCB 138 <0.0012  µg/l 4 2 ULKA 
PCB 153 <0.0011  µg/l 4 2 ULKA 
PCB 180 <0.0010  µg/l 4 2 ULKA 
PCB, summa* <0.0037  µg/l 4 2 ULKA 
       
o,p'-DDT <0.010  µg/l 4 2 ULKA 
p,p'-DDT <0.010  µg/l 4 2 ULKA 
o,p'-DDD <0.010  µg/l 4 2 ULKA 
p,p'-DDD <0.010  µg/l 4 2 ULKA 
o,p'-DDE <0.010  µg/l 4 2 ULKA 
p,p'-DDE <0.010  µg/l 4 2 ULKA 
       
aldrin <0.0050  µg/l 4 2 ULKA 
dieldrin <0.010  µg/l 4 2 ULKA 
endrin <0.010  µg/l 4 2 ULKA 
isodrin <0.010  µg/l 4 2 ULKA 
telodrin <0.010  µg/l 4 2 ULKA 
       
alfa-HCH <0.010  µg/l 4 2 ULKA 
beta-HCH <0.010  µg/l 4 2 ULKA 
gamma-HCH (lindan) <0.010  µg/l 4 2 ULKA 
       
heptaklor <0.010  µg/l 4 2 ULKA 
cis-heptaklorepoxid <0.010  µg/l 4 2 ULKA 
trans-heptaklorepoxid <0.010  µg/l 4 2 ULKA 
alfa-endosulfan <0.010  µg/l 4 2 ULKA 
 
 
Er beteckning GV1 Björnbro 
  
 
Labnummer O10531298 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
PFOS perfluoroktansulfonat 37 7.4 ng/l 1 1 INRO 
PFOA perfluoroktansyra 74 15 ng/l 1 1 INRO 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
 Metod 
1 OV-34B. 

Bestämning av PFOS, perfluoroktansulfonat och PFOA, perfluoroktansyra. 
Metod; LC-MS-MS. 
Rapporteringsgränsen är normalt 5 ng/l men kan variera med provets sammansättning. 
 

2 Paket ENVIPACK 
Bestämning av metaller enligt metod baserad på EPA 200.8 och CSN EN ISO 17294-2. 
Mätning utförs med ICP-MS. 
Bestämning av Hg enligt metod baserad på US EPA 245.7, US EPA 1631, CSN EN ISO 17852 och CSN EN 13370. 
Mätning utförs med fluorescens spektrofotometri.   
 
Bestämning av alifatfraktioner C5-C8 och C8-C10 enligt metod baserad på EPA 624 och EPA 8260.  
Mätning utförs med GC-MS. 
 
Bestämning av alifatfraktioner C10-C12, C12-C16 och C16-C35. 
Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA). 
Metod baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual. 
Mätning utförs med GC-MS. 
 
PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, 
dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. 
 
Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. 
Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. 
Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,              
indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen) 
Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008. 
 
Rev 2012-01-25 

 
3 Paket ENVIPACK 

Bestämning av klorfenoler enligt metod baserad på US EPA 8041, US EPA 3500 och CSN EN 12673. 
Mätning utförs med GC-MS/GC-ECD. 
 
Bestämning av mono-, di- och triklorbensener. 
Bestämning av klorerade alifater. 
Metod baserad på EPA 624 och EPA 8260. 
Mätning utförs med GC-MS. 
 
Bestämning av tetra-, penta- och hexaklorbensener enligt metod baserad på CSN EN ISO 6468, US EPA 8081 och 
DIN 38407-2. 
Mätning utförs med GC-ECD. 
 
Rev 2012-01-25 
 

 
4 Paket ENVIPACK 

Bestämning av monocykliska aromatiska kolväten (BTEX), styren och MTBE (metyltertbutyleter) enligt metod baserad 
på EPA 624 och EPA 8260. 
Mätning utförs med GC-MS. 
 
Bestämning av polyklorerade bifenyler, PCB (7 kongener) enligt metod baserad på DIN 38407  
och EPA 8082. 
Mätning utförs med GC-ECD. 
 
Bestämning av klorerade pesticider enligt metod baserad på CSN EN ISO 6468, US EPA 8081 och DIN 38407-2. 
Mätning utförs med GC-ECD. 
 
Rev 2012-01-25 
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 Godkännare 
INRO Ingalill Rosén 

 
ULKA Ulrika Karlsson 

 
 
 
 Utf1 
1 För mätningen svarar GBA, Flensburger Straße 15, 25421 Pinneberg, Tyskland, som är av det tyska 

ackrediteringsorganet DAkkS ackrediterat laboratorium (Reg.nr. D-PL-14170-01-00). DAkkS är signatär till ett 
MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade på följande adresser: 
Flensburger Straße 15, 25421 Pinneberg,  
Daimlerring 37, 31135 Hildesheim,  
Brekelbaumstraße1, 31789 Hameln,  
Wiedehopfstraße 30, 45892 Gelsenkirchen,  
Meißner Ring 3, 09599 Freiberg, 
Goldtschmidtstraße 5, 21073 Hamburg.  
 
Kontakta ALS Täby för ytterligare information. 
 

2 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma 
MLA som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade i;  
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,  
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa,  
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.  
 
Kontakta ALS Täby för ytterligare information. 
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in 
Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på 
ungefär 95%. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
 
 

                                                           
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 

http://www.alsglobal.se
mailto:info.ta@alsglobal.com
http://www.alsglobal.se


 KALLELSE 
 Datum  

  2013-10-01  

Kommunstyrelsen 
 

 

Ledamöter Ersättare 

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

Werner Schubert (S) 
Leif Lindqvist (V) 
Sven Svanström (Båp) 
Marie Nordberg (Mp) 
Cecilia Lidén (M) 
Joachim Westerlund (M) 
Anders Persson (FP) 
 

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 

Tid Måndagen den 21 oktober 2013, kl. 15.00 
Förmöten från kl. 14.00 

Plats Övergranssalen, kommunhuset, Kommunhuset, Bålsta 
 

Ärenden 
  1. Upprop 

  2. Val av justerare 

  3. Godkännande av dagordningen 

  4. Informationer från kommunstyrelsens ordförande och från kommundirektören  

  5. Information om kommunens ekonomi 

  6. Redovisning av delegationsbeslut 

  7. Redovisning av inkomna handlingar 

  8. Aktuella protokoll 

  9. Delårsbokslut 2013 

 10. Förslag till riktlinjer för hantering av resultatutjämningsreserv 

 11. Framställan från överförmyndarnämnden till kommunfullmäktige om beviljan av utökad 
budget 

 12. Årsredovisning 2012, Samordningsförbundet Uppsala län 

 13. Bidrag till nytt uppvärmningssystem, Övergrans bygdegård 

 14. Redovisning av prioriteringslista för planläggning 

 



 KALLELSE 

 Datum  

  2013-10-01  

Kommunstyrelsen 
 

 

 15. Förslag till beslut om samråd av förslag till detaljplan för Väppeby 7:18 m fl, Bålsta, 
Håbo kommun, Uppsala län "Tvåhus" 

 16. Detaljplaneuppdrag för Väppeby 6:1 m.fl., Väppeby äng i Bålsta, Håbo kommun - Plan-
besked 

 17. Detaljplaneuppdrag för Bålsta 2:69 m.fl., Björkvallen i Bålsta, Håbo kommun 

 18. Detaljplaneuppdrag för Bista 4:10 och del av Bista 4:5 i Bålsta, Håbo kommun 

 19. Ansökan om planbesked för ändrad detaljplan för Dyarne 5:98, 5:101, 5:104 

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

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

 22. Förslag till regler för Jan Fridegårdspriset 

 23. Förslag till val av jury till Håbo kommuns Jan Fridegårdpris 2014 

 24. Förslag till mottagare av Håbo Kulturstipendium 2013 

 25. Förslag om överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsned-
sättning i Uppsala län 

 26. Förslag om inrättande av en tillfällig fullmäktigeberedning med uppdraga att redovisa ett 
förslag till integrationspolitiskt program 

 27. Redovisning av beredd motion om uppföljning och effektivisering av kommunfullmäkti-
ges sammanträden, motionär: Nihad Hodzic (C) 

 28. Redovisning av beredd motion om inköp av en voteringssystem, att användas i samband 
med fullmäktiges sammanträden, motionär: Fred Rydberg (KD) 

 29. Redovisning av berett medborgarförslag om kommunal IT-insamling till förmån för tred-
je världen 

 30. Förslag till riktlinjer för medborgardialog 

 31. Inrättande av en tankstation för biogas 

 32. Förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige under år 2014 

 33. Övriga frågor 

 

   

Agneta Hägglund (S) 
Ordförande 

  



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

 Datum Vår beteckning 

  2013-09-27 KS2012/6 nr 2013.2715

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Ellinor Tegnér, registrator 

 

0171-525 04 
ellinor.tegner@habo.se 

 

Redovisning av delegationsbeslut 
 
Sammanfattning 
Följande beslut för perioden 2013-07-31 – 2013-09-27, föreligger: 

Anställningsbeslut / Anställningsinformation inkomna till löneenheten 
 Kommunstyrelsen/KS-stab, perioden 2013-08-20 – 2013-08-20. 
 Miljö- och teknikförvaltningen, perioden 2013-08-23 – 2013-09-19.  
 Skolförvaltningen, perioden 2013-07-01 – 2013-09-19. 
 Socialförvaltningen, perioden 2013-08-08 – 2013-09-25.  
 Bildningsförvaltningen, perioden 2013-08-15 – 2013-09-18.  

 

Enskilda beslut 
 Tilldelningsbeslut i upphandlingsärende. Per Kjellander, 

kommundirektör 2013-08-26. 

 Fullmakt för Kammarkollegiet att företräda Håbo kommun vid 
ramavtalsupphandling. Gudrun Lind, upphandlingschef 2013-08-26.  

 Beslut om utlämnande av allmän handling. Gudrun Lind, 
upphandlingschef 2013-08-28. 

 Delegationsbeslut om samråd, ändring av detaljplan Krägga. Agneta 
Hägglund, kommunstyrelsens ordförande 2013-09-09. 

 Delegationsbeslut behovsbedömning, miljöbedömning Kalkstensvägen. 
Beslut om att ingen miljökonskvensbeskrivning behöver göras. Cristin 
Ulvsbäck Lindh, planchef 2013-09-11. 

 Besvärshänvisning, utlämnande av allmän handling. Hans Nordstedt, 
kommunsekreterare 2013-09-13. 

 Förordnande som kommundirektör under perioden 2013-09-18 – 2013-
09-22. Per Kjellander, kommundirektör 2013-09-17. 

 Vidaredelegation talan vid upplåtelse av ledningsrätt och servitut och 
andra nyttjanderätter. Vipul Vithlani, tf kommundirektör 2013-09-20 
(handlingen felaktigt daterad). 

 Yttrande angående Digital Agenda för Uppsala län 1.0, Agneta 
Hägglund, kommunstyrelsens ordförande 2013-09-26. 

 

Protokoll 
 Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-08-20.  



 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

 Datum Vår beteckning 

  2013-09-27 KS2012/6 nr 2013.2715

 

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

 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar notera delegationsbesluten som delgivna. 
__________ 

 



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

 Datum Vår beteckning 

  2013-09-27 KS2012/5 nr 2013.2712

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Ellinor Tegnér, registrator 

 

0171-525 04 
ellinor.tegner@habo.se 

 

 
Redovisning av inkomna handlingar till kommunstyrelsens 
sammanträde 2013-10-21 
 
Sammanfattning 
Anmälningsärenden är 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 pärm som finns med vid sammanträdet. 

 

Beslutsunderlag 
– Sammanställning av anmälningsärenden, 2013-10-01.  
 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar notera handlingarna som delgivna. 
__________ 
 



Håbo kommun

MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2013-10-21

 Kommunstyrelsens förvaltning
Riktning             Hid     Besl.inst
Info    Ärendemening Diarienr Sammtr.dat
Notering Handläggare         
In 2013.2161 KS
Konkurrensverkets granskning av 
avtal på det kommunala området., 
Konkurrensverket

2013-10-21

Caroline Uttergård
In 2013.2264 KS
Remiss 512 A153.711/13, 
Ansökan om motorbåtstävling., 
Polisen

Upplåtelse av kommunens mark 2013 2013/15 KS 2013-10-21

Caroline Uttergård
In 2013.2265 KS
Tillståndsbevis från Polisen, 
Cirkus Maximum augusti 2013., 
Polisen

Upplåtelse av kommunens mark 2013 2013/15 KS 2013-10-21

Caroline Uttergård
In 2013.2271 KS
Protokoll från nätverksmöte 
integration Håbo 2013-06-03., 
Marie Lindberg, 
socialförvaltningen Håbo kommun

2013-10-21

Caroline Uttergård
In 2013.2281 KS
Cirkulär 13:39 från Sveriges 
Kommuner och Landsting, 
Interimsavtal och skolkopiering., 
Sveriges kommuner och landsting

2013-10-21

Caroline Uttergård
In 2013.2282 KS
Cirkulär 13:40 från Sveriges 
Kommuner och Landsting,  
Budgetförutsättningar för åren 
2013-2016., Sveriges kommuner 
och landsting

2013-10-21

Caroline Uttergård
In 2013.2315 KS
Tillståndsbevis gällande offentlig 
tillställning SM-tävling i offshore 
samt utställning, 
Polismyndigheten Uppsala län

Upplåtelse av kommunens mark 2013 2013/15 KS 2013-10-21

Caroline Uttergård
In 2013.2366 KS
Efterregistrering: Nätverksmöte 
Integration Håbo 2013-06-03 i 
Håbo bibliotek, Nätverksmöte 
Intergration Håbo

2013-10-21

Ellinor Tegnér
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Håbo kommun

MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2013-10-21

 Kommunstyrelsens förvaltning
Riktning             Hid     Besl.inst
Info    Ärendemening Diarienr Sammtr.dat
Notering Handläggare         
In 2013.2401 KS
Cirkulär 13:42, Ändringar i 
socialtjänstlagen som gäller 
ekonomiskt bistånd, Sveriges 
kommuner och landsting, SKL

2013-10-21

Ellinor Tegnér
In 2013.2402 KS
Tillsåndsbevis Marknad 2013-09-
28, Polismyndigheten i Uppsala 
län

2013-10-21

Ellinor Tegnér
In 2013.2414 KS
Cirkulär 13:43, Ändrade 
bestämmelser i 
arbetslöshetsförsäkringen, 
Sveriges kommuner och 
landsting, SKL

2013-10-21

Ellinor Tegnér
In 2013.2439 KS
Studieresa för 
kommunstyrelseordförande och 
KSLs arbetsutskott - 
minnesanteckningar, 
Kommunförbundet Stockholms 
län

2013-10-21

Ellinor Tegnér
In 2013.2443 KS
Cirkulär 13:44 - 
Ansvarsfördelning mellan 
kommun och landsting när det 
gäller insatser för barn och 
ungdomar med psykisk 
funktionsnedsättning

, Sveriges kommuner och 
landsting, SKL

2013-10-21

Ellinor Tegnér
In 2013.2517 KS
Nätverksmöte integration Håbo, 
2013-09-04 i Håbo bibliotek., 
Integration Håbo

2013-10-21

Ellinor Tegnér
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Håbo kommun

MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2013-10-21

 Kommunstyrelsens förvaltning
Riktning             Hid     Besl.inst
Info    Ärendemening Diarienr Sammtr.dat
Notering Handläggare         
In 2013.2535 KS
SN § 71 2013-09-03: Inleda 
samarbeta med brottsofferjouren i 
Uppsala elelr brottsofferjouren i 
norrort i Stockholm från och med 
år 2014, till kommunstyrelsen för 
kännedom, Socialnämnden

2013-10-21

Ellinor Tegnér
In 2013.2615 KS
Tillståndsbevis 514 A108.825/13, 
marknad 2013-09-28, 
Polismyndigheten

2013-10-21

Ellinor Tegnér
In 2013.2617 KS
Cirkulär 13:41 från Sveriges 
Kommuner och Landsting, Avtal 
om notkopiering inom de 
kommunala musik-
/kulturskolorna läsåret 
2013/2014, Sveriges kommuner 
och landsting, SKL

2013-10-21

Ellinor Tegnér
In 2013.2619 KS
Cirkulär 13:47 från Sveriges 
Kommuner och Landsting, 
Timbelopp för personlig assistans 
enlig SFB år 2014, Sveriges 
kommuner och landsting, SKL

2013-10-21

Ellinor Tegnér
In 2013.2620 KS
Cirkulär 13:46 från Sveriges 
Kommuner och Landsting samt 
Pacta, Överenskommelse om lön 
och anställningsvillkor för 
räddningstjänstpersonal
i beredskap (RiB 13) med 
Brandmännens
Riksförbund och Svenska 
Kommunalarbetarförbundet, 
Sveriges kommuner och 
landsting, SKL

2013-10-21

Ellinor Tegnér

Winess 4.02-479
© Bardeli Datasystem 1986-2011

2013-10-01  08:53
Antal:25    HAMED

Sida 3 (4)



Håbo kommun

MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2013-10-21

 Kommunstyrelsens förvaltning
Riktning             Hid     Besl.inst
Info    Ärendemening Diarienr Sammtr.dat
Notering Handläggare         
In 2013.2702 KS
Cirkulär 13:48 från Sveriges 
Kommuner och Landsting, 
Budgetpropositionen för år 2014, 
Sveriges kommuner och 
landsting, SKL

2013-10-21

Ellinor Tegnér
In 2013.2704 KS
Remiss 503 A 203.6998/2013, 
allmän sammankomst, Torget, 
Polisen

Upplåtelse av kommunens mark 2013 2013/15 KS 2013-10-21

Ellinor Tegnér
In 2013.2709 KS
Kommunalekonomisk utjämning 
för kommuner, preliminärt utfall, 
år 2014, SCB

2013-10-21

Ellinor Tegnér
In 2013.2710 KS
Statsbidrag avseende förskola, 
fritidshem och annan pedagogisk 
verksamhet, bidragsåret 2014, 
preliminärt utfall, SCB

2013-10-21

Ellinor Tegnér
In 2013.2711 KS
Utjämning av LSS-kostnader 
mellan kommuner, utjämningsåret 
2014, preliminärt utfall, SCB

2013-10-21

Ellinor Tegnér
In 2013.2738 KS
Minnesanteckningar från 
studiebesök i Berlin, Madeleine 
Sjöstrand, Kommunalförbundet 
Stockholms län

2013-10-21

Ellinor Tegnér
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© Bardeli Datasystem 1986-2011
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 Datum Vår beteckning 

  2013-09-27 KS2013/13 nr 2013.2718

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Ellinor Tegnér, registrator 

 

0171-525 04 
ellinor.tegner@habo.se 

 

Redovisning av aktuella protokoll 
Föreligger minnesanteckningar/protokoll från ungdomsrådet och Håbo 
Marknads AB. 

Beslutsunderlag 
– Minnesanteckningar från ungdomsrådet, 2013-05-29. 
– Protokoll från styrelsemöte Håbo Marknads AB, 2013-09-10.  
 
 
Kommunkansliets förslag till beslut:  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Styrelsen noterar minnesanteckningar och protokoll som delgivna. 
__________ 
 

 



Håbo Marknads AB 
Protokoll styrelsemöte 2013-09-10 
Närvarande: 
Ordinarie ledamöter: Lars-Göran Bromander, Christian Gahemi, Chris Bremark 
Ersättare: Frank Nilsson, Bengt Skiöld 

Ej närvarande: Ralp Abrahamsson, Sven Svanström, Christer Persson, Anders Ekman, Göran Eriksson 
Övriga: Lena Eklund-Gabrielsson, Per Andersson 

4:1 Mötets öppnande 

Mötet öppnas av Lars-Göran Bromander 

4:2 Val av justerade 
Till justerade valdes Bengt Skiöld 

4:3 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes 

4:4 Protokoll från föregående möte 

Protokollet godkändes 

4:5 Information från VD 

Håbo Marknads AB:s nya lokaler presenteras, alla rum uthyrda. 

Håbo kommun har utsett en kontaktperson som ska arbeta ihop med Håbo Marknads AB när det 

gäller försäljning av tomterna i Draget. 

Serviceundersökning från SBA presenteras. 

Roligaste sommarjobbet 2013, 32 ungdomar deltog. Rapporten är skickad till kommunstyrelsen. 

Per Andersson berättar om "Unga jobb" som handlar om ungdomar som ej är i arbete, 

initiativtagare är Sparbanken i Enköping. 

Ny broschyr, guide för företagarna. 

Håbo Marknads AB är konferensvärd för Lyft Näringslivet 23 oktober på Aronsborg. 
Banvaktsstugan, uthyrd. 
Logistik Bålsta deltar på Business Arena 18-19 september i Stockholm. 

Logistik Bålsta är med på Future Transport i Jönköping, 8-10 oktober. 

4:6 Ekonomirapport 
Ekonomirapporten godkändes 

4:7 Övriga rapporter 

Inga övriga rapporter 



4:8 Beslutsärenden 

Inga beslutsärenden. 

4:9 Övriga frågor 

Lars-Göran Bromander berättar om ett kommande möte den 5 oktober "Möjligheterna hus" på 
centrum. 
Frank Nilsson tackar för vårt engagemang och arbete under Håbo festdag. 

4:10 Nästa styrelsemöte 
26 november 

4:11 Styrelsemötet avslutas 

Mötet avslutas 

.J;ff 1f?rJ11wJl 
Lars-Göran Bromander 

Ordförande. 

/'/<'-'lc/.-L'/if,7.j 
Beng(Skiöld 

Justerare 
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  2013-05-29 KS2013/13 nr 2013.1843

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Helena Andersson, administratör  
helena.andersson@habo.se 

 

 

MINNESANTECKNINGAR UNGDOMSRÅDET 2013-05-29 
 
Dag: Onsdagen den 29 maj kl. 18-20 
Lokal: Kalmarrummet, kommunhuset 
 
Närvaro: Anna Droga, Janne Sundling, Lina Björnsson, Victor Dänhardt, 
Frida Lantz, Fredrik Anderstedt, Joachim Westerlund, Daniel Cramnell, Jo-
achim Ringwall, Charlotta Bjälkebring Carlsson.  
 
 

1. Janne Sundling hälsade alla välkomna. 
 

2. Vi gick igenom närvaro och presenterade oss. 
 

3. Förra minnesanteckningarna gicks igenom och lades till handlingar-
na.  
 
 

4. Ungdomskamp Ingå 
Åsa Eriksson stämde av med vilka som har anmält sig hittills till 
ungdomskamp Ingå. Alla som har ansökt att följa med från ung-
domsrådet har fått en plats. Yngre elever från grundskolorna i Håbo 
kommun kommer också att erbjudas platser. Alla som ska följa med 
kommer att få information i ett utskick i juni. Alla exakta tider för 
avresa och övrigt kommer att meddelas senare. Den 15 augusti 
kommer ett informationsmöte äga rum för föräldrar och ungdomar. 
Den 3 september kommer de att ske en träff med framförallt alla 
ungdomar som ska följa med.  
 
 

5. Gröna Lund  
Besöket på Gröna Lund var mycket lyckat. Det var en trevlig kväll 
och hård kamp om segern i 5-kampen.  
 
 

6. Avslutningsfest för 9:orna  
Planeringen kring avslutningsfesten är i full gång. Representanter 
från de olika skolorna samt lärarrepresentanter kommer att träffas i 
nästa vecka för planering. Biljetter till balen har också börjat säljas 
eller kommer att börja säljas om någon vecka (beroende på skola). 
9:orna i ungdomsrådet känner sig nöjda med att de har fått vara med 
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vid planering av festen.  
 

7. Uteaktivitet för ungdomar under sommaren 
Helena Andersson har undersökt med Bengt Bergström, Fritidskon-
sulent, kring möjligheten att anordna extra aktiviteter för äldre ung-
domar utanför Verkstan. Det finns tyvärr inte budget för något så-
dant arrangemang i år eftersom det främst genererar personalkostna-
der. Någon representant från ungdomsrådet får gärna bli projektleda-
re för ett sådant projekt. Det tipsades om ungdoms- och evene-
mangscheckarna från Leader som möjligtvis skulle kunna användas 
vid ett arrangemang. Bengt Bergström hjälper gärna till om någon 
utav ungdomarna vill driva ett arrangemang.  
 
 

8. Övriga frågor/synpunkter  
- Ett rödljus vid Hemköp, Sibylla, Västerängsskolan skulle be-

hövas. Det är svårt att komma över vägen.  
 

- Utegym i Viby är en bra idé men gymmet får gärna ligga mer 
centralt så att inte man behöver ta sig så långt för att komma 
dit. Utegymmet kan också bli en tryggare plats om fler per-
soner vistas i närheten.  
 

- ”Håll Sverige rent” finns det som projekt på skolorna? En del 
av pengarna till balen för ett antal år sedan bekostades genom 
att studenterna gick ut och städade.  
 

- Vem städar upp och gör ordning på stränderna i Skokloster?  
Skokloster har privata stränder medan exempelvis Kal-
marsand är en kommunal strand.  

 
 

9. Kommande möten 
- tisdagen den 3/9 kl. 18.00 – 20.00, Kalmarrummet 
 
 

10. Mötet avslutades 
   
 

Vid anteckningarna 

Helena Andersson  
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Vipul Vithlani, Ekonomichef 

 

0171-527 16 
Vipul.Vithlani@habo.se 

 

Delårsbokslut 2013 
Sammanfattning 
Enligt lagen om kommunal redovisning som gäller från och med 1998 skall 
kommunen årligen upprätta minst en särskild redovisning, delårsrapport, för 
verksamheten från räkenskapsårets början. Minst en rapport skall omfatta en 
period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. 

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

Kommunen har upprättat delårsrapport per den 31 augusti med 
helårsprognos. 

Driftredovisning – prognos helår 

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

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

Diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen har haft stor påverkan på 
pensionsskuldens storlek. Ju lägre diskonteringsräntan är desto högre blir 
pensionsskulden. Sveriges Kommuner och landsting, SKL, beslutade i april 
att diskonteringsräntan ska sänkas med 0,75 procentenheter. Sänkningen får 
till effekt att avsättningen i balansräkningen ökar med 6,9 mkr på helår. 
Ansvarsförbindelsen ökar med cirka 27,8 mkr. 

AFA har beslutat om en återbetalning av sjukförsäkringsavgifter avseende 
åren 2005 till 2006. För kommunen innebär det en återbetalning med 
ca 13,0 mkr, vilket har redovisats i prognosen. 

Senaste skatteintäktsprognosen, daterad 2013-08-15 från Sveriges 
kommuner och landsting (SKL), visar att intäkterna väntas bli 3,9 mkr högre 
än budgeterat. 

Räntenivån för långfristiga skulder är fortfarande låg 2013, men i och med 
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att diskonteringsräntan för kommunens pensionsskuld förändrades har 
överskottet från budgeterade räntor för de långfristiga skulderna finansierat 
räntekostnadsökningen för pensioner. 

Investeringar 

VA-avdelningens investering i om- och tillbyggnad av Bålstas reningsverk 
samt utgifterna för personaldelen i Bålsta kommer att överskrida budgeten 
med totalt 16 mkr utöver de budgeterade 35,6 mkr i år. Flera oförutsedda 
händelser har inträffat vilket medför att den totala investeringen blir dyrare. 
Miljö- och tekniknämnden aviserar ett underskott om netto 1,4 mkr för bl.a. 
äldreboende Solängen. Övriga nämnder har prognostiserat att budgeten 
kommer att hållas. Miljö och tekniknämnden har i ett särskilt skrivelse till 
kommunfullmäktige anhållit om ett tilläggsanslag för byggnation av 
junibackens förskola (se bilaga). En redogörelse för fördyrande av om- och 
tillbyggnad av Bålsta reningsverk lämnas som bilaga till delårsbokslut, 
enligt beslut av kommunstyrelsen i samband med redovisning av 
delårsuppföljning  per sista mars 2013. 

Bedömning av måluppfyllelse 

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

Budgetjusteringar åren 2013 och 2014 på grund av organisatoriska 
förändringar mellan kommunstyrelsen och bildningsnämnden. 

Kommunfullmäktige beslutade om att överföra ansvar för kultur och 
fritidsverksamhet från bildningsnämnden till kommunstyrelsen med start 
den 1 juli 2013. I samband med det beslutades det att budget tillhörande 
dessa verksamheter skulle flyttas över. I delårsrapporten per 31 mars 
överfördes därför 22 171 tkr i driftbudget och 645 tkr i investeringsbudget.  

Bildningsnämndens budget har nu gåtts igenom och ytterligare 
ramjusteringar föreslås för år 2013 och för 2014 mellan kommunstyrelsen 
och bildningsnämnden, enligt följande; 

Driftbudget 
Administration (inkl sommarjobbadm, teater) 100 tkr 
Sommarjobbare, lön  190 tkr 
Licenser Qlikview, Stratsys, Invid Amea   40 tkr 
Summa    330 tkr 
 

Investeringsbudget 
Administrativa investeringar   20 tkr 
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Ytterligare budgetjustering kan tillkomma inför år 2014 när översynen av 
lokaldisponeringen av Bildningscentrum Jan Fridegård är klar och nya 
hyreskontrakt upprättats av fastighetsavdelningen. 

Beslutsunderlag 
- Delårsbokslut per 31 augusti med helårsprognos, år 2013. 
- Anhållan om tilläggsanslag från miljö- och tekniknämnden för byggnation 
av junibackens förskola. 
- Informationsärende gällande om- och tillbyggnad av Bålsta reningsverk 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner delårsbokslut för kommunstyrelsens 
verksamheter och avstämning av kommunstyrelsens mål. 

4. Kommunstyrelsen överlämnar delårsbokslut per den 31 augusti till 
kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

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

 
2. Kommunfullmäktige godkänner att investeringsbudgeten för Miljö- och 

tekniknämnden utökas med 25 223 tkr för byggnation av junibackens 
förskola i Skokloster. 

 
3. Kommunfullmäktige godkänner att ramjusteringar görs mellan 

kommunstyrelsen och bildningsnämnden om 330 tkr i driftbudgeten 
och 20 tkr i investeringsbudgeten genom att kommunstyrelsens ram 
utökas och bildningsnämndens ram minskas med motsvarande belopp 
både för år 2013 och för år 2014. 

 



 

Delårsbokslut augusti 2013 

Kommunfullmäktige 
 
 

2013-09-30 
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1 Sammanfattning  

Enligt lagen om kommunal redovisning som gäller från och med 1998 skall kommunen 
årligen upprätta minst en särskild redovisning, delårsrapport, för verksamheten från 
räkenskapsårets början. Minst en rapport skall omfatta en period av minst hälften och 
högst två tredjedelar av räkenskapsåret. 

Delårsrapporten skall innehålla en redogörelse för verksamheten och resultatet för 
perioden. Uppgifter skall också lämnas för samma period föregående år. 

Kommunen har upprättat delårsrapport per den 31 augusti med helårsprognos. 

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

Tre av nämnderna visar underskott och en visar överskott. Skolnämnden redovisar en 
prognos på 7,7 mkr i underskott. Det är främst insatser för barn i behov av särskilt stöd 
som är orsaken. Förvaltningen arbetar med en handlingsplan för att nå en budget i 
balans. Socialnämnden visar ett underskott på 3,9 mkr. En av orsakerna är att 
hemtjänsten är dyrare än budgeterat.  Miljö- och teknikförvaltningen prognostiserar att 
nå ett nollresultat. Överförmyndarnämnden räknar med ett underskott om 150 tkr. 

Diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen har haft stor påverkan på 
pensionsskuldens storlek. Ju lägre diskonteringsräntan är desto högre blir 
pensionsskulden. Sveriges Kommuner och landsting, SKL, beslutade i april att 
diskonteringsräntan ska sänkas med 0,75 procentenheter. Sänkningen får till effekt att 
avsättningen i balansräkningen ökar med 6,9 mkr på helår. Ansvarsförbindelsen ökar 
med cirka 27,8 mkr. 

AFA har beslutat om en återbetalning av sjukförsäkringsavgifter avseende åren 2005 till 
2006. För kommunen innebär det en återbetalning med ca 13,0 mkr, vilket har 
redovisats i prognosen. 

Senaste skatteintäktsprognosen, daterad 2013-08-15 från Sveriges kommuner och 
landsting (SKL), visar att intäkterna väntas bli 3,9 mkr högre än budgeterat. 

Räntenivån för långfristiga skulder är fortfarande låg 2013, men i och med att 
diskonteringsräntan för kommunens pensionsskuld förändrades har överskottet från 
budgeterade räntor för de långfristiga skulderna finansierat räntekostnadsökningen för 
pensioner. 

Investeringar 

VA-avdelningens investering i om- och tillbyggnad av Bålstas reningsverk kommer att 
överskrida budgeten med totalt 16 mkr utöver de budgeterade 35,6 mkr i år. Flera 
oförutsedda händelser har inträffat vilket medför att den totala investeringen blir dyrare. 
Miljö- och tekniknämnden aviserar ett underskott om 1,4 mkr för äldreboende 
Solängen. Övriga nämnder har prognostiserat att budgeten kommer att hållas. Miljö och 
tekniknämnden kommer i ett särskilt skrivelse till kommunfullmäktige att anhålla om ett 
tilläggsanslag för byggnation av junibackens förskola, eftersom utgifterna för 
byggnationen kommer att uppstå redan i år. 
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2 Håbo kommun 

2.1 Uppdrag och ansvarsområde 

2.1.1 Mål och politisk viljeinriktning 
Lagstiftningen har allmänt hållna krav på att budgeten ska innehålla mål och riktlinjer 
för verksamheten. Hur målen ska se ut detaljregleras inte. Det ska finnas finansiella mål 
samt mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning. 

Kommunövergripande mål redovisas i det följande. Utifrån dessa har nämnderna 
utarbetat verksamhetsmål av betydelse för god ekonomisk hushållning. Under 
nämndernas avsnitt har en utvärdering/avstämning av verksamhetsmål gjorts av 
nämnderna för perioden. 

2.1.2 Mål för god ekonomisk hushållning 
För perioden 2012-2014 har tre mål på kommunfullmäktiges nivå prioriterats: 

- barn och unga ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig utveckling och 
lärande, 

- förtroendet för Håbo kommun ska öka och 

- Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

Med utgångspunkt ifrån kommunfullmäktiges mål har varje nämnd i uppdrag att arbeta 
fram egna mål.  

I det följande redovisas fullmäktiges mål, med motivering till varför just detta mål valts 
samt strategi för att uppnå målet. 

Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig utveckling 
och lärande. 

Motivering 

Barn och unga ska utvecklas till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 
individer och medborgare. Särskilt viktigt är att elevernas kunskapsresultat förbättras. 

Strategier 

Vi ska satsa på att skapa förutsättningar för ett ökat föräldraengagemang. 

Pedagogernas insatser för att elevernas resultat ska öka är avgörande, varför särskilda 
satsningar ska göras på personalens kompetensutveckling. 

Vi ska satsa på att vidareutveckla samverkan mellan skolan, socialförvaltningen och 
andra aktörer, för att på bästa sätt ge stöd till barn/elever med särskilda behov. 

Barn och unga ska erbjudas berikande kulturupplevelser och fritidsaktiviteter. 

 

 

Kommunfullmäktige, Förvaltningsberättelse delårsbokslut aug 2013 4(126) 



Förtroendet för Håbo kommun ska öka 

Motivering 

Genomförda medborgar- och medarbetarundersökningar visar att förtroendet för Håbo 
kommun behöver öka. 

För fortsatt tillväxt krävs bland annat hög attraktionskraft vilket ett starkt varumärke 
bidrar till. Stort förtroende är en viktig del av en kommuns varumärke. 

Förtroende är även en viktig del av den demokratiska processen, ett ökat förtroende 
stärker demokratin. 

Strategier 

Vi ska satsa extra på att stärka varumärket Håbo kommun, såväl ut ett medarbetar- som 
medborgarperspektiv, i syfte att öka förtroendet, 

Vi ska utveckla vår medborgardialog för att skapa ett bättre resultat och ökad 
delaktighet, 

Vi ska förbättra servicen genom en bättre tillgänglighet i kontakt med kommunens 
verksamheter, 

Vi ska skapa ökade kunskaper om kommunens verksamheter genom ökad information i 
lokala medier och på webben. 

Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

Motivering 

En balanserad ökning av antalet kommuninvånare ger bättre förutsättningar för god 
kommunal service inom exempelvis skola, vård och omsorg. 

En ökning av antalet arbetstillfällen ger förutsättningar för att utveckla den lokala 
kommersiella servicen, i form av till exempel restauranger och handel. 

Strategier 

Vi ska satsa extra på att skapa attraktiva bostadsområden genom att planlägga 
bostadsmark i sjö- och centrumnära lägen. 

Vi ska erbjuda verksamhetsmark genom att planlägga attraktiva områden med bra 
skyltläge och bra kommunikationer 

Vi ska förbättra kommunikationerna inom kommunen samt till och från kommunen i 
syfte att underlätta för kommuninvånarna att kunna bo och verka i kommunen. 
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2.1.3 Finansiella mål 

Långsiktiga mål 
Skatten ska inte höjas. 

Mål för planeringsperioden 
Kommunens och nämndernas resultat skall innebära att ekonomin är i balans. 

Delmål att kommunens resultat skall innebära att ekonomin är i balans kommer att 
uppnås. 

Delmål att nämndernas resultat skall innebära att ekonomin är i balans kommer inte att 
uppnås. Skolnämnden, socialnämnden och överförmyndarnämnden redovisar underskott 
om 7,7 mkr, 4,1 mkr respektive 150 tkr. 

2.1.4 Sammanfattande bedömning av nämndernas mål 
Utifrån de tre kommunövergripande målen har nämnderna tagit fram egna mål för sina 
verksamheter. Av nämndernas 23 mål har 19 bedömts komma att uppfyllas under året, 
vilket är 83 procent. Ett av målen har resultat inte kunnat bedömas i delårsbokslutet. 

Nämndernas bedömning av måluppfyllelse redovisas nedan per kommunövergripande 
mål. 

Barn och unga ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig utveckling och 
lärande – sex av nio nämndmål bedöms uppfyllas (67 procent). Ett av målen har inte 
kunnat bedömas. 

Förtroendet för Håbo kommun ska öka. – åtta av nio mål bedöms uppfyllas (89 
procent). 

Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun – alla fem målen bedöms uppfyllas . 

De mål som inte bedöms uppfyllas är följande: 

Skollnämnden bedöms inte nå målet om att alla elever, utifrån sina individuella 
förutsättningar, ska ges möjlighet att uppnå minst godkännda betyg i alla ämnen. 

Bildningsnämnden bedöms inte nå målet om att fler elever söker till våra egna 
utbildningar som ett alternativ i elevens fria val av gymnasieskola/vuxenutbildning. 

Överförmyndarnämnden har som mål att upprätthålla rättssäkerheten för de svaga och 
utsatta kommuninvånarna samt säkerställa bästa resultat och kvalitet i sina arbeten 
utifrån gällande lagstiftning och invånarnas behov av och krav på väl fungerande 
verksamhet. På grund av ett ökat antal ärenden bedöms målet om en välfungerande 
verksamhet inte vara uppfyllt. 
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2.2 Ekonomi 

2.2.1 Periodens resultat 
Kommunens resultat per den 31 augusti är periodiserat, dvs. utgifter och inkomster 
hänförliga till räkenskapsperiod har gjorts enligt god redovisningssed. Prognosen för 
helår är baserad på nämndernas egna uppskattningar om intäkts- och kostnadsutveckling 
för årets sista 4 månader. 

Kommunens resultat per den 31 augusti uppgår till 26,8  (51,9) mkr. Det är 25,1 mkr 
sämre än motsvarande period år 2012. 

Resultatförändringen i utfallet för årets första 8 månader i jämförelsen med motsvarande 
period förra året förklaras av både positiva och negativa faktorer: 

Nämndernas nettokostnad har ökat med drygt 19,9 mkr eller med 3,6 procent mellan 
perioden 2012/2013. I jämförelsen med motsvarande period åren 2011/2012 var 
ökningen 16,4 mkr eller 3,0 procent. 

Skattenettot, d v s skillnaden mellan kommunens intäkter i form av skatteintäkter och 
statsbidrag och kommunens kostnader i form av utjämningsavgifter, har ökat med 
13,5 mkr eller med 2,3 %. I jämförelsen med motsvarande period åren 2011/2012 var 
ökningen 14,0 mkr eller 2,4 %. 

Jämförelsestörande poster mellan perioderna uppgår till 20,3 mkr. År 2012 påverkade 
återbetalning av sjukförsäkringsavgiften om 14,3 mkr det årets resultat positivt, 
återbetalning för år 2013 för åren 2005-2006 om ca 13,0 mkr ingår inte i periodiserat 
resultat, men är medräknat i helårsprognosen för år 2013. Detta med anledningen att 
beslutet inte var tagen av AFA försäkringens styrelse per 31 augusti. 

Diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen har haft stor påverkan på 
pensionsskuldens storlek. Ju lägre diskonteringsräntan är desto högre blir 
pensionsskulden. Sveriges Kommuner och landsting, SKL, beslutade i april att 
diskonteringsräntan ska sänkas med 0,75 procentenheter. Sänkningen får till effekt att 
resultatet påverkas negativt med 6,0 mkr per 31 augusti och för helåret med 6,9 mkr. 

2.2.2 Prognostiserat resultat jämfört med budget 2013 
Prognosen för år 2013 ger ett överskott om ca 19,7 (33,0) mkr. En förbättring med 
ca 9,4 mkr jämfört med budget. 

Det positiva resultatet i prognosen jämfört med budget 2013 förklaras av ett antal 
negativa och positiva avvikelser. 

 Nämndernas nettokostnad överstiger budget med 8,1 (7,9) mkr eller 0,93 (1,19) 
procent. 

 Kostnaderna för avskrivningar och kapitaltjänstintäkter (ersättning för 
avskrivningar och internränta) från taxefinansierade verksamheter ger ett 
nettounderskott om ca 2,6 mkr. Kostnaderna för avskrivningar av kommunens 
anläggningar och inventarier är beräknad till 54,3 mkr en ökning med 8,1 mkr 
jämfört med budgeten. Kapitaltjänstintäkterna från taxefinansierade 
verksamheterna ökar med 5,5 mkr jämfört med budgeten, beroende på den höga 
investeringsvolymen inom vattenverket. 

 Räntekostnaderna för kommunens långfristiga skulder minskar med 5,1 mkr, 
samtidigt som ränta på kommunens pensionsskulder ökar med 6,7 mkr på grund 
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av sänkning av diskonteringsräntan. 
 Finansiella intäkter minskar med ca 0,4 (0,6) mkr. 
 Skattenettot (skatteintäkterna och utjämning) ökar med ca 3,7 (9,2) mkr. 
 Återbetalningarna av 2005 och 2006 års premier för AGS (sjukförsäkringsavgift) 

ger ett överskott om ca 13,0 (14,3) mkr. 

Ersättningen från försäkringsbolaget för en nedbrunnen förskola i Skokloster är inte 
medtagen i prognosen. Indikativt handlar det om ett belopp på 31,0 mkr, Vilket kommer 
att påverka kommunens resultat positivt i bokslutet. Anledningen till att intäkten inte 
ingår i prognosen är att parterna inte slutgiltigt beslutat i ärendet. 

2.2.3 Resultaträkning åren 2012-2013 

Resultaträkning, tkr Bokslut 
2012 

Delårsbokslut 
2012-08-31 

Delårsbokslut 
2013-08-31 

Prognos 
2013 

Budget 2013 

Verksamhetens 
intäkter 

231 087 146 942 144 003 234 877 210 724 

Verksamhetens 
kostnader 

-1 066 187 -673 193 -701 789 -1 095 096 -1 076 980 

Finansnetto -19 191 -12 979 -20 062 -27 383 -27 028 

Verksamhetsnetto -854 291 -539 230 -577 848 -887 602 -893 284 

      

Skattenetto 880 515 591 126 604 622 907 348 903 608 

      

Resultat 26 224 51 896 26 774 19 746 10 324 

      

Resultat som andel 
av skattenettot 3,0 % 8,8 % 4,3 % 2,2 % 1,1 % 

      

2.2.4 Avvikelser mellan budget och resultat för nämnderna, mkr 

Nämnder/styrelse Prognos Delårsbokslut 2012 Prognos delårsbokslut 2013 

Kommungemensamma 
verksamheter 

0,1 0,6 

Bildningsnämnd 1,7 3,0 

Skolnämnd -6,5 -7,7 

Socialnämnd -1,2 -3,9 

Överförmyndarnämnden 0 -0,1 

Miljö- och tekniknämnd -4,1 0 

Vattenverk 0 0 

Avfallshantering 0 -2,0 

Summa -10,0 -10,1 

Den största procentuella avvikelsen mot budgeten uppvisar skolnämnden 2,2 procent 
och socialnämnden 1,7 procent, bildningsnämnden och kommunstyrelsen redovisar ett 
positivt resultat med 3,0 mkr respektive 0,3 mkr jämfört med budgeten. Miljö- och 
tekniknämnden räknar med att budgeten kommer att hållas. Anledningen till att 
avfallsverket redovisar ett underskott om 2,0 mkr beror på att verket kommer att köpa  
nya avfallskärl för sopsortering till hushållen. Underskottet kommer att regleras mot 
avfallsverkets eget kapital, (se not eget kapital) Utförligare analyser och kommentarer 
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redovisas i nämndernas verksamhetsberättelser. 

2.2.5 Resultat år 1996-2012, prognos 2013 
För åren 1996-2000 uppgick de ackumulerade underskotten till 180 mkr. De senaste 12 
åren har kommunen redovisat överskott om sammanlagt 227 mkr. Prognosen för år 
2013 visar ett resultat om ca 20,0 mkr under förutsättningar att skatteprognosen och 
prognoser för nämnderna inte försämras. 

Resultat år 1996-2012, prognos 2013 

 

2.2.6 Skatteintäkter 
Slutavräkning år 2012 

För år 2012 bedömer förbundet för Sveriges kommuner och landsting (SKL) att 
förbättringen av skatteintäkterna blir något högre än bedömningen som gjordes i 
samband med bokslut för år 2012. 

Avräkningen ska enligt rekommendationen beräknas utifrån SKL:s 
skatteunderlagsprognos i december. SKL:s prognos i december visade en ökning av 
skatteunderlaget med 3,9 procent för 2012. Med denna bedömning av skatteunderlaget 
blev rekommenderad uppbokning för 2012, 451 kronor per invånare den 1.11.2011. 

SKL:s reviderade prognos enligt cirkulär 13:40 visar en ökning av skatteunderlaget med 
4,2 procent för 2012. Med denna högre uppräkning blir prognosen för avräkning 
2012, 562 kronor, vilket medför en korrigering på plus 111 kronor per invånare 
1.11 2011 i bokslut 2013. 

För kommunen innebär detta att korrigeringen av skatteintäkterna för år 2012 förbättrar 
2013 års resultat med 2,2 mkr. 

Slutavräkning år 2013 

Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2012 och 2013 uppgår till 4,1 procent 
för båda åren, enligt Budgetpropositionen för år 2013. Uppräkningsfaktorerna innebär 
en högre uppräkning än förbundets prognos. Detta gör att SKL:s prognos på 
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slutavräkningen 2013 blir negativ med –268 kr per invånare den 1.11.2012. I budgeten 
för år 2013 var slutavräkningarna för år 2013 beräknade till -501 kr per invånare 

Prognos på slutavräkningar sammantaget för åren 2012-2013 innebär en förbättring av 
skatteintäkter i bokslutet för år 2013 med netto ca 3,9 mkr. 

2.3 Kostnadstäckningsgrad 

Nettokostnadens andel 

Nettokostnadsandelen, dvs. hur stor del av skatteintäkter och de generella statsbidragen 
som går åt till att täcka olika typer av löpande kostnader, framgår i tabellen nedan. 

Verksamheten exklusive avskrivningar tog i anspråk 86,2 (83,1) % av skattenettot under 
perioden. Avskrivningarnas andel var 6,0 (5,7) %. 

Tillsammans tog de löpande kostnaderna i anspråk 95,6 (91,2) % av kommunens 
skattenetto under perioden. Enligt prognosen kommer 97,8 (96,3) % av skattenettot att 
ianspråktas. 

Finansnettot andel av skattenettot har ökat från 2,38 % till 3,45 % i jämförelsen med 
motsvarande period förra året. Anledningen till ökningen är att ränta på kommunens 
pensionsavsättningar ökar i och med att diskonteringsräntan förändrades under året. 

Om andelen är över 100 % innebär det att kommunen satsar mer pengar i verksamheten 
än vad som kommer in via skatter och bidrag. 

2.3.1 Nettokostnaders andel i förhållande till skatter och utjämning 

Finansiella nyckeltal Bokslut 2012 
Delårsbokslut 
2012 

Delårsbokslut 
2013 

Prognos 2013 

Verksamhetens andel av 
skattenetto 

89,01 % 83,12 % 86,24 % 88,82 % 

Avskrivningskostnadernas 
andel av skattenetto 

5,65 % 5,72 % 5,99 % 5,98 % 

Finansnettots andel av 
skattenetto 

2,37 % 2,38 % 3,45 % 3,02 % 

Summa 97,03 91,22 95,68 97,82 

     

Resultat som andel av 
skattenetto 

2,97 % 8,78 % 4,32 % 2,18 % 

2.4 Investeringar 

Investeringsbudgeten för år 2013 uppgår till 89,1 mkr, inkl. ombudgeteringar från år 
2012 för pågående investeringsprojekt. 

Förbrukning av investeringsmedel per 31 augusti uppgår till 62,3 mkr. Nämnderna 
prognostiserar att ca 105,8 mkr kommer att förbrukas under år 2013. Därtill tillkommer 
kostnaderna för junibackens förskola, vilket kommer som ett särskilt ärende från miljö- 
och tekniknämnden till kommunfullmäktige med begäran om ett tilläggsanslag om 
25 223 tkr. Anledningen är att byggnationen av förskolan har påbörjats och kostnaderna 
kommer att uppstå under år 2013 istället som ursprungligen var planerat under år 2014. 
För åren 2014-2015 beräknas kostnaderna för förskolan till 29 747 tkr, totalt 54 970 tkr. 
Försäkringsersättningen kommer att resultat föras under år 2013, när parterna skrivit 
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under överenskommelsen. Indikativt kommer ersättningsbeloppet att uppgå till 31,0 mkr 
varav byggnationsersättning ca 20 mkr. 

Utöver kostnaderna för junibackens förskola kommer investeringsbudgeten att 
överskidas med 17,4 mkr. Inklusive junibackens förskola kommer 
investeringsutgifterna under år 2013 att uppgå till 131,0 mkr 

2.4.1 Investeringar i anläggningar och inventarier 1996-2012 

 

2.5 Betalningsflödesanalys 

2.5.1 Kassaflöde från den löpande verksamheten 
Betalningsflödesanalysen visar förändring av likvida medel under perioden uppdelade i 
kategorierna löpande-, investerings- och finansieringsverksamhet. 

Betalningsflödesanalysen visar ett positiv inflöde från den löpande verksamheten 
motsvarande 64,5 (51,3) mkr. 

2.5.2 Kassaflöde från investeringsverksamheten 
Investeringsnettot uppgår till 64,6 mkr (113,0 mkr) varav investering i 
anläggningstillgångar och inventarier 63,1 mkr (114,2 mkr). 

Investeringar i finansiella tillgångar avser nytt lån till Håbo marknads AB om 2,0 mkr. I 
övrigt har kommunen sålt anläggning Bålsta 1:112 (Fagerdahls förskola) och fått bidrag 
från MSB. 

2.5.3 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
Ingen upplåning har skett under året. Anslutningsavgifter för vattenverket uppgår under 
perioden till ca 1,0 mkr.. 

2.5.4 Förändring av likvida medel 
Förändringen av likvida medel uppgår till 867 tkr enligt betalningsflödesanalysen. 
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För att utjämna betalningsflödena för investeringar har kommunen använt checkkrediten 
om 28,7 mkr per den 31 augusti (se not 19). Checkkrediten kommer att lösas upp under 
året med medel, från återbetalningar AFA (sjukförsäkringsavgift) och dels från 
försäkringsersättningen för junibackens förskola 

2.6 Avskrivningar 

Avskrivningarna per den 31 augusti uppgår till 36,2 mkr (33,8 mkr). Totalt har 
avskrivningskostnader ökat med 6,8 mkr, exkl. nedskrivning som gjordes år 2012 för 
Junibackens förskola i Skokloster (4,4 mkr) jämfört med delårsrapport 31 augusti 2012. 

Avskrivningar på maskiner och inventarier uppgår för perioden till 6,6 (4,4) mkr. I 
jämförelse med motsvarande period förra året är det en ökning med 2,2 mkr. 

Avskrivningar på fastigheter och anläggningar uppgår till 28,6 (25,0) mkr, en ökning 
med 3,6 mkr i jämförelse med motsvarande period förra året. 

I prognosen beräknas den totala kostnaden för avskrivningar för år 2013 uppgå till 
54,3 mkr. En ökning med 8,1 mkr jämfört med budget 2013. 

Förklaring till att avskrivningskostnader ökar år 2013 beror till största delen på att dels 
konstgräsplan som kommunen övertog från Håbo FF har aktiverats för avskrivning på 
ca 1,0 mkr, dels på att äldreboende Solängen som startades upp under 2013 har en 
avskrivningskostnad på ca 1,0 mkr. Övriga poster som påverkar avskrivningskostnader 
är att avskrivningar för kommunens inventarier ökar med 2,8 mkr och vattenverkets 
avskrivningar ökar med ca 2,5 mkr på grund av den höga investeringsnivån. 

2.7 Finansnetto och räntekostnader 

Skuldportföljen har en volym på ca 577,8 mkr. Den genomsnittliga räntan för hela 
skuldportföljen uppgår till 3,3 (3,16) %. 

Både den genomsnittliga räntebindningen och räntan har förändrats. Den genomsnittliga 
räntenivån i portföljen har ökats med ca 0,14 procent. 

Kommunen använder aktivt derivatinstrument för att säkra upp ränterisken på 
underliggande lån. Av kommunens totala skuldportfölj har ca 450 (410) mkr eller 78 
(75) procent av lånen säkrats upp med derivatinstrument med olika förfallostruktur eller 
till fast räntebindning. Ränterisken vid en procents höjning av räntan uppgår till 1,3 mkr 
på helår. 
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2.8 Tillämpning av balanskravet 

Hösten 2004 förändrades lagen om god ekonomisk hushållning och om hur balanskravet 
ska tillämpas, vilket innebär att kommunen ska ha ”återställt” ett eventuellt underskott i 
budgeten senast tre år efter det år då underskottet uppstod. I nedanstående tabellen 
redovisas att balanskravsresultatet enligt prognosen för helår kommer att uppnås. 

Kommunens resultat efter eliminering av poster av engångskaraktär är positiv för helår 
och uppgår till 19,7  mkr. 

Resultat enligt resultaträkning (tkr) 19 746 

Exploatering och fastighetsförsäljning (tkr) -7 000 

Sänkning av diskonteringsräntan 6 976 

Resultat enligt balanskravet (tkr) 19 722 

2.9 Framtiden 

2.9.1 Budgetföljsamhet 
Alla facknämnder, utom skolnämnden och socialnämnden, har i prognosen för år 2013 
uppvisat att budgeten kommer att hållas. Med ansträngd ekonomisk situation framöver 
krävs bättre budgetföljsamhet 

2.9.2 God ekonomisk hushållning 
Många kommuner och landsting har en ansträngd ekonomisk situation, samtidigt som 
behoven av välfärdstjänster ökar. De måste även leva upp till lagreglerna för god 
ekonomisk hushållning. Grundtanken bakom god ekonomisk hushållning är att dagens 
kommuninvånare ska finansiera sin egen välfärd och inte förbruka vad tidigare 
generationer tjänat ihop. Annars skjuts betalningar upp till framtida generationer. God 
ekonomisk hushållning förutsätter därför överskott över tiden. 

Ett skäl är att investeringsnivån oftast är högre än de avskrivningar på investeringar som 
årligen belastar resultatet. Det behövs ett överskott för att finansiera investeringar, 
annars måste kommunen öka sin upplåning eller frigöra resurser exempelvis genom 
försäljningar av anläggningstillgångar eller minska verksamhetens kostnader. 

Ett annat motiv är att de pensionsrättigheter som anställda tjänat in före år 1998 inte är 
finansierade. Dessa rättigheter måste därför finansieras nu eller i framtiden. 
Redovisningsmetoden (den så kallade blandmodellen) innebär att dessa åtaganden inte 
bokförs som skulder i balansräkningen och att värdesäkringen inte kostnadsförs. För 
närvarande innebär det bland annat att kommunen redovisar lägre kostnader än vad som 
varit fallet om alla pensionskostnader hade beaktats. Om ett antal år blir förhållandet det 
omvända. 

Ett tredje motiv för överskott är att kommunen bör ha en buffert för att kunna möta 
oväntade händelser eller sämre tider, utan att behöva göra drastiska nedskärningar i 
verksamheten. 

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

3.1 Antal anställda 

Personalredovisningen syftar till att belysa hur den aktuella personalsituationen ser ut ur 
olika aspekter per den 31 augusti. 

Redovisningen avser tillsvidare- och tidsbegränsat anställda med månadslön enligt 
Allmänna bestämmelser (AB) som reglerar anställningsvillkoren, och inkluderar helt 
lediga anställda. Tillsvidareanställda är de som ofta i dagligt tal kallas fast anställda. 
Med tidsbegränsat anställda avses främst vikarier eller allmänna visstidsanställningar. 
När timavlönad personal redovisas anges det separat. 

Antal månadsavlönade totalt  

Nyckeltal 2013 2012 2011 

Alla anställda, antal i 
kommunen 

1 328 1 263 1 273 

Andel kvinnor i % 81 81 83 

Andel män i % 19 19 17 

Andel 
tillsvidareanställda i % 

89 89 90 

Andel visstidsanställda 
i % 

11 11 10 

Av alla månadsavlönade den 31 augusti 2013, totalt 1 328 personer, var 1 186 personer 
fast anställda och 142 personer tidsbegränsat anställda. Kvinnorna utgör en klar 
majoritet, 81 procent av alla anställda. 

Antal månadsavlönade per förvaltning  

Nyckeltal 2013 2012 2011 

Kommunstyrelsens 
förvaltning 

85 60 50 

Miljö- och 
teknikförvaltning 

166 166 156 

Bildningsförvaltning 126 130 132 

Skolförvaltning 621 618 634 

Socialförvaltning 330 289 301 

Kommunstyrelsens förvaltning har genom omorganisation utökats med personal från 
biblioteket, kultur och fritidsgårdarna. Det nya kontaktcentret i kommunhuset startades i 
juni. 

Bildningsförvaltningens gymnasieskola BC JF har både under våren 2011 och 2012 
arbetat med att anpassa antalet anställda efter det minskade elevantalet inför 
höstterminsstarten. Det avspeglar sig först i årsredovisningen året efter. 

Inom socialförvaltningen har ett nytt äldreboende, Solängen, öppnats under året. 
En verksamhetsövergång har skett från privat aktör till kommunal regi genom att daglig 
verksamhet med ett tjugotal anställda har tillkommit. 

Kommunfullmäktige, Förvaltningsberättelse delårsbokslut aug 2013 14(126) 



Hel- och deltidsanställda  

Nyckeltal 2013 2012 2011 

Tillsvidareanställda 
kvinnor    

Heltid 100 % 75,5 73,0 73,1 

Deltid -74 % 7,8 8,0 7,8 

Deltid 75-99 % 16,7 19,0 19,1 

    

Tillsvidareanställda 
män 

   

Heltid 100 % 89,4 88,3 89,8 

Deltid - 74 % 6,3 4,6 4,3 

Deltid 75-99 % 4,3 7,1 5,9 

Kommunfullmäktiges mål för 2013 lyder: "Håbo kommuns attraktionskraft som 
arbetsgivare skall öka". 

Kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) anger att vid behov av arbetskraft ska 
kommunen, innan nyanställning sker, pröva om man kan erbjuda höjd 
sysselsättningsgrad till en redan deltidsanställd arbetstagare på arbetsstället och som 
anmält intresse för detta. 

Inom äldreomsorgen har alla deltidsanställda erbjudits heltid. 

Bland alla tillsvidareanställda kvinnor i kommunen har andelen heltidsanställda ökat till 
75,5 procent. Motsvarande siffra för männen är högre med 89,4 procent. Det är alltså 
främst kvinnor som är sysselsatta i verksamheter med många deltidsanställningar. 

3.2 Åldersstruktur 

Medelåldern bland kommunens alla månadsavlönade är oförändrat 46,0 år. Medelåldern 
för den tidsbegränsat anställda personalen har dock ökat och är nu 39 år. De 
tillsvidareanställdas medelålder är 46,4 år. 

Andelen tillsvidareanställda över 50 år minskade något och utgjorde den 31 augusti 39,1 
procent av alla tillsvidareanställda (år 2012 39,7 procent, år 2011 38,2 procent). 

Antal 
tillsvidareanställda 

Kvinnor Män Alla 

 977 209 1 186 

Indelning i 
åldersgrupp och % 

   

20-29 6,3 9,3 6,8 

30-39 22,5 22,1 22,4 

40-49 32,6 27,0 31,6 

50-59 26,3 26,5 26,3 

60 och över 12,3 15,2 12,8 
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3.3 Pensionsavgångar 

Under 2013 har hittills sju anställda gått i ålderspension vid 65 år, och ytterligare fem 
anställda valde att gå i pension före 65 år. Åtta personer gick i pension efter 65 år. 

Totalt har således 20 personer gått i pension hittills under året. År 2012 var motsvarande 
siffra 25 personer, år 2011 18 personer och år 2010 30 personer. 

Hittills i år är det fem av 65-åringarna som valt att avvakta med pension. 

3.4 Arbetad tid och resursanvändning 

För att beskriva hur de anställdas avtalade arbetstid används, redovisas den faktiskt 
arbetade tiden och olika former av frånvaro. Frånvaro delas upp i semester, sjukfrånvaro 
samt lagstadgad och annan överenskommen ledighet. Med avtalad arbetstid avses det 
möjliga antalet arbetade timmar per år, men med årets helgdagar borträknade. Vid 
beräkning av den totala arbetade tiden tar man dessutom hänsyn till mertid och övertid, 
som ligger utanför den avtalade arbetstiden. 

Redovisningen av arbetad tid och frånvaro avser kommunens alla månadsavlönande och 
timavlönade enligt Allmänna bestämmelser. Den arbetade tiden för perioden 1 januari-
31 augusti utgör 1 201 000 timmar, vilket motsvarar 72,5 procent av den avtalade tiden. 
Den arbetade tiden kan omräknas till 667 årsarbetare (en årsarbetare=1800 timmar). 

Arbetad tid 
och 
frånvaro, 
timmar i 
1000-tal 

2013 % 2012 % 2011 % 

Arbetstid 
enligt avtal 

1 656 100 1 608 100 1 572 100 

Summa 
frånvaro 

468 28,3 441 27,4 455 28,9 

Övertid och 
mertid 

14 0,8 15 1,0 13 0,8 

Totalt 
arbetad tid 

1 202 72,5 1 182 73,6 1 130 71,9 

3.5 Sjukfrånvaro 

Hälsotal 

Sjukfrånvaron har ökat med 0,3 procent under årets åtta första månader i jämförelse 
med motsvarande period förra året. Sjukfrånvaron utgör nu totalt 6,0 procent för 
kommunen. 

Redovisningen omfattar alla arbetstagare oavsett anställningsform och avtal. Som 
sjukfrånvaro räknas frånvaro på grund av sjukdom, olycksfall, arbetsskada, medicinsk 
behandling och arbetslivsinriktad rehabilitering. Sjukfrånvaron anges i procent av de 
anställdas sammanlagda tillgängliga ordinarie arbetstid och med hänsyn tagen till 
frånvaro utan lön, exempelvis tjänstledighet för annat arbete, tjänstledighet för vård av 
barn eller övrig frånvaro utan lön. 
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Nyckeltal 
sjukfrånvaro (%) 2013 2012 2011 

Total sjukfrånvaro av 
den tillgängliga 
ordinarie arbetstiden 

6,0 5,7 5,3 

Sjukfrånvaro för kvinnor 
av den tillgängliga 
ordinarie arbetstiden 

6,7 6,2 5,9 

Sjukfrånvaro för män 
av den tillgängliga 
ordinarie arbetstiden 

3,1 3,3 2,7 

Sjukfrånvaro för 
åldersgruppen 29 år 
och yngre 

3,6 4,2 3,5 

Sjukfrånvaro för 
åldersgruppen 30-49 

6,5 6,3 5,4 

Sjukfrånvaro för 
åldersgruppen 50 år 
och äldre 

6,3 5,3 5,7 

Andel i % av total 
sjukfrånvaro som varat 
60 dagar eller mer 

50,2 46,1 47 

Sjukfrånvaron per förvaltning Inom parantes anges värdet år 2012) 

Kommunstyrelsens förvaltning  3,7 (5,2) procent 

Miljö- och teknikförvaltningen     5,5 (4,2) procent 

Bildningsförvaltningen               5,4 (4,2) procent 

Skolförvaltningen                      6,7 (6,5) procent 

Socialförvaltningen                    6,0 (5,4) procent 

Den 31 augusti 2013 var 42 anställda i kommunen långtidssjukskrivna i mer än 60 
dagar på hel- eller deltid. År 2012 var motsvarande siffra 30 personer och år 2011 31 
personer. 

Av dessa var 23 anställda deltidssjukskrivna, det vill säga att de var i arbete på den 
andra deltiden. 

3.6 Arbetsmiljö och företagshälsovård 

Vid årsskiftet bytte kommunen företagshälsovårdsleverantör till Håbo Hälsan. 

Anledningar till att vända sig till företagshälsovården är dels det förebyggande 
arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen dels det rehabiliterande arbetet med enskilda 
anställda som drabbats eller riskerar att drabbas av ohälsa och sjukskrivning. 

Kommunens totala kostnad för företagshälsovård hittills under året hos Håbo Hälsan per 
den 31 augusti 2013 var 140 tkr, vilket kan jämföras med 221 tkr år 2012 och 339 tkr år 
2011. 
 
Antalet använda timmar hittills under året är 92 timmar för företagsläkare, 
beteendevetare, sjuksköterska, ergonom och arbetsmiljöingenjör. Det kan jämföras med 
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142 timmar för motsvarande period under 2012. 

3.7 Friskvård 

Totalt har kommunen 36 friskvårdsinspiratörer fördelade på olika arbetsplatser, som ett 
led i kommunens åtgärder för att främja de anställdas hälsa och minska sjukfrånvaron. 

Kommunens medarbetare har möjlighet att använda arbetstid till friskvård, den så 
kallade friskvårdstimmen, om verksamheten tillåter. 

Friskvårdsbidraget erbjuds alla anställda, för att stimulera och främja personalens 
förutsättningar till ökad fysisk och psykisk hälsa. 

Olika friskvårds- och trivselaktiviteter för medarbetarna genomfördes under året i 
personalklubbens regi. 

4 Resultaträkning 

Tkr Not 
Kommunens 
bokslut 2012 

Delårsbokslut 
2012 

Delårsbokslut 
2013 

Prognos 
2013 

Budget 
2013 

       

Verksamhetens 
intäkter 1 231 087 146 943 144 003 234 877 210 724 

Verksamhetens 
kostnader 2 -1 016 435 -639 402 -665 596 -1 040 841 -1 030 780 

Avskrivningar 3 -49 752 -33 791 -36 193 -54 255 -46 200 

       

Verksamhetens 
nettokostnad  -835 100 -526 250 -557 785 -860 220 -866 256 

       

Skatteintäkter 4 849 061 570 117 596 877 894 219 890 266 

Generella 
statsbidrag och 
utjämning 5 31 454 21 009 7 744 13 130 13 342 

Finansiella 
intäkter 6 2 934 1 697 1 865 2 610 3 000 

Finansiella 
kostnader 7 -22 125 -14 675 -21 927 -29 993 -30 028 

       

Årets resultat  26 224 51 896 26 774 19 746 10 324 

       

Resultat som 
andel av 
skattenettot  3,0 % 8,8 % 4,3 % 2,2 % 1,1 % 
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5 Balansräkning 

tkr Not Bokslut 2012 
Delårsbokslut 

2012 
Delårsbokslut 

2013 

     

Tillgångar     

     

Anläggningstillgångar     

Mark, byggnader och 
tekniska anläggningar 

8 923 983 869 300 952 023 

Maskiner och 
inventarier 

9 26 380 24 661 25 772 

Finansiella 
anläggningstillgångar 

10 21 548 25 345 23 548 

Bidrag till statlig 
infrastruktur 

11 38 000 38 000 36 987 

Summa 
anläggningstillgångar  1 009 912 957 306 1 038 329 

     

Omsättningstillgångar     

Förråd med mera 12 32 32 32 

Kortfristiga fordringar 13 94 297 99 089 68 748 

Kassa och bank 14 5 262 3 416 6 129 

Summa 
omsättningstillgångar  99 591 102 537 74 909 

     

Summa tillgångar  1 109 502 1 059 843 1 113 238 

     

Eget kapital och 
skulder     

     

Eget kapital     

Eget kapital 15 210 998 236 671 237 772 

Varav årets resultat  26 224 51 897 26774 

     

Avsättningar     

Pensioner 16 60 650 59 854 73 517 

Övriga avsättningar 17 44 840 44 635 40 356 

Summa avsättningar  105 490 104 489 113 873 

     

Skulder     

Långfristiga skulder 18 618 360 581 304 619 371 

Kortfristiga skulder 19 174 654 137 378 142 223 

Summa skulder  793 014 718 683 761 593 

     

Summa eget kapital  1 109 502 1 059 843 1 113 238 
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tkr Not Bokslut 2012 
Delårsbokslut 

2012 
Delårsbokslut 

2013 

och skulder 

     

Pensionsförpliktelser 16 343 627 347 093 373 001 

Varav löneskatt 16 67 088 84 204 72 823 

Borgen och 
ansvarförbindelser 

20 603 974 600 373 603 974 

6 Betalningsflödesanalys 

tkr Bokslut 2012 Delårsbokslut 2012 Delårsbokslut 2013 

    

Den löpande verksamheten    

Årets resultat 26 224 51 896 26 774 

Justering för av- och 
nedskrivningar 

49 753 33 791 36 193 

Justering för gjorda 
avsättningar 

7 426 6 426 8 383 

Justering för övriga ej 
likviditetspåverkande poster 

0 0 0 

Medel från verksamheten 
för förändring av 
rörelsekapital 

83 403 92 113 71 350 

    

Kassaflöde från 
förändringar i 
rörelsekapitalet 

   

Ökning/minskning av 
kortfristiga fordringar 

-4 095 -8 887 25 549 

Ökning/minskning av förråd 22 22 0 

Ökning/minskning av 
kortfristiga skulder 

5 346 -31 931 -32 430 

Kassaflöde från den 
löpande verksamheten 

84 676 51 317 64 469 

    

Investeringsverksamheten    

Investeringar i materiella 
anläggnnigstillgångar 

-187 050 -114 249 -63 123 

Försäljning av materiella 
anläggningstillgångar 

0 0 200 

Investeringsbidrag materiella 
anläggningstillgångar 

436 0 310 

Investeringar i finansiella 
anläggningstillgångar 

0 0 -2 000 

Försäljning av finansiella 
anläggningstillgångar 

4 918 1 056 0 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

-181 696 -113 193 -64 613 
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tkr Bokslut 2012 Delårsbokslut 2012 Delårsbokslut 2013 

Finansieringsverksamheten    

Nyupptagna lån 100 000 60 000 0 

Amortering av skuld -3 000 0 0 

Anslutningsavgifter 1 907 1 918 1 011 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

98 907 61 918 1 011 

    

Förändring av likvida medel 1 887 42 867 

    

Årets kassaflöde 1 887 42 867 

Likvida medel vid årets 
början 

3 375 3 375 5 262 

Likvida medel vid årets slut 5 262 3 417 6 129 

    

Räntebärande nettoskuld    

Räntebärande nettoskuld vid 
årets början 

483 775 483 775 580 775 

Räntebärande nettoskuld vid 
årets slut 

580 775 540 775 577 775 

    

Förändring av räntebärande 
nettoskuld 

97 000 57 000 -3 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning 

Tkr       

Nämnder Budget 
2013 

Delårsbokslut 
2013 

Prognos 
2013 

Avvikelse 

Justering 
pågående 

projekt 
till 2014 

Prognostiserad 
nettoavvikelse 

Kommunstyrelsen -3 179 -1 214 -2 479 700 700 0 

Bildningsnämnd -655 -332 -656 -1 0 -1 

Skolnämnd -2 000 -1 083 -2 000 0 0 0 

Socialnämnd -3 400 -3 049 -3 400 0 0 0 

Miljö- och 
tekniknämnd 

-44 294 -25 283 -45 694 -1 400 0 -1 400 

Summa 
skattefinansierade 
verksamhet 

-53 528 -30 961 -54 229 -701 700 -1 401 

       

Avfallshantering 0 -9 -9 -9 0 -9 

Vattenverket -35 550 -31 342 -51 550 -16 000 0 -16 000 

Summa 
taxefinansierade 
verksamheter 

-35 550 -31 351 -51 559 -16 009 0 -16 009 

       

Summa -89 078 -62 312 -105 788 -16 710 700 -17 410 
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8 Driftredovisning 

Tabellen nedan visar kommunens resultat. Helårsprognosen per den 31 aug innebär ett 
resultat på 19,7 mkr. I förhållandet till det budgeterade resultat på ca 10,3 mkr innebär 
detta en förbättring med cirka 9,4 mkr. 

Sammanställning 

Verksamhetsnivå netto, tkr Bokslut 
2012 

Budget 
2013 

Delårsbokslut 
2012 

Delårsboks
lut 2013 

Prognos 
helår 

Avvikel
se 

       

Skattefinansierade 
verksamheter       

Kommunfullmäktige -797 -883 -519 -378 -835 48 

Stöd till politiska partier -868 -870 -868 -900 -900 -30 

Valnämnden -17 -11 -7 -16 -44 -33 

Revision -840 -955 -277 -170 -955 0 

Överförmyndare -470 -870 -418 -885 -1 020 -150 

Kommunstyrelsen -84 572 -89 181 -57 267 -59 861 -88 918 263 

Medel till kommunstyrelsens 
förfogade 

0 0 0 383 383 383 

Bildningsnämnd -111 766 -112 122 -72 210 -72 384 -109 092 3 030 

Skolnämnd -349 250 -349 813 -228 224 -235 420 -357 529 -7 716 

Socialnämnd -211 239 -228 427 -138 534 -157 538 -232 283 -3 856 

Miljö- och tekniknämnd -96 075 -87 984 -63 173 -54 276 -87 984 0 

Summa skattefinansierade 
verksamheter -855 894 -871 116 -561 497 -581 445 -879 177 -8 061 

       

Taxefinansierade 
verksamheter       

Avfallshantering -442 0 643 290 -2 000 -2 000 

Vattenverket -2 409 0 -1 539 -2 141 0 0 

Summa taxefinansierade 
verksamheter -2 851 0 -896 -1 851 -2 000 -2 000 

       

Finansförvaltning       

Pensions- och upplupna 
lönekostnader 

-10 959 -13 000 6 710 9 760 -14 336 -1 336 

Återbetalning 
sjukförsäkringsavgift 

14 292 0 14 292 0 13 000 13 000 

Avskrivningar -49 753 -46 200 -33 791 -36 192 -54 300 -8 100 

Kapitaltjänst va-verket och 
övrigt 

16 840 13 000 10 633 12 126 18 533 5 533 

Kapitaltjänst internhyra 48 061 51 060 32 041 34 040 51 060 0 

Exploatering och reavinster 6 804 0 7 346 6 553 7 000 7 000 

Summa finansförvaltning 25 285 4 860 37 231 26 287 20 957 16 097 
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Verksamhetsnivå netto, tkr Bokslut 
2012 

Budget 
2013 

Delårsbokslut 
2012 

Delårsboks
lut 2013 

Prognos 
helår 

Avvikel
se 

Finanskonton       

Skatteintäkter 841 994 897 338 561 329 598 225 897 338 0 

Slutavräkning 9 022 -7 072 9 927 -1 348 -3 119 3 953 

Statsbidrag och utjämning 31 454 13 342 21 008 7 744 13 130 -212 

Utjämning kollektivtrafik C-
län 

-1 955 0 -1 140 0 0 0 

Finansiella intäkter 2 934 3 000 1 678 1 865 2 610 -390 

Finansiella kostnader -23 765 -30 028 -15 744 -22 703 -29 993 35 

Summa finansiering 859 684 876 580 577 058 583 783 879 966 3 386 

       

Årets resultat 26 224 10 324 51 896 26 774 19 746 9 422 

       

Resultat som andel av 
skattenettot 3,0 % 1,1 % 8,8 % 4,3 % 2,2 %  

9 Redovisningsprinciper 

Redovisningsmodellens dokument 

Den externa resultat- och balansräkningen är upprättad enligt den kommunala 
redovisningslagen. Betalflödesanalys är upprättad enligt rekommendationer nr 16 2005 
från Rådet för kommunal redovisning. Drift- och investeringsredovisningen uppfyller 
kraven på avstämningsmöjlighet mellan budget och utfall. 

Tillgångar och skulder 

Överordnad princip för värdering av tillgångar och skulder är försiktighetsprincipen 
som innebär att skulder inte undervärderas och tillgångar inte övervärderas. 

Anläggningstillgångar 

Byggnader och markanläggningar, inklusive pågående arbeten, värderas på balansdagen 
till anskaffningsvärde med avdrag för planenliga och bokföringsmässiga avskrivningar. 
Mark avskrivs inte. Eventuella stats- och investeringsbidrag reducerar 
investeringsbeloppen. Maskiner och inventarier har värderats till anskaffningsvärde. 
Aktivering sker utifrån individuell bedömning. 

Avskrivning av anläggningstillgångar 

Planenlig avskrivning baseras på ursprungligt anskaffningsvärde och sker utifrån 
förväntad ekonomisk livslängd. I kommunen påbörjas avskrivningar av anläggningar 
under anskaffningsåret. 

Omsättningstillgångar 

Omsättningstillgångar värderas till det lägsta av anskaffnings- eller verkligt värde. 

 



Skulder  

Kommande års amortering av långfristig skuld redovisas som kortfristig skuld. 

Från och med år 1998 redovisar kommunen sina pensionsåtaganden enligt 
redovisningslagens blandade modell. Den innebär att pensionsförmåner som intjänats 
före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och att pensionsförmåner som intjänats från 
och med 1998 ingår i verksamhetens kostnader och redovisas som skuld. Ränta på 
pensionslöften intjänande från och med 1998 redovisas i posten finansiell kostnad. 

Redovisning av särskild löneskatt 

Enligt en rekommendation från Rådet för kommunal redovisning ska även löneskatten 
för alla pensionsavsättningar, pensionsförpliktelser och pensionsutbetalningar 
periodiseras. Övergången till denna redovisningsprincip gjordes 1999. 

Redovisning av den avgiftsbestämda pensionen(tjänstepensionsavtalet) 

Den del av pensionskostnaden som hänförs till den avgiftsbestämda pensionen har 
särredovisats. I balansräkningen har belopp som hänförs till den avgiftsbestämda 
pensionen klassificerats som en upplupen kostnad (kortfristig skuld). 

Periodisering av utgifter och inkomster 

Periodisering av utgifter och inkomster hänförliga till räkenskapsåret har gjorts enligt 
god redovisningssed. Leverantörs- och kundfakturering efter balansdagen som är 
hänförliga till räkenskapsåret, har tagits upp som skuld respektive fordran. Utgiftsräntor 
har periodiserats. 

Skatteintäkter 

Enligt redovisningsrådets rekommendation ska den prognostiserade slutavräkningen för 
år 2012 och 2013 resultat föras i delårsbokslut/bokslutet för år 2013. 

Avgiftsfinansierad verksamhet 

Avfallshanteringens överskott ska i delårsbokslut redovisats som en specifikation till det 
egna kapitalet. Mot bakgrund av försiktighets- och matchningsprinciper bör 
överskott/underskott för avgiftsfinansierad verksamhet särskilt redovisas. 

Vattenverkets eget kapital  
Denna redovisningsprincip ändrades år 2010. En tillämpning av redovisningsrådets 
rekommendation RKR 18 innebär att vattenverkets eget kapital har omklassificerats till 
kortfristig skuld, vilket tidigare redovisats som en not till kommunens egna kapital. 

Bidrag till infrastrukturella investeringar, rekommendation 6.2 från RKR  

Under 2009 fattade kommunfullmäktige beslut om kommunal medfinansiering av 
Citybanan. Bidraget på 38,0 mkr är bokfört både som en tillgång och som en avsättning 
på balansräkningen. Upplösning av bidraget kommer att påbörjas det år som 
utbetalningen sker och under 25 år. Utbetalningen har påbörjas under 2013 med 
4,5 mkr. Den avsättning som kommunen gjort 2012 har indexuppräknats med index 
enligt avtal. För kommunen blev kostnaden för indexuppräkning för åren 2009–2012 
cirka 6,8 mkr. 
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Redovisning av lånekostnader, rekommendation från RKR 15.1 

Denna rekommendation anger hur lånekostnader skall redovisas. Rekommendationen 
beskriver två redovisningsmetoder. Huvudmetoden är att lånekostnader belastar 
resultatet för den period de uppkommer. Den alternativa metoden innebär att 
lånekostnader som är direkt hänförbara till anskaffning, uppförande eller produktion av 
vissa angivna tillgångar, inräknas i anskaffningsvärdet för tillgången. Håbo kommun 
tillämpar huvudmetoden, d.v.s. att lånekostnaderna belastar resultatet för den period de 
uppkommer. 

10 Notförteckning 

10.1 Noter - Kommunens resultaträkning 

Not 1 

Verksamhetens 
intäkter, tkr Delårsbokslut 2012 Delårsbokslut 2013 Prognos 2013 

Försäljningsmedel 7 118 5 687 16 136 

Taxor och avgifter 53 398 62 147 89 000 

Hyror och arrende 14 315 15 334 23 002 

Bidrag 39 283 48 343 75 000 

Försäljning av 
verksamheter och 
entreprenader 

11 085 10 888 16 333 

Försäljning av 
anläggningstillgångar 

7 452 1 604 2 406 

Jämförelsestörande 
poster    

Återbetalda premier 
AFA 

14 292 0 13 000 

Summa 146 943 144 003 234 877 

Not 2 

Verksamhetens 
kostnader, tkr Delårsbokslut 2012 Delårsbokslut 2013 Prognos 2013 

Material, 
entreprenader, 
konsulter, bidrag och 
transfereringar 

-194 556 -152 799 -222 738 

Kostnader för 
arbetskraft 

-360 552 -378 248 -587 468 

Övriga 
verksamhetskostnader 

-84 294 -134 549 -230 635 

Summa -639 402 -665 596 -1 040 841 
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Not 3 

Avskrivningar Delårsbokslut 2012 Delårsbokslut 2013 Prognos 2013 

Avskrivning fastigheter -24967 -28561 -43210 

Avskrivningar maskiner 
och inventarier 

-4381 -6619 -10032 

Avskrivningar bidrag 
infrastruktur 

0 -1013 -1013 

Nedskrivning av 
anläggningar 

-4443 0 0 

Summa -33791 -36193 -54255 

Not 4 

Skatteintäkter, tkr Delårsbokslut 2012 Delårsbokslut 2013 Prognos 2013 

Kommunalskatt 561 330 598 226 897 338 

Avräkningsskatt 
innevarande år 

7 786 -3 535 -5 305 

Avräkningsskatt 
justering förgående år 

2 141 2 186 2 186 

Utjämning kollektivtrafik 
Uppsala län 

-1 140 0 0 

Summa 570 117 596 877 894 219 

Not 5 

Generella statsbidrag 
och utjämning, tkr Delårsbokslut 2012 Delårsbokslut 2013 Prognos 

Kommunal 
fastighetsavgift 

21 197 20 949 32 937 

Kostnadsutjämning 30 790 26 395 39 592 

Inkomstutjämning -14 876 -19 466 -29 199 

Regleringsavgift 6 459 6 014 9 021 

LSS-utjämning -22 561 -26 148 -39 221 

Summa 21 009 7 744 13 130 

Not 6 

Finansiella 
intäkter, tkr Delårsbokslut 2012 Delårsbokslut 2013 Prognos 2013 

Ränteintäkter 1 610 1 654 2 399 

Övrigt 87 211 211 

Summa 1 697 1 865 2 610 
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Not 7 

Finansiella 
kostnader, tkr Delårsbokslut 2012 Delårsbokslut 2013 Prognos 2013 

Räntekostnader -11 708 -13 041 -20 574 

Ränta på pensioner -2 350 -8 380 -8 760 

Indexuppräkning 
Citybanan 

-409 0 0 

Bankkostnader -18 -300 -350 

Checkkredit -190 -206 -309 

Summa -14 675 -21 927 -29 993 

10.2 Noter - Kommunens balansräkning 

Not 8 

Fastigheter och 
anläggningar, tkr Bokslut 2012 Delårsbokslut 2012 Delårsbokslut 2013 

Ackumulerat 
anskaffningsvärde 

1 290 261 1 290 261 1 462 872 

Ackumulerade 
avskrivningar 

-495 945 -495 945 -538 889 

Bokfört värde 1/1 794 316 794 316 923 983 

Årets anskaffning 172 611 104 394 57 113 

Årets avskrivning -37 995 -24 967 -28 561 

Utrangering -4 513 -4 443 0 

Investeringsbidrag -436 0 -311 

Försäljning av 
anläggningstillgångar 

0 0 -201 

Bokfört värde 31/12 923 983 869 300 952 023 

    

Varav    

Allmän Markreserv 2 387 2 387 4 439 

Verksamhetsfastigheter 497 515 482 504 501 129 

Fastigheter för 
affärsverksamhet 

267 134 232 438 291 420 

Publika fastigheter 102 789 101 501 100 385 

Fastigheter för övrigt 
verksamhet 

74 76 66 

Exploateringsmark 54 084 50 394 54 584 

Summa 923 983 869 300 952 023 
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Not 9 
Maskiner och 
inventarier, tkr Bokslut 2012 Delårsbokslut 2012 Delårsbokslut 2013 

Ackumulerat 
anskaffningsvärde 

76 901 76 901 91 340 

Ackumulerade 
avskrivningar 

-57 715 -57 715 -64 960 

Bokfört värde 1/1 19 186 19 186 26 380 

Årets anskaffning 14 439 9 856 6 010 

Avskrivning -7 245 -4 381 -6 431 

Utrangering 0 0 -187 

Bokfört värde 31/12 26 380 24 661 25 772 

    

Varav    

Maskiner 746 832 654 

Inventarier 24 374 22 639 23 813 

Bilar och andra 
transportmedel 

0 79 0 

Konstverk, samlingar 762 763 758 

Övriga maskiner och 
inventarier 

498 348 547 

Summa 26 380 24 661 25 772 

Not 10 
Finansiella 
anläggningstillgångar, tkr Bokslut 2012 Delårsbokslut 2012 Delårsbokslut 2013 

Aktier    

Kommunaktiebolaget 6 st 0,6 0,6 0,6 

Håbo Marknads AB 1 300 
st 

1 300 1 300 1 300 

Håbo Hus AB 1 789 st 1 789 1 789 1 789 

Upplands Lokaltrafik 0 90 0 

Mälarbanan 90 st 90 90 90 

Andelar    

HSB 0,4 0,4 0,4 

BRF Väppeby 64 64 64 

Bostadsrätter HSB 6 6 6 

Kommuninvest 450 450 450 

Försäkringar    

Pensionsförsäkringar 942 877 942 

Långfristiga fordringar    

Håbo Marknads AB 12 810 16 500 14 810 

Förlagslån 45936 
Kommuninvest 

3 788 3 788 3 788 

Lån Håbo FF 308 390 308 

Summa 21 548,0 25 345,0 23 548,0 
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Not 11 

Bidrag till statlig 
infrastruktur Bokslut 2012 Delårsbokslut 2012 Delårsbokslut 2013 

Medfinansiering 
Citybanan 

38000 38000 36987 

Summa 38000 38000 36987 

Not 12 

Förråd, tkr Bokslut 2012 Delårsbokslut 2012 Delårsbokslut 2013 

10 -årssmycke 32 32 32 

    

Summa 32 32 32 

Not 13 

Kortfristiga 
fordringar, tkr Bokslut 2012 Bokslut 2011 Bokslut 2010 

Fakturafordringar 14 853 8 341 11 338 

Hyror 91 35 30 

Andra kortfristiga 
fordringar 

15 659 16 570 12 851 

Ingående moms 6 742 11 966 3 140 

Interimsfordringar 22 585 27 802 18 095 

Upplupna skatteintäkter 
och avgifter 

34 367 34 375 23 294 

Summa 94297 99 089 68 748 

Not 14 

Kassa och bank, tkr Bokslut 2012 Delårsbokslut 2012 Delårsbokslut 2013 

Kassa 34 39 27 

Bank 5 228 3 377 6 102 

Summa 5 262 3 416 6 129 

Not 15 

Eget kapital, tkr Bokslut 2012 Delårsbokslut 2012 Delårsbokslut 2013 

Ingående eget kapital 
enligt balansräkning 

184 774 184 774 210 998 

Årets resultat 26 224 51 897 26 774 

Summa 210 998 236 671 237 772 

    

Varav särredovisning 
av avfallsverkets 
upparbetad eget 
kapital 
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Eget kapital, tkr Bokslut 2012 Delårsbokslut 2012 Delårsbokslut 2013 

År 2006 -1 108 -1 108 -1 108 

År 2007 3 087 3 087 3 087 

År 2008 2 183 2 183 2 183 

År 2009 1 779 1 779 1 779 

År 2010 -1 138 -1 138 -1 138 

År 2011 278 278 278 

År 2012 -442 643 -442 

År 2013 0 0 -2 000 

Utgående eget kapital 4 639 5 724 2 639 

Not 16 

Avsättningar 
pensioner, tkr Bokslut 2012 Delårsbokslut 2012 Delårsbokslut 2013 

Avsättningar för 
pensioner exkl. ÖK-
SAP, ingående värde 

53 837 53 837 60 597 

Ränteuppräkning 1 038 687 594 

Basbeloppsuppräkning 1 205 1 205 533 

Nya utbetalningar -1 391 -900 -1 099 

Sänkning av 
diskonteringsräntan 

0 0 5 611 

Intjänad PA-KL 162 90 589 

Slutbetalning FÅP 1 048 1 352 0 

Intjänad 
förmånbestämd 
ålderspension 

3 397 2 385 3 350 

Intjänad särskilt 
avtalspension 

0 0 51 

Nya efterlevande 
pensioner 

26 0 450 

Övrig post -45 -27 -114 

Löneskatt pensioner 1 320 1 162 2 417 

Summa 60 597 59 791 72 979 

    

Avsatt till pensioner 
ÖK-SAP 

0 0 53 

Ränteuppräkning 0 0 3 

Basbeloppsuppräkning 0 0 0 

Utbetalning ÖK-SAP -4 0 -62 

Sänkning av 
diskonteringsränta 

0 0 3 

Arbetstagare som 
pensionerats 

73 47 453 

Ändrad samordning 0 0 0 

Övrig post -26 4 -7 
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Avsättningar 
pensioner, tkr Bokslut 2012 Delårsbokslut 2012 Delårsbokslut 2013 

Löneskatt 10 12 95 

Summa 53 63 538 

    

Ansvarsförbindelser    

Ingående värde 341 416 341 414 343 627 

Ränteuppräkning 4 324 2 903 2 323 

Basbeloppsuppräkning 9 363 9 363 4 994 

Gamla utbetalningar -11 782 -7 786 -8 130 

Sänkning av 
diskonteringsränta 

0 0 22 363 

Aktualisering -410 41 -2 

Bromsen 0 0 0 

Övrig post 286 49 2 091 

Förändring av löneskatt 430 1 109 5 735 

Summa 343 627 347 093 373 001 

Not 17 

Övriga 
avsättningar, tkr Bokslut 2012 Delårsbokslut 2012 Delårsbokslut 2013 

Avsättning Citybanan 44 227 44 227 44 840 

Citybanan, årliga 
indexuppräkningar 

613 408 0 

Utbetalningar 0 0 -4 484 

Summa 44 840 44 635 40 356 
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Not 18 

Långfristiga 
skulder, tkr Bokslut 2012 Delårsbokslut 2012 Delårsbokslut 2013 

Långfristiga låneskulder 
1/1 

480 775 480 775 577 775 

Nya upptagna lån 
under året 

100 000 60 000 0 

Amorteringar under 
året 

0 0 0 

Summa skuld 580 775 540 775 577 775 

    

Amorteringar 
nästkommande år. 
Bokförda som 
kortfristiga skulder 

-3 000 0 0 

Utgående långfristig 
låneskuld 

577 775 540 775 577 775 

    

Förutbetalda 
anslutningsinkomster 

39 643 39 653 40 654 

Pensionsförsäkringar 942 876 942 

Summa 618 360 581 304 619 371 

Not 19 

Kortfristiga 
skulder, tkr Bokslut 2012 Delårsbokslut 2012 Delårsbokslut 2013 

Förvaltade fonder 
kapital, va 

0 925 0 

Kortfristig skuld lån, 
räntor 

4 979 2 811 3 157 

Checkkredit Nordea 5 628 11 940 28 683 

Leverantörsskulder 46 005 33 137 27 551 

Personalens källskatt 9 489 11 624 9 048 

Införsel 0 38 82 

Social- och 
skolsamfond 

846 841 854 

Kortfristiga skulder 17 374 19 596 18 013 

Despositionsavgift 35 35 35 

Balans fakturering 0 -569 0 

Upplupna löneskulder 38 731 23 263 21 013 

Arbetsgivaravgifter 10 876 13 819 10 430 

Upplupen 
pensionsskuld 

22 280 17 227 17 709 

Förutbetald 
kommunalskatt 

0 0 3 537 

Övriga interimsskulder 18 411 2 691 2 111 

Summa 174 654 137 378 142 223 
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Not 20 

Borgen och 
ansvarsförbindelser, tkr Bokslut 2012 Delårsbokslut 2012 Delårsbokslut 2013 

Borgensåtaganden    

Håbohus AB 594 159 590 457 594 159 

Föreningar 1 592 1 532 1 592 

BRF Väppeby 7 139 7 222 7 139 

Summa 602 890 599 211 602 890 

    

Ansvarsförbindelser    

Egnahem statlig 
kreditgaranti 

0 0 0 

Bostadsrätter statlig 
kreditgaranti 

700 700 700 

Egnahem kommunal 
kreditgaranti 

384 462 384 

    

Summa 1 084 1 162 1 084 
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Överförmyndare nämnden 
11 Uppdrag och ansvarsområde 

Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och 
förvaltare, som tillsammans kallas för ställföreträdare. Genom sin tillsyn ska 
överförmyndarnämnden motverka rättsförluster för de svagaste i samhället, exempelvis 
underåriga och de som på grund av sjukdom eller av andra orsaker har en god man eller 
förvaltare förordnad som ska hjälpa dem. De viktigaste bestämmelserna för hur 
överförmyndarnämnden ska utöva sin tillsyn finns i föräldrabalken. 

Dessa lagar är de som överförmyndarnämnden vanligast kommer i kontakt med och 
som ställföreträdare bör ha kännedom om: föräldrabalken, 
förmyndarskapsförordningen, kommunallagen, förvaltningslagen, sekretesslagen, 
skadeståndslagen, äktenskapsbalken, sambolagen, ärvdabalken och lagen (1924:323) 
om verkan av avtal som slutits under påverkan av en psykisk störning. 

12 Årets händelser 

Ensamkommande flyktingbarn är en ny målgrupp för nämndens verksamhet. Detta 
beror delvis på ny lagstiftning men också på att migrationsverket använder ett boende 
för flyktingar och ensamkommande i Håbo kommun vid Ekolsund. 

Under våren har genomförts en utbildning för gode män och förvaltare men även för 
socialtjänstens personal. 

13 Måluppfyllelse 

13.1 Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för 
personlig utveckling och lärande. 

13.1.1 Beträffande barn och ungdomar har överförmyndarnämnden som 
målsättning att säkerställa rättssäkerheten och motverka eventuell 
rättsförlust för denna grupp. 

 Kommer att uppfyllas 

Kommentar 

För att säkerställa detta mål arbetar överförmyndarnämnden bl a med att utbilda gode 
män och förvaltare. 
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13.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

13.2.1 Överförmyndarnämnden har som mål att upprätthålla rättsäkerheten för 
dem svaga och utsatta kommuninvånarna, samt säkerställa bästa 
resultat och kvalitet i sina arbeten utifrån gällande lagstiftning och 
invånarnas behov av och krav på välfungerande verksamhet. 

 Uppfylls inte 

Kommentar 

Överförmyndarnämnden har genom åren fått ett ökat antal ärenden. Det har medfört 
längre handläggningstider och en sårbar verksamhet. Det medför att målet om en 
välfungerande verksamhet inte kan anses vara helt uppfyllt. 

13.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

13.3.1 Överförmyndarnämnden ska upprätthålla rättssäkerheten för 
målgruppen. 

 Kommer att uppfyllas 

14 Viktiga förändringar och trender 

Antalet äldre blir fler i samhället och allt fler får fysiska och psykiska 
funktionsnedsättningar. Arbetslöshet och försämrade ekonomiska och sociala 
förhållanden bidrar också till försämring av många invånares sociala, fysiska och 
psykiska hälsa. Det får konsekvenser även för överförmyndarnämndens verksamhet, 
som innefattar många beslut och styrs av komplexa regler. 

Överförmyndarärendena i Håbo kommun fortsätter att växa och antalet ärenden har ökat 
under 2013. Dessutom får nämnden allt fler ärenden som är komplicerade och innefattar 
både sociala och psykiska faktorer, och till dessa är det svårt att hitta frivilliga personer 
som åtar sig uppdraget som god man eller förvaltare. 

15 Plan för valfrihet och konkurrens 

Det är inte aktuellt med en plan för valfrihet och konkurrens inom 
överförmyndarnämndens verksamhetsområde. 

16 Intern kontroll 

Länsstyrelsen genomför årligen en granskning av nämndens verksamhet. Vid detta 
tillfälle väljer man slumpmässigt ut ett antal akter som granskar hur 
överförmyndarnämnden har utövat sin tillsyn. 

Vid nämndens sammanträden görs en genomgång av vissa ärenden där det är en mer 
komplicerad handläggning. 
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17 Drift- och investeringsredovisning 

17.1 Driftredovisning 

 
Bokslut 

2012 
Budget 

2013 
Utfall aug 

2013 
Prognos 

2013 
Avvikelse Not 

Överförmyndare -470 -870 -885 -1 020 -150 1 

Kommentarer driftredovisning 

1. Överförmyndare (-150 tkr) 
Verksamheten beräknar ett underskott om totalt 150 tkr för år 2013. 
Underskottet beror på högre personalkostnader om 90 tkr för överförmyndare 
samt uppdragstagare. Högre kostnader för konsulttjänster inom området juridik 
bidrar också till verksamhetens prognostiserade underskott. 

17.2 Investeringsredovisning 

Tkr Bokslut 
2012 

Budget 
2013 

Utfall aug 
2013 

Prognos 
2013 

Avvikelse Not 

Överförmyndare 0 0 0 0 0  

Kommentarer investeringsredovisning 

Överförmyndarnämnden har ingen investeringsbudget. 

Kommunstyrelsen  
18 Sammanfattning 

Kommunstyrelsen verksamheter prognostiserar både positiva och negativa avvikelse 
mot budgeten. På förvaltningsnivå redovisas ett överskott om 650 tkr. Vad gäller 
investeringar kommer ett överskott att lämnas till bokslutet om 700 tkr, vilket 
förvaltningen kommer att begära få överfört till år 2014. Överskottet avser pågående 
investering i ett nytt ärendehanteringssystem. 

Försäljning av mark och anläggningar och intäkter av engångskaraktär beräknas upp få 
till ca 7,0 mkr. 

Kultur- och fritidsverksamhet exklusive musikskola fördes över från bildningsnämnden 
till kommunstyrelsen den 8 april. Verksamheten som fördes över prognostiserar ett 
överskott om 250 tkr. 

Utifrån de tre kommunövergripande målen har kommunstyrelsen tagit fram egna mål 
för sina verksamheter. Kommunstyrelsen förvaltningens bedömning är att samtliga mål 
kommer att uppfyllas under året. 

19 Uppdrag och ansvarsområde 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har 
uppsiktsplikt över nämnderna. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och 
uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Vidare har kommunstyrelsen 
uppsikt över verksamhet som bedrivs av de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen 
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bereder också samtliga ärenden som ska tas upp i fullmäktige. 

I verksamheten återfinns kommunens centrala funktioner för sekretariat, planering, 
upphandling, samhällsplanering, samordning av information, ekonomi, 
löneadministration, personal och IT. 

Under året har kultur- och fritidsverksamhet överförts till kommunstyrelsen och bildat 
verksamhet för kultur och livsmiljö, tillsammans med folkhälsoverksamheten. 

20 Årets händelser 

20.1 Administrativa avdelningen 

Ekonomienheten 

Ekonomienheten har under året medverket i ett jämförelse projekt där 
upphandlingsfrågor har jämförts. Vidare pågår förnärvarande ett arbete i att jämföra 
äldreomsorgskostnaderna med Knivsta kommun. 

Upphandlingsenheten 

Upphandlingsenheten har bytt upphandling chef. Den tidigare chefen slutade i mars 
2013 och ny chef anställdes i maj 2013. 

Håbo kommun har tillsammans med övriga kommuner inom Uppsala län inklusive 
Sandviken gemensamt upphandlat ett verksamhetssystem, Kommers/Elite, i syfte att 
förenkla samarbetet inom Uppsam. Verksamhetssystemet kommer att vara fullt 
integrerat i Håbo kommun från 1 september 2013 vilket innebär att kommunen helt 
övergår till E-upphandling samt erhåller en ny avtalsdatabas som kan speglas både på 
intranät och hemsidan. 

Kansli 

Kansliet är sedan 1 mars 2013 en ny enhet under den administrativa avdelningen. 
Kansliet arbetar med ärendehantering och administration. 

Under året har kansliet arbetet med digitalisera kallelseutskicken till kommunstyrelsen 
genom införandet av läsplattor till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen. Kansliet 
har även genomfört en uppföljning av verkställighetsgraden i beslut fattade av 
kommunfullmäktige, och utifrån resultatet arbetat fram nya rutiner för kommunens 
hantering av motioner och medborgarförslag. 

Kansliet har även arbetat med upphandlingen av ett nytt ärendehanteringssystem som 
ska utveckla och modernisera kommunens ärendehantering. 

IT-enheten 

IT-enheten har under året installerat ny lagringslösning och ny serverplattform. Byte av 
klientplattform från XP till Windows 7 och Office2003 till Office2010 pågår. Ny 
mailserver med Outlook 2010 har ersatt Outlook 2003. Applikationen Lync för 
interkommunikation installeras på datorerna i samband med uppgraderingen. 

20.2 Kommunikation och service 

Kommunikation och service är sedan 1 mars 2013 en ny avdelning inom 
kommunstyrelsens förvaltning. Avdelningen arbetar med kommunikation, 
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kontaktcenter, finskt förvaltningsområde och intern service. 

Kommunikation 
Under våren lanserades ett nytt intranät för att förenkla och förbättra tillgängligheten till 
ledningsinformation och generell information för alla medarbetare. Den externa 
kommunikationen har främst varit fokuserad på förbättringar och kompletteringar av 
information på hemsidan, information i Håbo Idag, kommunens informationssidor i 
Bålsta Upplands-Bro Bladet, samt löpande uppdateringar och dialog via kommunens 
Facebooksida och Twitter. Projektstart för upphandling och byggande av en ny, 
tillgänglig och reponsiv webbplats. Visionsarbetet Håbo 2030 lägger grunden för 
utvecklingen av en ny grafisk profil. 

Kontaktcenter 
Den första juni öppnade kommunens nya kontaktcenter. Därmed erbjuds nu 
kommunens invånare, företag, föreningar och besökare "en väg in" till kommunens 
verksamheter via telefon och besök i kommunhuset. Tillgängligheten för samtal till 
0171-525 00 är förbättrad och 80% av alla samtal besvaras inom 20 sekunder. Många 
frågor besvaras redan vid första kontakten. Om inte kommunvägledarna i kontaktcenter 
kan besvara fråga säkerställer de att frågan överlämnas till rätt enhet eller person för 
hantering. 

Finskt förvaltningsområde 
DVD: n ”Mamma Leena fattade ett beslut” har börjat spridas via de båda 
barnavårdscentralerna i kommunen samt genom Håbo bibliotek. Fler 
distributionskanaler tillkommer inom kort. Reportaget handlar om finska språket och 
hemmiljöns betydelse för språkinlärning. Det har genererat rikligt med publicitet i 
lokalmedia, sverigefinska media och har dessutom blivit omnämnt av Finlands 
ambassad och av Länsstyrelsen i Stockholms län som är tillsynsmyndighet för 
nationella minoritetsspråks förvaltningsområden. 

I syfte att utbilda äldre finska kommuninvånare kring IT-användning i vardagen har 
Håbo bibliotek erbjudit IT-konsultation på finska under våren 2013 i det omtyckta 
projektet Digidel, finansierat av statsbidraget till finskt förvaltningsområde. 

Intern service 
Ombyggnation av utökning av Café Håbo har nu skapat en trivsam och naturlig plats för 
medarbetare att träffas och utbyta tankar och idéer. 

20.3 Personalavdelningen 

Attraktiv arbetsgivare 

Olika aktiviteter för att höja kommunens attraktivitet har genomförts under 2013, bland 
annat i enlighet med den kompetensförsöjningsplan för år 2013-2014 som antagits av 
kommunens ledningsgrupp. Ett lärande nätverk för nyanställda har genomförts med 12 
deltagare från kommunens olika förvaltningar under ledning av en intern 
nätverksledare. En fokusgrupp för förskollärare i syfte att lyfta fram anställningsvillkor 
och profilera yrket i rekryteringar har genomförts. Profilering av rekryteringsannonser 
med "Sveriges viktigaste jobb profilen" har påbörjats. Arbetet med framtagning av 
kravprofiler för olika yrken inom kommunen som inleddes 2012 fortsätter. Ett nytt 
aspirantprogram, Framtidens ledare, har framtagits och genomförs i samarbete med flera 
kommuner i Uppsala län. Från Håbo deltar 5 medarbetare. Introduktionsprogram för 
nya chefer har genomförts under våren 2013 och fortsätter under hösten. Två chefer 
deltar i ett ettårigt ledarutvecklingsprogram som genomförs av Mälardalens högskola. 
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Ett mentorprogram har planerats tillsammans med två kommuner från Uppsala län, 
Enköping och Knivsta och två kommuner från Stockholms län, Upplands-Väsby och 
Täby. Upphandling pågår och programmet ska genomföras 2014. 

Samtliga medarbetare som är tillsvidareanställda inom kommunens äldreboenden har 
erbjudits heltidstjänster from 1 april 2013. Möjligheter att välja önskad 
sysselsättningsgrad har också erbjudits. 

20.4 Kultur och livsmiljö 

Kultur och fritid har flyttats från bildningsförvaltningen till kommunstyrelsens 
förvaltning med namn Kultur och livsmiljöavdelningen. 

I Håbo kommun finns behov av mötesplatser och lokaler för att utöva och ta del av 
kulturevenemang. Att tillvarata kultur och föreningsliv som en resurs är av särskild 
betydelse för utvecklingen av lokal identitet och utformande av det offentliga rummet. 

Kommunens nordiska vänortsarbete har tack vare nytt avtal tagit fart och resulterat i att 
Håboungdomar besökt Ingå i Finland. 

Enheten använder sociala medier för att stimulera våra unga till ökad delaktighet och 
kreativitet samt för att sprida och synliggöra pågående händelser. 

Hälsa 

Studien Liv och hälsa ung genomfördes för första gången via webben. Samtliga elever i 
årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet erbjöds svara på frågor som 
berör deras livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. 

Avdelningen har utvecklat möjligheten för ungdomar att ta upp sina frågor till 
diskussion, via ungdomsråd och sommarjobbare utifrån tema mötesplats för ungdomar. 
Ungdomsrådet och fritidgårdarna utvecklar successivt mötesplatser och 
diskussionsforum inom sociala medier. 

Finskt förvaltningsområde har stärkts med representanter i ungdomsrådet. Slottsgården i 
samverkan med svenska kyrkan genomförde under våren en demokratidag för 
ungdomar i Skokloster. 

Fritidsverksamhet 

Ett översynsarbete av hyres- och bidragsregler syftar till att öka möjligheterna för barn 
och unga att delta i meningsfulla fritids- och kulturaktiviteter. 

Nationaldagsfirandet är avslutat och Håbo festdag är genomförd och lyckad bland annat 
på grund av att fler föreningar var aktiva på olika sätt under dagen och inför planeringen 
av arrangemangen. 

Bibliotek 

I år har ett steg tagits mot ökad måluppfyllelse avseende det lagstadgade uppdraget att 
särskilt främja barn och ungas språkutveckling, stimulera till läsning och öka 
kännedomen om biblioteket som en plats för kulturupplevelser på fritiden. 
Biblioteksintroduktion för förskolans 5-åringar och utvalda klasser i grundskolan har 
genomförts. Utvärdering med samtliga pedagoger via webbenkät om innehåll, 
utformning och genomförande har gjorts för första gången. Andelen arrangemang för 
barn och unga på fritiden har utökats under året. 
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För att utgöra en samtida biblioteksverksamhet pågår arbete med att skapa en struktur 
på arbetsplatsen, som genererar lärande, tar vara på kunskap och utvecklar 
förändringskompetens. Målet är en lärande organisation. Under året har både formell 
och informell kompetensutveckling genomförts inom ramen för det EU-finansierade 
KUB-projektet. 

Kulturverksamhet 

Kultur och livsmiljö har medverkat i utformningen av kommande medborgardialog 
gällande Möjligheternas Hus. Bland annat har kulturstrategen handlett fyra 
sommarjobbare med tillhörighet till Kultur och livsmiljö. Resultatet av projektarbete 
och idéutveckling gällande BcJF som mötesplats för unga har sammanställts och ingår i 
kartläggningen tillhörande Medborgardialogen gällande "Möjligheternas Hus" som 
planeras genomföras under hösten i Bålsta centrum. Sommarjobbarnas arbete visar att 
besökare, i detta fall företrädesvis ungdomar och unga vuxna, betraktar BcJF som ett 
hus med stor potential som mötesplats för unga. 

Det nordiska vänortsavtalet med tillhörande verksamhetsplanering för åren 2012-2017 
(5 år) är underskrivet av alla parter. 2013 arrangerade Ingå kommun i Finland en 
ungdomscamp där 18 ungdomar från Ungdomsrådet och skolorna Gransäter, Futurum 
och Potentia Education med fyra medföljande vuxna deltog. 
 
För att öka synliggörandet av kulturverksamheter och händelser har Kultur och 
Livsmiljö inlett arbete med att kommunicera genom sociala medier. 

20.5 Plan- och utvecklingsavdelningen 

Plan- och utvecklingsavdelningen arbetar med samhällsplanering, mark och 
exploatering samt med att ta fram detaljplaner. 
 
Strategiska uppdrag 
Avdelningen bevakar löpande kommunens intressen i ett regionalt perspektiv avseende 
infrastruktur och kollektivtrafik. t.ex. Länstransportplan, Väg 263 mm. Arbetet med 
Håbo kommuns nya vision pågår. Insamlingen av underlag till visionen har bl.a. skett 
med engagemang från kommunens ungdomar. Nästa steg är att sammanställa text och 
formulera själva visionen. 

Markfrågor 
Avdelningen har genomfört ett antal fastighetsaffärer under det första halvåret. De 
viktigaste är Logistik Bålsta och Dragets industriområde. Ett antal fastigheter 
(villatomter) har bildats via lantmäteriförrättningar och kommer att säljas under hösten. 

Detaljplanearbete 
Arbetet med att utveckla Bålsta Centrum pågår. Just nu genomförs ett antal 
övergripande utredningar för hela programområdet. Det gäller bl.a. parkerings-, 
gestaltnings- och handelsutredningar. Planprogrammet för Björnbro godkändes av 
kommunstyrelsen i april och arbetet med den första detaljplanen pågår. 
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21 Måluppfyllelse 

21.1 Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för 
personlig utveckling och lärande. 

21.1.1 Ett ökat engagemang hos Håbo kommuns ungdomar att delta och 
engagera sig i samhällsutvecklingen. 

 Kommer att uppfyllas 

Kommentar 

Kultur- och livsmiljöavdelningen är en resurs för att möjliggöra ungdomars 
engagemang i samhällsfrågor. Det görs i samverkan med skolan, via elevråd och 
Bålstapolarna, via ungdomsråd och ungdomsdemokratidag. Genom detta och genom att 
utveckla arbetet med sociala medier ges ungdomar möjlighet att delta och engagera sig i 
samhällsutvecklingen. Ungdomsrådet är även referensgrupp i visionsarbetet och 
biblioteket arbetar aktivt med ungas delaktighet. Inför 2013 års demokratidag som 
genomförs den 3 oktober har information givits i rektorsgruppen och Bålstapolarna har 
besökt varje skola och gett information till berörd personal. 

 Nyckelindikatorer 
Utfall 

Augusti 
2013 

Måltal 
Helår 2013 

 
Antalet skolklassrepresentanter på 
ungdomsdemokratidagen ökar. 

 80 % 

21.1.2 Barn och unga ska erbjudas meningsfulla kulturupplevelser och 
fritidsaktiviteter 

 Kommer att uppfyllas 

Kommentar 

Målet följs upp i slutet av året då uppföljning av årets verksamhet inom avdelningens 
verksamhetsområde görs. 

Under året har de två fritidsgårdarna Verkstan och Slottsgården bedrivit verksamhet. 
Biblioteket har särskilt arbetat med att främja barn och ungas språkutveckling, stimulera 
till läsning och öka kännedomen om biblioteket som en plats för kulturupplevelser på 
fritiden. Biblioteksintroduktion för förskolans 5-åringar och utvalda klasser i 
grundskolan har genomförts.  Andelen arrangemang för barn och unga på fritiden har 
utökats under året. För att öka synliggörandet av kulturupplevelser och fritidsaktiviteter 
har Kultur och Livsmiljö inlett arbete med att kommunicera genom sociala medier. 

Möjligheten för ungdomar att ta upp sina frågor till diskussion, via ungdomsråd och 
demokratidag finns och utvecklas. Ungdomsrådet och fritidgårdarna utvecklar 
successivt mötesplatser och diskussionsforum inom sociala medier. 

Finskt förvaltningsområde har representanter i ungdomsrådet. Slottsgården i samverkan 
med svenska kyrkan genomförde under våren en demokratidag för ungdomar i 
Skokloster och den 3 oktober genomförs årets demokratidag. Ungdomsdialogen ligger 
som grund för utvecklingen av meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter. 
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 Nyckelindikatorer 
Utfall 

Augusti 
2013 

Måltal 
Helår 2013 

 
Deltagande ungdomar ska tycka att aktiviteterna är 
relevanta för dem 

 75 % 

 Medborgarnas nöjdhet med kulturverksamheten 57 61 

21.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

21.2.1 Håbo kommuns interna och externa kommunikation ska förbättras. 

 Kommer att uppfyllas 

Kommentar 

Indikatorerna visar att invånarna är mer nöjda med kommunens information samtidigt 
som förtroendet för Håbo kommun har ökat jämfört med tidigare 
medborgarundersökning våren 2012. 

Ytterligare insatser har gjorts för att tillgodose medborgarnas informationsbehov i både 
tryckta och digitala kanaler, på både svenska och finska. En utökad kommunikation via 
exempelvis Facebook har lett till både god spridning av information, snabbhet och 
möjlighet till återkoppling. Att proaktivt arbeta med media har även bidragit till god 
synlighet i lokal och regional media. Den interna kommunikationen underlättas av det 
nyligen lanserade intranätet. 

 Nyckelindikatorer 
Utfall 

Augusti 
2013 

Måltal 
Helår 2013 

 

Förtroendet för Håbo kommun förbättras och når 
genomsnittet för de kommuner som genomför SCBs 
medborgarundersökning. 

49 46 

 
Medborgarna i kommunen nöjda med kommunens 
information. 

59 54 

21.2.2 Håbo kommuns verksamheter ska präglas av ett bra bemötande och en 
hög tillgänglighet 

 Kommer att uppfyllas 

Kommentar 

Medborgarundersökningen från våren 2013 visar på ytterligare förbättring av 
medborgarnas uppfattning om verksamheternas tillgänglighet och bemötande. Tidigare 
års satsning på att fokusera på frågan om tillgänglighet och bemötande på kommunens 
chefsdagar har nu mer tydligt nått ut i verksamheterna. Förberedelserna inför uppstarten 
av Kontaktcenter har också lett till ökat fokus kring nödvändiga åtgärder för förbättrad 
tillgänglighet och bemötande. 

 Nyckelindikatorer 
Utfall 

Augusti 
2013 

Måltal 
Helår 2013 

 
Medborgarna upplever att kommunens bemötande 
och tillgänglighet har förbättrats. 

61 57 
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21.2.3 Håbo kommuns attraktionskraft som arbetsgivare ska öka. 

 Kommer att uppfyllas 

Kommentar 

Håbo kommun ökar sin attraktionskraft genom att erbjuda sina medarbetare goda 
anställningsvillkor. Dit hör att erbjuda trygga anställningsformer, att erbjuda heltid 
alternativt önskade sysselsättningsgrader inom äldreomsorgen, verka för hälsosamma 
arbetsplatser med god arbetsmiljö både fysiskt och psykosocialt och med en rimlig 
arbetsbelastning. För att kunna rekrytera de bästa medarbetarna utvecklar kommunen 
metoder för kompetensbaserad rekrytering, erbjuder kompetensutveckling för chefer 
och medarbetare, genomför och planerar för ledarutveckling såsom aspirant- och 
mentorprogram och arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheterna. 

 Nyckelindikatorer 
Utfall 

Augusti 
2013 

Måltal 
Helår 2013 

 Andel tillsvidareanställda ökar 89 % 90 % 

 Andel heltidsanställda kvinnor ökar. 75,5% 75 % 

 Sjukfrånvaron minskar 6 % 3,5 % 

 Övertiden minskar 0,4 % 0,8 % 

21.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

21.3.1 Förvaltningen ska medverka till utformningen av det offentliga rummet. 

 Kommer att uppfyllas 

Kommentar 

Kultur och Livsmiljö har genom ett flertal olika insatser medverkat till processen att 
utveckla det offentliga rummet. 

 Framtagande av skyltprogram för ökat synliggörande av verksamheter på 
Bildningscentrum Jan Fridegård 

 Medverkan i nätverksträffar och seminarier gällande Cultural Planning, en metod 
för samhällsplanering med kulturella resurser arrangerade av Kultur i Länet. 

 Inlämning av synpunkt avseende Bålsta Logistik/Verksamhetsområde och vikten 
av konstnärligt gestaltningsprogram samt möjlighet att nyttja procentregeln. 

 Medverkat i kartläggningen av infrastruktur för scenkonst och tillhörande lokaler i 
Uppsala län. Framlyft Håbos tillgångar och möjligheter med specifikt fokus på 
Fridegårdsteatern dess betydelse för Bildningscentrum och husets strategiska 
läge utgående från utvecklingen av nya Bålsta centrum 

 Projektledning av 4 sommarjobbare avseende "Idéutveckling av BcJF som 
mötesplats för unga" 

 Medverkat i process avseende Medborgardialog angående Möjligheternas Hus. 
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Den sammantagna bedömningen är att målet gällande medverkan i utvecklingen av det 
offentliga rummet, kommer att uppfyllas. 

 Nyckelindikatorer 
Utfall 

Augusti 
2013 

Måltal 
Helår 2013 

 Antal genomförda insatser/aktiviteter under året.  100 % 

21.3.2 Håbo kommun driver ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart 
samhällsbygge som strävar efter hög tillgänglighet, trygghet och 
attraktivitet för alla. 

 Kommer att uppfyllas 

Kommentar 

Hållbar tillväxtkommun 

Mitt Håbo 2030 

Mitt Håbo 2030 ska bli kommunens nya vision. I arbetet med att ta fram den nya 
visionen har hållbarhetsaspekten varit särskilt utpekad. Intentionen är att visionen ska få 
en tydlig hållbarhetsprägel som strävar efter att styra kommunen till att bli en socialt, 
ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun. 

Delegationen för hållbara städer 

Håbo kommun blev 2011 antagen till Delegationen för hållbara städer och tilldelades 
därigenom medfinansiering för hållbarhetsprojekt inom kommun. Ett av projekten gick 
ut på att identifiera utmaningar och möjligheter för Bålsta centrum att bli en mer hållbar 
plats. En etnografisk utredning togs fram som ett planeringsunderlag för den pågående 
centrumutvecklingen. Utredningen samt det interna arbetet som efterföljde pekade på 
konkreta åtgärder för att göra Håbo kommun mer hållbart. Genomförandet av dessa sker 
under 2014 och 2015. 

Uthållig kommun 

Håbo kommun deltar i det av Energimyndigheten finansierade projektet Uthållig 
kommun. Energimyndigheter genomför som en del i det arbete utbildningsinsatser för 
planerare i deltagande kommuner för att öka kompetensen för hur hållbarhetsaspekter 
kan komma in tidigt i planskedet. 

Logistik Bålsta 

Planläggning av verksamhetsområdet Björnbro till verksamheten Logistik Bålsta pågår. 
Området ligger intill Mälarbanan och med hjälp av stickspår kan en omlastningscentral 
etableras som möjliggör att gods överförs mellan järnväg och lastbil. Detta ökar 
möjligheterna att på ett effektivare sätt utnyttja järnvägens kapacitet. Att använda 
järnvägen i högre utsträckning för att minska transporter med lastbil går hand i hand 
med kommunens intentioner att växa hållbart och bli fossilbränslefri. 
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 Nyckelindikatorer 
Utfall 

Augusti 
2013 

Måltal 
Helår 2013 

 

SCBs betygsindex över hur många invånare som 
rekommenderar vänner och bekanta att flytta till 
kommunen ökar och hamnar i nivå med 
riksgenomsnittet. 

68 65 

 

Betygsindexet i SCBs medborgarundersökning visar 
att invånarna blivit mer positiva till möjligheten att få 
ett arbete inom rimligt avstånd. 

58 52 

 

SCBs medborgarundersökning visar att invånarna 
upplever att boendemöjligheterna i kommunen 
förbättrats. 

58 56 

 

SCBs medborgarundersökning visar att invånarna 
känner sig mer trygga och säkra än i föregående 
undersökning. 

57 57 

22 Viktiga förändringar och trender 

22.1 Administrativa avdelningen 

Ekonomienheten 

År 2014 genomfördes en förändring av ekonomorganisationen. Alla ekonomer är nu 
samlade under ekonomienheten. 

Upphandlingsenheten 

Översyn pågår av upphandlingspolicyn, tillämpningsanvisningarna och 
delegationsordningen i syfte att underlätta upphandlingsprocessen. 

Kansli 

De kommunala myndigheternas omställning mot så kallad e-förvaltning blir allt mer 
påtaglig. Framförallt märks det via utvecklandet av kommunala e-tjänster och SKL:s 
upphandling av e-arkiv. Det är viktigt att dessa frågor beaktas vid upphandlingen av ett 
nytt ärendehanteringssystem. 

IT-enheten 

Antalet enheter som varje medarbetare ansluter mot nätet ökar. En användare kan ha 
stationär dator, bärbar dator, arbetstelefon, privat telefon och någon form av läsplatta. 
Kravet att kunna nå dokument och verksamhetssystem oberoende av plattform ökar. 
En följd av detta är att mängden data som ska lagras ökar kraftigt och sprids ut i olika 
lagringslösningar som t.ex. Dropbox, Google drive, Skydrive mm. 

Unified communication (UC) kommer att förändra sättet att kommunicera. Det handlar 
om att integrera olika kommunikationstjänster, telefoni, e-post, fax, chatt, videosamtal, 
hänvisningssystem mm. 

En annan trend är att fler leverantörer av verksamhetssystem kan erbjuda molnlösningar 
där de tar hand om driften. Detta gör att multisourcingen kommer att öka. Multisourcing 
innebär att beställaren kan välja den bästa leverantören till varje tjänst. 
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22.2 Kommunikation och service 

Kommunikation 
Ett av regeringens mål är att tillgängligheten och användbarheten till offentliga 
webbplatser ska öka. Delegationen har därför tagit fram en vägledning för 
webbutveckling med riktlinjer som ska underlätta för organisationer att ta fram 
webbplatser, e-tjänster mm. som kan användas av så många som möjligt på ett så enkelt 
sätt som möjligt. Vägledningen är en vidareutveckling av den tidigare 24-
timmarsvägledningen. 

Kontaktcenter 
Medborgare ställer generellt sett allt högre krav på service, både under kontorstid och 
även utanför kontorstid. Stor efterfrågan på möjlighet till självservice genom tillgänglig 
information via hemsidan och e-tjänster. Kommunen förväntas i högre grad även vara 
aktiv i sociala medier, dygnet runt och alla dagar i veckan, för att besvara frågor. 

Finskt förvaltningsområde 
Samråden anger inriktningen för kommande satsningar och det är därför viktigt att 
utveckla de finska samrådsmötena så att fler sverigefinska röster får komma till tals. 
Även viktigt att diskutera frågor mer fördjupat på mötena. Därför testas en 
workshopform i samrådsmötet i september. 

Intern service 
Kommunens dagliga verksamhet för personer inom LSS blir en del av intern service för 
att erbjuda deltagarna sysselsättning och viktig erfarenhet för framtiden. 

22.3 Personalavdelningen 

Kompetensförsörjning 

Att klara den framtida kompetensförsörjningen kommer att vara en fortsatt utmaning för 
landets kommuner. Att kunna behålla goda medarbetare genom att erbjuda interna 
utvecklings- och karriärmöjligheter kommer att vara extra viktigt. 

Sjukfrånvaron ökar 

En allmän tendens under året har varit att sjukfrånvaron ökar i Sverige. Ökningen av 
sjukfrånvaron hos Håbo kommuns medarbetare, från 5,7% till 6,0 %, gäller framförallt 
korttidsfrånvaron. Långtidsfrånvaron har fortsatt att minska kraftigt under ett antal år. 

Ökat samarbete 

Flera nya samarbetsprojekt inom kompetensförsörjningsområdet har startat under året, 
både med kommuner i Uppsala län och Stockholms län. Det gäller både gemensamma 
aspirantprogram och uppstart av mentorprogram. Sedan år 2005 har Håbo och Trosa 
kommun samverkat kring löneadministration på ett mycket framgångsrikt sätt för båda 
kommunerna. 
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22.4 Kultur och livsmiljö 

Hälsa 

En positiv trend som återigen bekräftas i Liv och hälsa studien för 2013 är att andelen 
som aldrig rökt, snusat eller använt narkotika ökar. En annan viktig trend är att övervikt 
och fetma bland ungdomar har minskat. 

Representationen på ungdomsrådet har stundtals varit låg. Mötesformen bör förändras 
för att möjliggöra ett ökat deltagande, även formen för det brottsförebyggande rådet 
(BRÅ) bör ses över. 

Fritidsverksamhet 

Förändrade kommunikationsmönster och nya former för engagemang påverkar kultur- 
och föreningsliv. För att möta upp nya behov och initiativ behöver stödet till fritids- och 
kulturaktörer utvecklas. Ett uppdrag att utreda föreningsbidraget i sin helhet tilldelas 
fritidskonsulenten, kulturstrategen ansvarar för kulturdelen. 

Bibliotek 

Mindre offentliga medel, nya krav på arbetsmarknaden, digitalisering och förändrade 
kommunikationsmönster. Satsning på forskning, innovation och utbildning. Samarbete, 
finna synergieffekter, relevanta mätindikatorer, kontinuerliga utvärderingar är viktiga 
redskap för att utveckla strategier för hållbara samhällen.  Den utomvästerländska och 
icke-vita delen av befolkningen drabbas hårt, men även andelen som är etnisk vit och 
lågutbildad. Etniska och sociala motsättningar ökar. Traditionella mötesstrukturer 
ersätts av engagemang för specifika "causes"  via social medier, tillfälliga aktioner. 
Individen har fått redskap för att skapa sin egen plattform och är en stark 
påverkansfaktor. Krav på delaktighet ökar. Individen är i allt högre grad medskapare. 
Ökat informationsflöde och digitalisering skapar nya krav på läsförståelse och ett nytt 
utanförskap. Bibliotek blir mötesplatser och kulturhus. Andelen äldre ökar. Kraven på 
verksamheten ökar avseende tillgänglighet, service, utbud och kompetens. Tjänster och 
utbud måste kunna anpassas efter individers och målgruppers behov. 
Nuvarande biblioteksplan omfattar 2012-2015.  Underlag till ny biblioteksplan ska ske 
2014. 

Kulturverksamhet 

I Håbo kommun finns behov av mötesplatser och lokaler för att utöva och ta del av 
kulturevenemang. Håbo deltar i det länsövergripande utredningsarbetet och 
kartläggningen av länets tillgång på lokaler för kulturellt utbud. Bland annat ses 
möjligheterna att utöka och stärka bruket av Fridegårdsteatern på Bildningscentrum 
över. Arbetet innebär en översyn av behov, planering, organisation, 
samarbetsmöjligheter med länet, kulturaktörer och producenter, med flera aktörer. 
Betoningen på arbetet ligger på förutsättningarna för scenkonst, men även för andra 
aktiviteter som till exempel kulturprogram, musikföreställningar och 
vandringsutställningar. Fridegårdsteatern utgör en väl utrustad scen med stor potential. 

I planprogrammet beskrivs nya Bålsta centrum som en aktiv plats där människor möts 
och tar del av händelser och evenemang. Kulturen är av stor betydelse för utvecklingen 
av våra offentliga rum. Samverkan mellan samhällsplanering och avdelningen för kultur 
och livsmiljö är särskilt viktig. 
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22.5 Plan- och utvecklingsavdelningen 

Håbo kommun är en tillväxtkommun och en del av Mälardalsregionen. 

De projekt som nu är i genomförandefasen påverkar kommunens sätt att organisera och 
administrera sig. Inom avdelningen pågår därför ett arbete med att ta fram en ny rutin 
för stadsbyggnadsprocessen. 

Utöver det har en kartläggning och modernisering av arrenden, exploaterings- och 
nyttjanderättsavtalen påbörjats. 

23 Plan för valfrihet och konkurrens 

Kommunstyrelsen planerar inte att konkurrensutsätta några av sina verksamheter under 
året. 

24 Intern kontroll 

Arbetet med den interna kontrollen pågår enligt plan. Kommunstyrelsen har fastställt 
sju kontrollmoment för att minska riskerna. För två av kontrollmomenten har 
förbättringsmöjligheter identifierats. 

1. Risk för att politiska beslut inte verkställs. 

Resultat av kontrollen: konstateras att av 14 beslutade medborgarförslag och motioner 
2010-2012 kan 8 av besluten inte anses verkställda. Förslag till åtgärd: 
kommunfullmäktige fastställer en rutin för hantering av motioner och medborgarförslag 
i syfte att få bättre kontroll över verkställigheten. 

2. Risk för att e-handel inte används. 

Resultat av kontrollmoment: Av de leverantörer som är anslutna till e-handeln har det 
beställts varor för ca 23 milj SEK.  49 % är beställt via Proceedo. Resten är beställt av 
leverantörerna utanför systemet via webb, telefon eller butik. Förslag på åtgärd: 

- Nya tillämpningsanvisningar kommer att införasunder hösten 2013. Antalet beställare 
i systemet minskas samtidigt de som är beställare får en ordentlig utbildning. 

- Möjligheterna att beställa utanför systemet tas bort för de leverantörer som är anslutna 
till Proceedo. Detta kommer att succesivt att genomföras under hösten 2013. 
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25 Drift- och investeringsredovisning 

25.1 Driftredovisning 

 
Bokslut 

2012 
Budget 

2013 
Utfall aug 

2013 
Prognos 

2013 
Avvikelse Not 

Övergripande 
verksamheter       

Kommunfullmäktige -797 -883 -378 -835 48  

Valnämnd -16 -11 -16 -44 -33  

Stöd till politiska partier -868 -870 -900 -900 -30  

Revision -840 -955 -170 -955 0  

Summa övergripande 
verksamheter -2 521 -2 717 -1 463 -2 734 -17  

       

Kommunstyrelsen       

Kommunstyrelsen -1 719 -1 978 -1 169 -1 978 0  

KS förfogande -300 0 382 382 382 1 

KS arbetsutskott -219 -171 -78 -171 0  

Personal- och 
förhandlingsutskott 

-2 -7 0 -7 0  

Pensionärsråd -85 -84 -52 -84 0  

Handikappråd -81 -59 -40 -59 0  

Vigselavgift 24 20 15 20 0  

Summa 
kommunstyrelsen 

-2 382 -2 278 -941 -1 895 383  

       

Kommundirektörens 
stab 

      

KD stab -2 765 -1 509 -1 123 -1 509 0  

Projekt ungdomssatsning -2 271 -2 425 -1 607 -2 525 -100 2 

Medlemsavgifter -2 482 -2 475 -1 799 -2 575 -100 3 

Räddningstjänst -15 890 -16 200 -10 151 -16 200 0  

Summa 
kommundirektörens 
stab 

-23 408 -22 609 -14 680 -22 809 -200  

       

Administrativa 
avdelningen 

      

Kansli -4 542 -2 579 -1 806 -2 671 -92 4 

IT-enheten -6 376 -8 301 -5 783 -8 301 0  

Upphandlingsenheten -2 484 -2 703 -1 824 -2 752 -49  

Ekonomiavdelningen -4 928 -7 367 -4 028 -7 085 282 5 

Försäkringar -1 612 -1 600 -1 751 -1 769 -169 6 

Bostadsverksamhet 512 0 40 0 0  

Summa administrativa 
avdelningen 

-19 430 -22 548 -15 152 -22 578 -30  
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Bokslut 

2012 
Budget 

2013 
Utfall aug 

2013 
Prognos 

2013 
Avvikelse Not 

       

Kommunikation och 
service 

      

Kommunikation -1 600 -2 255 -1 322 -2 255 0  

Kontaktcenter  -2 225 -1 370 -2 225 0  

Växel/reception -2 380 -2 640 -1 953 -2 540 100 7 

Vaktmästeri/tryckeri -950 -950 -574 -950 0  

Summa kommunikation 
och service 

-4 930 -8 070 -5 220 -7 970 100  

       

Plan- och 
utvecklingsavdelning 

-3 969 -3 584 -3 074 -3 444 140 8 

       

Personalavdelningen       

Personalavdelning -3 704 -3 964 -2 478 -3 764 200 9 

Löneenheten -2 405 -2 413 -1 555 -2 613 -200 10 

Summa 
personalavdelningen 

-6 109 -6 377 -4 032 -6 377 0  

       

Kultur och livsmiljö       

Kultur och livsmiljö 0 -1 538 -1 152 -1 288 250 11 

Vänortsverksamhet -28 -50 -39 -50 0  

Kulturverksamhet -1 492 -1 238 -875 -1 303 -65  

Bibliotek -6 339 -6 505 -4 224 -6 505 0  

Fritidsverksamhet -13 017 -14 384 -10 090 -14 319 65  

Summa kultur och 
livsmiljö 

-20 876 -23 715 -16 380 -23 465 250  

       

Summa -83 625 -91 900 -60 943 -91 269 631  

       

Exploatering och reavinst 6 469 0 6 553 7 000 7 000 12 

Kommentarer driftredovisning 

1. KS förfogande +382 tkr 

Överskottet beror på lägre kostnader än beräknat för energi. 

2. Projekt ungdomssatsning -100 tkr 

Budget ungdomsentreprenörer 50 tkr, verklig kostnad 150 tkr. 

3. Medlemsavgifter -100 tkr 

Kostnaden för deltagande i olika intresseföreningar ökar. 

 



4. Kansli -92 tkr 

Underskott beroende på utökning av administrativ tjänst. 

5. Ekonomiavdelningen +282 tkr 

Överskottet på ekonomiavdelningen beror på att två tjänster på avdelningen var vakanta 
delar utav året. 

6. Försäkringar -169 tkr 

Underskottet för kommunens försäkringar visar på ett överskridande med 169 tkr. 

7. Växel/reception +100 tkr. 

Överskott beroende på pensionsavgång. 

8. Plan- och utvecklingsavdelningen + 140 tkr 

Överskott på grund av personalvakanser. 

9. Personalavdelningen +200 tkr 

Sjukfrånvaro på personalfunktionen har medfört ett överskott på 100 tkr. Ca 100 tkr för 
konsultkostnader är budgeterade på personalfunktionen istället för lönefunktionen. 

10. Lönefunktionen -200 tkr 

Lönefunktionens underskott på 200 tkr beror på vikariatskostnad ca 100 tkr och 
konsultkostnaderna. 

11. Kultur och livsmiljö 250 tkr 

Överskott uppstår med 250 tkr om ingen extern avdelningschef för kultur- och 
livsmiljöavdelningen rekryteras. Bildningsnämnden väntas föreslå att budget överförs 
för sommarjobbare samt administrativa kostnader med 330 tkr. Denna överföring ska 
också vara en ramökning för år 2014. 

12. Exploatering och reavinst + 7000 tkr 

Överskottet på verksamheten beror på försäljningen av kommunens tillgångar samt på 
intäkter av engångskaraktär. 

25.2 Investeringsredovisning 

Tkr Bokslut 
2012 

Budget 
2013 

Utfall aug 
2013 

Prognos 
2013 

Avvikelse Not 

Inventarier 10 år -29 -200 -113 -113 87  

Inventarier 5 år -267 0 0 0 0  

Inventarier 3 år -85 -300 -180 -387 -87  

Inventarier IT-enheten -6 878 -1 034 -652 -1 034 0  

Ärendehanteringssystem 0 -1 000 -41 -300 700 1 

Biblioteket -885 -176 -11 -176 0  

Kommunfullmäktige, Förvaltningsberättelse delårsbokslut aug 2013 52(126) 



Kommunfullmäktige, Förvaltningsberättelse delårsbokslut aug 2013 53(126) 

Tkr Bokslut 
2012 

Budget 
2013 

Utfall aug 
2013 

Prognos 
2013 

Avvikelse Not 

Fritidsgårdar 0 0 -10 -10 -10  

Gem lokaler BCJF -296 -469 -210 -459 10  

Summa -8 440 -3 179 -1 217 -2 479 700  

Kommentarer investeringsredovisning 

1. Ärendehanteringssystem +700 tkr 

Projektet pågår. 700 tkr behöver överföras till nästa budgetår. Totalt är 3 mkr budgeterat 
på tre år. 

 

Bildningsnämnden  
26 Sammanfattning 

Totalt sett ger budgetprognosen för bildningsnämnden ett överskott om 3 mnkr för 
2013. Samtidigt går Fridegårdsgymnasiet med omfattande underskott. Detta balanseras 
med överskott inom köp av elevplatser från egen och annan regi. 

Från och med 1 juli leds hela skolenheten, förutom musikskolan, av en gemensam 
rektor med en ledningsgrupp bestående av tre biträdande rektorer. 

Enheter inom kultur och fritid har gått över till kommunstyrelsen från och med 1 juli 
2013. 

Enheten Kämpe har ökat sitt elevantal inför höstterminen 2013 vilket också inneburit 
utökning av deras lokaler. 

En satsning som planeras att ske under höstterminen är att ge samtliga elever på 
gymnasieskolan SL-kort för att öka attraktionen till skolan. Detta medför en kostnad 
över budget på ca 100 tkr. 

1.1 Åtgärdsplan för budget i balans 

Den grundläggande orsaken till att gymnasiet, förutom Kämpe, genererar underskott är 
de små undervisningsgrupperna som i sin tur beror på ett litet elevunderlag. 
Förvaltningen ska i uppdrag från bildningsnämnden arbeta fram förslag på 
ersättningsmodell för gymnasiet. En ersättningsmodell som ska innebära att skolan kan 
planeras utifrån sina förutsättningar i Håbo. 

Det är också viktigt att öka intäkterna inriktat mot att allt fler elever ska välja 
Fridegårdsgymnasiet. Förvaltningen kommer därför att intensifiera arbetet med att 
sprida Fridegårds "varumärke" till kommunens grundskolor - till både elever och 
personal. Detta arbete påbörjades i stor skala läsåret 12/13 och fortsätter detta läsår med 
olika riktade aktiviteter mot grundskolorna, bl a InMotion, en vecka med kultur och 
informationsinslag riktat mot elever i skolår 8 och 9 under hösten. 

Totalt väntas ett underskott på 387 tkr för café Fridegård. Åtgärder för att öka 
attraktiviteten under hösten är planerade. 



27 Uppdrag och ansvarsområde 

Bildningsnämndens ansvarsområde innehåller från och med 1 juli 2013; 
gymnasieutbildning, vuxenutbildning, musikskola och bildningsförvaltningen. Enheten 
Fridegårdsgymnasiet består av gymnasieutbildning inom enheten Fride, enheten Kämpe 
inriktad mot neuropsykiatrisk problematik, gymnasiesärskolan med träningsklasser 
inom Lyktan, kommunal vuxenutbildning och sär vux. Till detta kommer den 
kommunala musikskolan. 

Från och med 1 juli leds hela skolenheten, förutom musikskolan, av en gemensam 
rektor med en ledningsgrupp bestående av tre biträdande rektorer. 

28 Årets händelser 

Enheter inom kultur och fritid har gått över till kommunstyrelsen från och med 1 juli 
2013. 

Ny ledningsorganisation har genomförts inom Fridegårdsgymnasiet med en gemensam 
rektor gäller från och med 1 juli 2013. 

Samtliga elever erhåller SL-kort från och med hösten 2013, detta för att öka attraktionen 
för gymnasiet. 

Efterfrågan på vuxenutbildningar är mycket stort. Fler platser kommer att erbjudas på 
yrkesvux under hösten. 

Ökat samarbete med skolförvaltningen med gemensamma ledningsmöten och därmed 
ett ökat helhetstänkande inom alla skolverksamhet från förskola till vuxenutbildning. 

Inriktning mot en gemensam förvaltning som arbetar med barn- och utbildningsfrågor 
mot två nämnder 2014. 

Enheten Kämpe har ökat sitt elevantal inför höstterminen 2013 vilket också inneburit 
utökning av deras lokaler. 

Förvaltningen och de som arbetar inom gymnasiets verksamhet upplever att fler 
medborgare i Håbo känner till Fridegårdsgymnasiet och talar väl om skolan. Detta visar 
sig också kommunens medborgarundersökningar 

När det gäller musikskolan är kursplanen för musiklek steg 1-3 är klar. Från och med 
ht-13 startar musikskolan musikleksgrupper i Skokloster. Detta gör att Skoklosterbarnen 
slipper problemet med att ta sig in till Bålsta på eftermiddagstid. Glädjande var att 
musikskolans äldsta orkester för första gången hade möjlighet att delta på Håbo 
Festdag. 

Musikskolan har aldrig haft så många elever inskrivna tidigare. Trots detta ökar 
intresset och köerna till ämneskurserna minskar inte. Satsningen på gitarrundervisning i 
storgrupp blev en populär kurs som nu får en fortsättning under hösten. Även i sång 
erbjuds kurser i storgrupp. 
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29 Måluppfyllelse 

29.1 Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för 
personlig utveckling och lärande. 

29.1.1 Fler elever söker till våra egna utbildningar som ett alternativ i elevens 
fria val av gymnasieskola/vuxenutbildning. 

 Uppfylls inte 

Kommentar 

Under augusti 2013 antogs 88 elever folkbokförda i Håbo på Fridegårdsgymnasiets fyra 
program; Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, 
Samhällsvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet. 48 elever från Håbo kommun 
antogs på ovanstående program på andra skolor. Detta ger en procentuell andel till 
Fridegårdsgymnasiet på 65 %. 

 Nyckelindikatorer 
Utfall 

Augusti 
2013 

Måltal 
Helår 2013 

 

Andelen elever, av det totala antalet, som väljer 
program som erbjuds på Bildningscentrum Jan 
Fridegård, ska välja Fridegårdsgymnasiet inklusive 
Kämpe. 

65 % 73 % 

29.1.2 Barn och unga ska erbjudas meningsfulla kulturupplevelser och 
fritidsaktiviteter 

 Kan ej bedömas 

Kommentar 

Musikskolan har under våren 2013 genomfört ett antal aktiviteter i syfte att utveckla och 
ytterligare förbättra skolans utbud och kvalitet för de deltagande ungdomarna. 

Förvaltningen avser att mäta måluppfyllelsen genom en enkät till deltagande ungdomar 
i musikskolan från 12 år och uppåt. Undersökningen kunde på grund av hög 
personalomsättning inte genomföras på vårterminen utan kommer istället genomföras i  
månadsskiftet september-oktober då all undervisning varit igång sedan slutet av augusti. 
Samtliga lärare kommer under en veckas tid ombesörja att den delas ut och fylls i. 

 Nyckelindikatorer 
Utfall 

Augusti 
2013 

Måltal 
Helår 2013 

 
Deltagande ungdomar ska tycka att aktiviteterna är 
relevanta för dem 

 75 % 

29.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

29.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

30 Viktiga förändringar och trender 

I hela landet är det färre antal elever som söker yrkesförberedande program - en 
anledning är att de programmen inte längre per automatik ger grundläggande behörighet 
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till högskolan. Detta kan på sikt innebära att gymnasiet får fler elever till de 
högskoleförberedande programmen. 

Den nya skollagen och dess formulering om elever med särskilt stöd påverkar 
verksamheten. Beroende på hur detta tolkas kan allt färre elever få rätt till särskilt stöd 
vilket kan leda till elevtapp. En fristående skola med motsvarande verksamhet kommer 
att starta i Järfälla vilket ger ökad konkurrens. 

I riket är trenden att musik/kulturskolorna ser över sina avgifter. På många håll har barn 
o ungdomar inte ekonomisk möjlighet att delta i kursutbudet. Ett exempel är Lidingö 
musikskola som sänkt sina terminsavgifter från 1500 kr till 850 kr på grund av detta. 
Andra kommuner har helt tagit bort avgiften. Trenden att ombilda musikskolor till 
kulturskolor och därigenom öka kursutbudet håller i sig. Teknikutvecklingen på 
musikområdet sker snabbt och det kommer ständigt nya programvaror och appar som 
underlättar kommunikationen mellan pedagog och elev. Det ställer stora krav på 
pedagogerna som ständigt måste uppdatera sina kunskaper 

31 Plan för valfrihet och konkurrens 

Bildningsnämnden antog 2012 en ny plan för hur valfrihet och konkurrens ska utvecklas 
inom nämndens verksamheter. Kundvalssystemet inom gymnasieskolan är idag väl 
utbyggt. En reform av gymnasiesärskolan har införts från och med 2013 som bland 
annat innebär ökad valfrihet även för elever som tillhör gymnasiesärskolans målgrupp.  
Det är därför viktigt att bildningsförvaltningen informerar och synliggör de ökade 
möjligheterna för kommunens medborgare. 

Under 2013 utreder förvaltningen möjligheten att skriva samverkansavtal som omfattar 
elever som söker till gymnasiesärskolan. 

32 Intern kontroll 

Bildningsnämnden antog i april 2013 en plan för prioriterade granskningsområden 
under verksamhetsåret. 

Uppföljningen visar att majoriteten av de prioriterade kontrollmomenten har slutförts 
under våren 2013.  Åtgärder har vidtagits utifrån de resultat som framkommit i 
kontrollen. Inga allvarliga brister har påvisats i verksamheten. 

33 Volymer och nyckeltal 

33.1 Gymnasieskola 

Volym/nyckeltal Utfall 
2012 

Budget 
2013 

Utfall 
Augusti 

2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Elevantal Fridegård 350 347 340 313 326 

Elevantal Kämpe 77 82 76 85 84 

Elevantal Fridegård, sälj 30 32 32 25 28 

Elevantal Kämpe, sälj 26 29 27 32 31 

Elevantal köp 537 552 558 468 496 

Kostnad per elev Fridegård, kr 82 300 72 500   87 300 
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Volym/nyckeltal Utfall 
2012 

Budget 
2013 

Utfall 
Augusti 

2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Kostnad per elev Kämpe, kr 182 500 184 400   191 300 

Kostnad per elev snitt egen regi, kr 100 400 93 800   108 500 

Årsarbetare undervisning 43,8 43 42,2 43,4 43,6 

Årsarbetare undervisning Fridegård 30,3 26,5 26,8 27,5 27,5 

Årsarbetare undervisning Kämpe 13,5 16,6 15,4 15,9 16,1 

Antal lärare per 100 elever 9,7 10 7,9 9,2 9,4 

Antal lärare per 100 elever Fridegård 8,6 7,6 7,9 8,8 8,5 

Antal lärare per 100 elever Kämpe 17,5 20,3 20,3 18,1 19,4 

Kr per såld plats Fridegård 72 100 74 100   69 500 

Kr per såld plats Kämpe 223 100 246 400   247 300 

Kr per såld plats snitt 141 800 154 500   159 100 

Kr per köpt plats (interkommunal 
ersättning) 

100 800 103 000   105 000 

Betygspoäng efter avslutad 
gymnasieutbildning, genomsnitt (elever 
folkbokförda i Håbo) 

13     

Gymnasielever som fullföljer sin 
utbildning inom 4 år, andel (elever 
folkbokförda i Håbo) 

72     

Elevantal Fridegård 

Fordonsprogrammet och Handels- och administrationsprogrammet tog inte in årskurs 1 
under hösten. Ekonomiprogrammet, skom startade hösten 2011, tog in sin tredje årskull 
från och med höstterminen. En minskning syns framförallt på Teknikprogrammet där 
ca 10 elever fattas i årskurs 1 för att fylla den. Även Naturvetenskapligt program har en 
minskning i årskurs 1. 

Elevantal Kämpe 

Under hösten kommer elevantalet ökas från ca 78 elever till ca 88 elever. Under 
kommande år planeras att utöka ytterligare till 100 elever. 

Elevantal Fridegård, sälj 

Under höstterminen har antalet elever från andra kommuner minskat med 5 jämfört med 
vårterminen på Fride. 

Elevantal Kämpe, sälj 

Under höstterminen planeras antalet elever från andra kommuner att öka med 8 jämfört 
med vårterminen på Kämpe. 

Elevantal köp 

Elevantalet är 56 elever lägre än väntat jämfört med budget. 

Kostnad per elev Fridegård, kr 

Med tanke på det låga elevantalet är kostnaden per elev på Fride högt. På grund av 
behörighetskrav på lärare mm så kan inte kostnaden minskas så mycket som önskas för 



att matcha det sjunkande elevantalet. 

Kostnad per elev Kämpe, kr 

Kostnaden per elev på Kämpe är något högt, främst med tanke på att elevantalet inte 
uppnått de önskade 100 under höstterminen. 

Antal lärare per 100 elever Fridegård 

Lärartätheten är hög på grund av det låga elevantalet i de små klasserna på respektive 
program. 

Antal lärare per 100 elever Kämpe 

Lärartätheten är något lägre under hösten jämfört med våren på Kämpe. Enligt prognos 
kommer elevantalet att stiga med 10 på höstterminen jämfört med vårterminen vilket är 
en förklaring till detta. I takt med att Kämpe utökar till 100 elever kommer även 
utökning av pedagoger att göras. 

33.2 Gymnasiesärskola 

Volym/nyckeltal Utfall 
2012 

Budget 
2013 

Utfall 
Augusti 

2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Elevantal egen regi 20 22 20 22 21 

Elevantal sälj 8 9 7 8 8 

Elevantal köp 5 4 4 4 4 

Kostnad per elev egen regi 455 500 434 100   443 800 

Årsarbetare undervisning 7,7 7,3 6,6 7,6 7,3 

Lärare per 100 elever 38,6 34 33 34,6 35,7 

Kr per såld plats 341 500 392 800   420 500 

Kr per köpt plats 266 800 280 000   262 500 

Kostnad per elev egen regi 

Elevkostnaden per elev för egen regi är något högre än budgeterat. Detta beror dels på 
att antalet elever på våren var något lågt, dels att antalet årsarbetare är något högre än 
budgeterat. 

Lärare per 100 elever 

Antalet lärare per 100 elever är något högre än budgeterat. Detta beror dels på att 
elevantalet varit lägre än väntat under våren, dels på att lärarorganisationen är något för 
stor för antalet elever. 

33.3 Musikskola 

Volym/nyckeltal Utfall 
2012 

Budget 
2013 

Utfall 
Augusti 

2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Musikskola nettokostnad per invånare 
6-15 år, kr 

1 463 1 535   1 521 
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Musikskola nettokostnad per invånare 6-15 år, kr 

Prognosen visar på fler barn i åldrarna 6-15 år jämfört med budget så kostnaden per 
barn blir lägre. 

34 Drift- och investeringsredovisning 

34.1 Driftredovisning 

 
Bokslut 

2012 
Budget 

2013 
Utfall aug 

2013 
Prognos 

2013 
Avvikelse Not 

Bildningsnämnd -201 -272 -106 -272 0  

Nämndsadministration  -162 -110 -165 -3  

Förvaltningsledning -3 337 -2 325 -1 461 -2 428 -103  

Summa ledning -3 538 -2 759 -1 677 -2 865 -106 1 

Gymnasieskola centralt -31 720 -34 130 -20 705 -30 521 3 609 2 

Fridegård -3 508 0 -2 509 -4 749 -4 749 3 

Kämpe -257 0 -1 086 -201 -201 4 

Interkommunal ersättning -54 084 -56 800 -33 535 -52 100 4 700 5 

Summa gymnasieskola -89 569 -90 930 -57 835 -87 571 3 359  

Gymnasiesärskola,  egen -6 552 -5 994 -4 172 -5 943 51  

Gymnasiesärskola, köp -1 334 -1 200 -621 -1 100 100  

Summa 
gymnasiesärskola 

-7 886 -7 194 -4 793 -7 043 151 6 

Grundvux -1 033 -841 -459 -762 79  

Gymnasial 
vuxenutbildning 

-2 525 -2 645 -2 112 -2 732 -87 7 

Särvux -1 088 -826 -779 -1 101 -275 8 

Svenska för invandrare 
SFI 

-1 786 -1 909 -1 296 -1 938 -29 9 

Summa 
vuxenutbildning 

-6 432 -6 221 -4 646 -6 533 -312  

Uppföljningsansvar -125 -214 -168 -276 -62  

Allmän kulturverksamhet -1 492 -71 -33 -71 0  

Musikskola -4 027 -4 259 -2 982 -4 259 0  

Kultur i skolan -420 -474 -250 -474 0  

Summa musikskolan -5 939 -4 804 -3 265 -4 804 0 10 

Summa -113 489 -112 122 -72 384 -109 092 3 030  

Kommentarer driftredovisning 

1. Summa ledning (- 106 tkr) 

Budgeten minskades med 400 tkr eftersom bildningsförvaltningen lämnade sin 
förvaltningslokal på BCJF. Lokalkostnaden har dock belastat förvaltningen under våren. 
Lokalen kommer nu att övertas av Kämpe till hösten. Vårens underskott för lokalen 
uppgår till 200 tkr. 

Det sommaröppna ungdomscaféet medgav en kostnad på 50 tkr. 
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2. Gymnasieskola centralt ( + 3 609 tkr) 

Överskottet beror dels på att antalet elever minskat i det egna gymnasiet vilket givit en 
lägre kostnad med ca 4 mkr. 

En satsning som planeras att göras under höstterminen är att ge samtliga elever på 
gymnasiet SL-kort för att öka attraktionen till skolan. Detta medför en kostnad över 
budget på ca 100 tkr. 

3. Fride (- 4 749 tkr) 

Budgeten för Fridegård lades med 2,5 mkr tkr i underskott, eftersom antalet elever var 
för litet på flera program och eleversättningen då blev för låg. Prognosen visar på ett 
sämre resultat eftersom minskningen av elever även förtsatt under höstterminen i 
mycket större grad än väntat. Det har även gjorts en personalavveckling under året till 
en kostnad av 800 tkr och en ny rektor har anställts från och med höstterminen. 

Skolan arbetar kontinuerligt med att se över program och kurser utifrån efterfrågan. De 
arbetar även med att rekrytera fler elever på befintliga program. 

4. Kämpe (- 201 tkr) 

Målsättningen för Kämpe var att ha 100 elever under höstterminen jämfört med ca 78 
under vårterminen. Elevantalet har inte stigit så mycket utan är nu prognostiserat till 
ca 88 under höstterminen. Detta medför en minskad intäkt. Kämpe har även nya lokaler 
till en kostnad av 200 tkr från och med höstterminen. 

5. Interkommunal ersättning (+ 4 700 tkr) 

Budgeten för köp av platser i andra skolor är även i år högt beräknad. 
Stockholmsprislistan höjdes med endast 1,1 procent och budgeten är räknad med 
marginal på antalet elever då den är svårbedömd. Överskottet beräknas till 4,7 mkr pga 
att färre elever valt att läsa i andra kommuner. Avstämning har skett mot antalet antagna 
elever i annan kommun under höstterminen enligt gymnasieantagningen. 

6. Gymnasiesärskola (+ 151 tkr) 

Gymnasiesärskolan går med ett litet överskott. Något lägre resekostnader förväntas 
under höstterminen än budgeterat. 

7. Gymnasial vuxenutbildning (- 87 tkr) 

Efterfrågan på vuxenutbildning ökar, fler kurser har startats och fler platser köps från 
andra kommuner. Satsningar på yrkesvux planeras under hösten och detta finansieras 
framföraltt av statsbidrag. 

8. Särvux (- 275 tkr) 

Organisationen var för stor under våren för elevtalet. Åtgärder pågår för att anpassa 
organisationen efter elevtalet. 

9. Svenska för invandrare SFI (- 29 tkr) 

Minskat antal elever och betydligt färre av dessa som berättigar till statsbidrag ger ett 
litet underskott. 
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10. Musikskolan (0 tkr) 

Musikskolans verksamhet innefattar allmän kulturverksamhet, musikskola och kultur i 
skolan. Dessa beräknas gå enligt budget. 

34.2 Investeringsredovisning 

Tkr Bokslut 
2012 

Budget 
2013 

Utfall aug 
2013 

Prognos 
2013 

Avvikelse Not 

Bildningskontor, adm 
invest 

-53 -45 -33 -40 5  

Gem lokaler BCJF 
inventarier 

-296 -212 -97 -220 -8  

Gymnasieskolan -299 -281 -105 -281 0  

Cafe BCJF 0 0 -18 -18 -18  

Gymnasiesär -129 -45 -25 -25 20  

Musikskolan -49 -72 -54 -72 0  

Summa -826 -655 -332 -656 -1 1 

Kommentarer investeringsredovisning 

1 Investeringar 

Vissa omdisponeringar gjorts utifrån behov av framförallt lärardatorer och 
utrustning/serveringsdisk till café Fridegård. Investeringarna förväntas hålla budget. 

 

Skolnämnden  
35 Sammanfattning 

Skolförvaltningen redovisar ett delårsbokslut per augusti 2013, där driftredovisningens 
helårsprognos visar ett underskott om 7 716 tkr. I samband med delårsuppföljningen per 
mars redovisades ett prognostiserat underskott om 8 837 tkr. 

Den ekonomiska uppgörelsen i samband med branden av Junibackens förskola är inte 
helt avklarad, varför ytterligare kostnader för skolförvaltningen kan tillkomma under 
2013. 

Skolnämndens underskott består huvudsakligen av utbetalda tilläggsbelopp och övriga 
medel för barn i behov av särskilt stöd. Skolförvaltningens åtgärdsförslag för att nå 
budget i balans återfinns i den beslutade handlingsplanen för perioden 2013-2015. Den 
ekonomiska effekten av detta beräknas till 1 100 tkr under 2013. En effektivisering kan 
ske inom enheterna år 2014 i och med att detta års engångskostnader inte belastar 
kommande budget. Dessutom kan effekter av handlingsplanen synas under 2014. 

Utifrån handlingsplan för 2013-2015 och beslutad budgetram 2014 i 
kommunfullmäktige räknar skolförvaltningen att ekonomin ska vara i balans inför år 
2015. 
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35.1 Åtgärdsplan för budget i balans 

Skolnämndens handlingsplan för 2013 - 2015 

Skolförvaltningen redovisar ett underskott per augusti om 7 716 tkr. I samband med 
delårsuppföljningen per mars månad redovisades ett underskott om 8 837 tkr. 
Skolnämnden har under våren 2013 antagit en tre-årsplan för att all verksamhet ska vara 
effektiv och bidra till högre måluppfyllelse. Skolnämndens underskott består 
huvudsakligen av utbetalda tilläggsbelopp och övriga medel för barn i behov av särskilt 
stöd. En effektivisering kan ske ute på enheterna år 2014 i och med att årets 
engångskostnader inte belastar kommande budget. Dessutom kommer effekter av 
handlingsplanen synas under 2014. Utifrån beslutad budgetram 2014 i 
kommunfullmäktige räknar skolförvaltningen att ekonomin ska vara i balans inför år 
2015. 

De första stegen i handlingsplanen som innefattar perioden 2013-2015 är tagna. 

* Ekonomiskt stöd: Strukturbidrag är utredda och avses bli genomförda fr o m 2014. 
Förslag underställs nämnden i oktober 2013. 

* Ledningsorganisation: En ny ledningsorganisation är genomförd fr o m 1 juli 2013. 

* Översyn av tilläggsbelopp: Skärpta regler gällande tilläggsbelopp. Följer mer strikt 
riktlinjer från nya rättsfall. 

* Barn- och elevprognoser: Avstämda prognoser utifrån kommunstyrelsens 
planeringsavdelning lämnas i dialog med skolförvaltningens enheter. 

* Stöd- och kontrollfunktionerna inom förskola /grundskola /gymnasieskola /förvaltning 
är föremål för en översyn under 2013. Fr o m 1 januari 2014 ska en kvalitetssäkrad 
effektiv gemensam förvaltning arbeta med barn- och utbildningsfrågor på uppdrag av 
två nämnder. 

Åtgärd 
Besparingseff

ekt detta år 

Översyn av enheternas kostnader i samband med ny organisation 1 100 tkr 

  

Summa 1 100 

36 Uppdrag och ansvarsområde 

Barnomsorg, grundskola och grundsärskola 

Skolnämnden ansvarar för kommunens barnomsorg, grundskola och grundsärskola. I 
kommunal regi finns förskola, annan pedagogisk verksamhet (dagbarnvårdare), omsorg 
på obekväm arbetstid, öppen förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola samt 
grundsärskola. Från 1 juli 2013 består förskole- och grundskoleverksamheten av fyra 
rektorsområden och två förskoleområden i Bålsta samt ett kombinerat förskole- och 
rektorsområde i Skokloster. Dessutom finns även sex fristående förskolor, två fristående 
dagbarnvårdare och tre friskolor, varav två har fritidshem. 
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Särskild undervisning och elevhälsa 

Även språkklasser, förberedelseklasser och särskilda undervisningsgrupper ingår i 
skolområdet och rektorsområdena. Inom rektorsområdet Gröna Dalen finns 
grundsärskolan med eget fritidshem. Resursskolan är en skolenhet för elever i behov av 
särskilt stöd. 

Elevhälsoenhetens verksamhet spänner över det specialpedagogiska, medicinska, 
sociala, psykologiska och omvårdande arbetet. Enheten har ett nära samarbete med alla 
kommunala förskolor och grundskolor samt gymnasieskolan. 

Det centrala skolkontoret administrerar placeringar, vårdnadsbidrag, 
skolpliktsbevakning, skolskjutsar, tillsyn, lagstiftningsfrågor, lokalfrågor, fakturering, 
kravverksamhet med mera. Kontoret har även enheter för utveckling. 

Skolförvaltningens totala kostnader finansieras framför allt genom anslag från 
kommunfullmäktige men även genom intäkter, främst reglerade föräldraavgifter och 
statsbidrag. 

37 Årets händelser 

37.1 Förskoleverksamhet 

Arbetet med återuppbyggnaden av Junibacken 

Efter ett intensivt planeringsarbete startar återuppbyggandet av Junibackens förskola. 
Byggnationen beräknas vara färdig i december 2014 och verksamheten ser fram mot 
nya välplanerade lokaler. 

Fristående verksamhet och platsbehovet 

Tendensen att fler fristående förskoleverksamheter vill etablera sig i Håbo kommun 
kvarstår. För närvarande finns en ansökan från ytterligare en aktör som vill starta 
verksamhet i Håbo. 

Behovet av platser har dock minskat jämfört med tidigare år och förvaltningen arbetar 
för att anpassa organisationen till behovet. 

Ny organisation förskola 

Från 1/7 infördes en ny ledningsorganisation inom förskola och skola. Förskolorna är 
indelade i tre områden som leds av varsin förskolechef. I Bålsta finns två områden; det 
centrala förskoleområdet och det södra förskoleområdet med varsin förskolechef. I 
Skokloster finns ett förskoleområde som leds av en förskolechef som också är rektor på 
Slottsskolan. 

37.2 Grundskola 

Potentia i nya lokaler 

Under sommaren flyttade Potentia Education sin verksamhet från Gransäterskolan till 
egna nybyggda skollokaler på Dalvägen. 
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Västerängsskolan ombyggnad inledd 

I och med höstterminsstarten började ombyggnationen av Västerängsskolans tak. 
Paviljonger finns på plats för att kunna rymma de elever som i omgångar behöver 
evakueras för att ge plats för ombyggnationen. Ombyggnationen beräknas ta tre-fyra 
terminer i anspråk. 

Projektet "Framgångsrik skolkommun" 

Arbetet med aktiviteterna inom projektet är inne i en intensiv fas där många olika 
insatser sker på olika nivåer för att förbättra möjligheterna för barn och elever att nå 
målen. Exempel på aktiviteter är införandet av lärarcoach och införandet av 
kollegiehandledning. 

Ny organisation grundskola 

Från 1 juli infördes en ny ledningsorganisation i skolverksamheten. Områdesrektorer 
med ansvar för både skola och förskola har avskaffats och istället finns nu en rektor för 
varje skola; Futurum inkl Vibyskolan har en rektor, Gransäterskolan en rektor, 
Västerängsskolan en rektor och Gröna Dalen inkl Resursskolan och grundsärskolan 
Delfinen har en rektor. 

38 Måluppfyllelse 

Verksamheterna i förskola och skola börjar aktivt arbeta med sina mål i och med starten 
av höstterminen 2013. Under vårterminen arbetade verksamheterna med målen som de 
beslutade om för lå 12/13. 

I och med detta är nedanstående måltal i de nyckelindikatorer som används för att mäta 
måluppfyllelsen av 2013 års mål preliminärt satta. 

Måltalen bestäms utifrån den strategi skolförvaltningen valt så att de är realistiska för 
det verksamhetsår som de gäller för. 

38.1 Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för 
personlig utveckling och lärande. 

38.1.1 Skolan i Håbo är ansvarig för att alla elever, utifrån sina individuella 
förutsättningar, ska ges möjlighet att uppnå minst godkända betyg i alla 
sina ämnen. 

 Uppfylls inte 

Kommentar 

Fortfarande är det alltför många som inte når målen i alla ämnen. Att arbeta för att alla 
elever skall nå minst godkänt i alla ämnen är ett av verksamhetens viktigaste 
förbättringsområden. I stort sett alla aktiviteter som genomförs både inom projektet 
"Framgångsrik skolkommun" och utanför projektet har till syfte att ytterst förbättra 
måluppfyllelsen för alla barn och elever. 

Måltalen nedan är satta utifrån vad kommunen hade för värde förra året. När det gäller 
de genomsnittliga meritvärdena är de satta utifrån vad som anses realistiskt att nå detta 
år. Bägge värdena är preliminära. 
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 Nyckelindikatorer 
Utfall 

Augusti 
2013 

Måltal 
Helår 2013 

 Andelen elever som når målen i alla ämnen 75% 78,1% 

 Genomsnittligt meritvärde 202 205 

Preliminära siffror - officiella värden publiceras i november 

38.1.2 Arbetsmiljön inom skolan ska vara trygg, utvecklande och 
hälsofrämjande för barnen, eleverna och personalen. 

 Kommer att uppfyllas 

Kommentar 

Drygt 90% av skolbarnen och 97% av föräldrar till förskolebarn uppger att de upplever 
trygghet i skolan respektive förskolan. 

Trots att svarsfrekvensen på föräldraenkäten i förskolan har förbättrats är fortfarande 
resultatet ej statistiskt säkerställt. 

 Nyckelindikatorer 
Utfall 

Augusti 
2013 

Måltal 
Helår 2013 

 Upplevd trygghet och trivsel (skola) 90,5% 88% 

 Upplevd trygghet och välbefinnande (Förskola) 96,9% 95% 

38.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

38.2.1 Medborgare i Håbo ska känna förtroende för skolan i Håbo. 

 Kommer att uppfyllas 

Kommentar 

Här bedöms måluppfyllelsen utifrån hur föräldrar svarar i våra egna föräldraenkäter och 
utifrån de svar som framkommer i den medborgarundersökning som görs av Statistiska 
centralbyrån. 

Arbetet med att öka föräldrar förtroende för både grundskola och förskola är ett av de 
viktigaste förbättringsområden som förvaltningen har. Många av aktiviteterna inom 
projektet "Framgångsrik skolkommun" syftar till att förtroendet för verksamheterna 
skall öka. När det gäller måltalen för 2013 så når förskolan sina mål medan skolan når 
målet i medborgarundersökningen men inte i föräldraenkäten. 
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Målen när det gäller medborgarundersökningen är satta utifrån resultaten i den förra 
undersökningen. 

 Nyckelindikatorer 
Utfall 

Augusti 
2013 

Måltal 
Helår 2013 

 
Samspellet mellan alla som möts i förskolan utmärks 
av respekt och förtroende (Förskola) 

91,5% 84% 

 Föräldrars förtroende för skolan 67,9% 75% 

 Resultat från medborgarundersökning - skola 50 48 

 Resultat från medborgarundersökning - förskola 61 57 

38.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

38.3.1 Här finns inget nämndmål att redovisa. 

 Ingen 

39 Viktiga förändringar och trender 

Förskola – fortsatt färre barn  

Antal barn som lämnar förskolan för att börja i förskoleklass är betydligt fler än antalet 
nyfödda och inflyttade, vilket betyder att vid årsskiftet 2013–2014 är antalet barn i 
förskoleverksamheten lägre än på länge. Under året har ett antal avdelningar lagts 
vilande för att möta den lägre efterfrågan. Även 2014 kommer antalet barn i 
förskoleverksamhet att minska. 

Från 2015 förväntas behovet av förskoleplatser att öka utifrån den planerade 
utbyggnaden av kommunen. 

Tendensen att det är svårt att rekrytera förskollärare fortsätter. 

Grundskola – fler skolplatser krävs inom 5 år 

De kommunala skolorna fortsätter att ställa om sin verksamhet utifrån att elever börjar 
på friskolor. Dessa elever kommer huvudsakligen från de kommunala skolorna och är 
spridda i årskurserna. Det totala antalet elever i grundskolan kommer att öka på sikt och 
om 3–5 år behövs cirka 200 fler skolplatser än vad de befintliga skolorna rymmer. 
Utvecklingen beror på exploateringstakten och mycket tyder på att det både i Bålsta 
tätort och på Skoklosterhalvön kommer att byggas nya bostäder. 

Trenden att information och kommunikationsteknik (IKT) blir allt viktigare som 
pedagogiskt hjälpmedel fortsätter. Skolförvaltningen kommer att under läsåret 13/14 
fokusera kompetensutvecklingsinsatserna på detta område. 

40 Plan för valfrihet och konkurrens 

Kundval är huvudinriktningen i förvaltningens arbete med valfrihet och konkurrens. 
Förvaltningen arbetar i förskole- och grundskoleverksamheterna med målet att erbjuda 
en större mångfald och ökad valmöjlighet. Det gäller för förskolor och skolor i både 
kommunal och fristående regi. Det innebär även att fristående aktörer ges möjlighet att 
starta verksamheter inom förvaltningens ansvarsområde. 

Kommunfullmäktige, Förvaltningsberättelse delårsbokslut aug 2013 66(126) 



Inom förvaltningens ansvarsområde har ingen ny kommunal eller fristående verksamhet 
startat. 

41 Intern kontroll 

Planen för intern kontroll har tagits fram utifrån en riskanalys på de mål och aktiviteter 
som förvaltningen planerar under 2013 och kontrollmoment har tagits fram i samband 
med verksamhetsplaneringen. 

Uppföljning av intern kontroll visar att kontrollerna är planerade att genomföras under 
hösten 2013. 

42 Volymer och nyckeltal 

42.1 Skolnämndens budget. Kostnad per barn/elev. Kommunal regi. 

Volym/nyckeltal Utfall 
2012 

Budget 
2013 

Utfall 
Augusti 

2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Pedagogisk omsorg 93 764 66 267 85 273 114 000 82 111 

Förskola 77 307 77 809 55 907 57 158 80 794 

Grundskola inkl fritidshem, 
förskoleklass 

55 206 54 409 34 581 36 885 56 517 

Observera att nyckeltalen för augusti avser volymer vid ett mättillfälle och kostnader för 
endast årets första 8 månader, medan övriga nyckeltal avser genomsnittliga volymer för 
helår och kostnader för 12 månader. 

42.2 Volymer, antal barn folkbokförda i Håbo Kommun per verksamhet 

Volym/nyckeltal Utfall 
2012 

Budget 
2013 

Utfall 
Augusti 

2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Pedagogisk omsorg, egen regi 14 15 11 6 9 

Pedagogisk omsorg, fristående Håbo 
kommun 

14 14 13 12 12 

Pedagogisk omsorg, annan kommun. 
Köp av plats 

0 1,5  0 0 

Förskola, egen regi 1 010 998 927 936 997 

Förskola, fristående Håbo kommun 172 178 167 156 166 

Förskola, annan kommun. Köp av plats 9 7 9 6 6 

Fritidshem, egen regi 1 097 1 092 1 165 1 143 1 117 

Fritidshem, fristående Håbo kommun 126 130 129 134 137 

Fritidshem, annan kommun. Köp av 
plats 

16 10,5 20 9 9 

Förskoleklass, egen regi 256 257,5 271 244 258 

Förskoleklass, fristående Håbo 
kommun 

36 36,5 38 33 34 

Förskoleklass, annan kommun. Köp av 
plats 

2 1,5 2 1 1,5 
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Volym/nyckeltal Utfall 
2012 

Budget 
2013 

Utfall 
Augusti 

2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Grundskola, egen regi 1 974 2 023 1 990 2 049 2 020 

Grundskola, fristående Håbo kommun 386 406 379 407 394 

Grundskola, annan kommun. Köp av 
plats 

90 71,5 93 70 70 

Grundsärskola, egen regi 21 18 19 18 18 

Grundsärskola fritidselever, egen regi 13 12 12 12 12 

Grundsärskola, annan kommun. Köp av 
plats 

0,5 0 0 0 0 

Summa 5 236,5 5 272 5 290 5 236 5 260 

43 Drift- och investeringsredovisning 

43.1 Driftredovisning 

 
Bokslut 

2012 
Budget 

2013 
Utfall aug 

2013 
Prognos 

2013 
Avvikelse Not 

Skolnämnd -339 -318 -164 -318 0  

Nämndadministration  -338 -218 -313 25  

Övergripande och 
skolkontor 

-12 385 -9 889 -6 670 -11 377 -1 488 1 

Elevhälsoenhet, 
övergripande 

-917 -773 -521 -954 -181  

Öppen förskola -1 328 -1 333 -858 -1 311 22  

Pedagogisk omsorg, 
egen regi 

-1 312 -993 -684 -739 254  

Omsorg under OB-tid -79 -2 000 -255 -720 1 280 2 

Pedagogisk omsorg, köp 
och sälj 

-1 310 -1 051 -701 -925 126  

Förskola, egen regi -78 080 -77 650 -53 500 -80 552 -2 902 3 

Förskola, köp och sälj -16 583 -17 307 -10 727 -15 899 1 408 4 

Vårdnadsbidrag -617 -1 041 -605 -888 153  

Grundskola, egen regi -183 672 -183 481 -126 738 -191 876 -8 395 5 

Grundskola, köp och sälj -41 021 -39 953 -25 652 -39 084 869 6 

Grundsärskola, egen regi -11 837 -12 278 -7 409 -11 439 839 7 

Grundsärskola, köp och 
sälj 

-173 0 0 0 0  

Elevhälsoenhet, 
gymnasieskola 

-1 162 -1 408 -718 -1 134 274  

Summa -350 815 -349 813 -235 420 -357 529 -7 716  

Kommentarer driftredovisning 

1.Övergripande och skolkontor (-1 488 tkr) 
Centrala satsningar på nytt resursfördelningssystem, konsultutredning av små 
undervisningsgrupper, förstärkt handläggning av sökta tilläggsbelopp samt utökad 
marknadsföring. 
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2. Omsorg under OB-tid (+1 280 tkr) 
Efterfrågan för denna omsorg är mindre än förutsett. En förskoleavdelning var planerad 
att starta under hösten men uteblir på grund av för lite underlag. 

3. Förskola, egen regi (-2 902 tkr) 
Underskottet består framförallt av kostnader för barn i behov av särskilt stöd. 
Merkostnader för Junibackens förskola kan tillkomma i samband med slutregleringen, 
som förväntas inom kort. 

4. Förskola, köp och sälj (+1 408 tkr) 
Överskottet beror bland annat på ökad försäljning av platser till andra kommuner. 

5. Grundskola, egen regi (-8 395 tkr) 
Underskottet består framför allt av kostnader för barn i behov av särskilt stöd. 

I avvikelsen finns även förvaltningens merkostnader för ombyggnation av 
Västerängsskolan (300 tkr). 

6. Grundskola, köp och sälj (+869 tkr) 
Färre köpta platser. 

7. Grundsärskola, egen regi (+839 tkr) 
Överskottet beror på lägre personalkostnader. 
 

I kolumnen Utfall aug 2013 finns bl. a. periodiserade större kostnader såsom retroaktiva 
löner och statsbidrag. I kolumnen Prognos 2013 finns även förväntade inköp planerade 
till senare delen av året. 

43.2 Investeringsredovisning 

Tkr Bokslut 
2012 

Budget 
2013 

Utfall aug 
2013 

Prognos 
2013 

Avvikelse Not 

Övergripande och 
skolkontor 

-166 -117 -37 -127 -10  

Elevhälsoenhet, 
övergripande 

-18 -30 -32 -32 -2  

Öppen Förskola 0 0 0 0 0  

Förskola, egen regi -195 -209 -179 -362 -153  

Grundskola, egen regi -2 413 -1 593 -835 -1 428 165  

Grundsärskola, egen regi -114 -51 0 -51 0  

SUMMA -2 906 -2 000 -1 083 -2 000 0  

 

 

 

 



Socialnämnden 
44  Sammanfattning 

Socialnämnden redovisar en prognos på ett underskott om 3 856 tkr. 

Inom myndighetsenheten har personalomsättningen varit hög och periodvis saknar vi 
personer på befattningar som socialsekreterare. Biträdande enhetschef för barn och 
ungdom är internrekryterad och nytillträdd chef finns nu på plats. Arbetssituationen är 
på grund av den stora personalomsättningen besvärande och personalen arbetar med 
akuta åtgärder samtidigt som verksamhetsutvecklingen blir lidande. 

Nedan ges en redogörelse över de större avvikelserna från budget;  

Kostnaderna för kommunal hemtjänst är högre än budgeterat då kostnaderna, främst i 
form av personal, inte ryms i den intäkt som erhålls för utförda insatser. Kostnaderna 
för köp av privat hemtjänst är också något högre än vad som budgeterats. 

Inom hemsjukvård har personalförstärkning gjorts, men inte i den planerade 
omfattningen vilket medför att verksamheten redovisar ett mindre underskott än vid 
tidigare prognos. Korttidsboendet för äldre rymmer 12 platser på helår, budget är lagd 
utifrån 8 platser från och med april, vilket medför en kostnadsökning. 

Särskilt boende Solängen kommer inte att öppna den tredje avdelningen under 2013, 
vilket ger en kostnadsbesparing då personal inte tillsätts förrän 2014. 

Platser inom särskilt boende behöver inte köpas då platser finns i kommunen, 
kostnaderna för köp bedöms därför bli lägre. 

LSS-boendet på Dalvägen är försenat och kommer inte att starta under 2013, 
verksamheten redovisar ett överskott. 

LSS-boende Sjövägen har högre kostnader för personal än budgeterat. 

Kostnaderna för daglig verksamhet LSS är högre än vad som budgeterats, både för köpt 
tjänst samt verksamhet i kommunal regi. 

Inom arbetsmarknadsåtgärder finns ett minskat nyttjande vilket medför en 
kostnadsbesparing. 

Kostnader för färdtjänst bedöms bli högre än budgeterat vilket beror både på ett 
förändrat resande i och med nya riktlinjer, men även förändrade individbehov. 

Kostnaderna för institutionsplaceringar, både för vuxna och barn och unga, bedöms bli 
högre än budgeterat. Jämfört med tidigare prognos är detta en försämring till följd av att 
placeringar har tillkommit. 

Kostnaderna för försörjningsstöd har successivt minskat hittills under året. 
Verksamheten bedömer därför att kostnaden blir lägre än budgeterat. 

Nedan presenteras åtgärder som vidtas för att minska underskottet. Dessa åtgärder är 
medräknade i prognos. 
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44.1 Åtgärdsplan för budget i balans 

Åtgärd 
Besparingseff

ekt detta år 

Halverad tjänst i tvättstuga 100 

Återhållsamhet vikarietillsättning, särskilt boende 200 

Nyanställning med lönebidrag 100 

Sommarstängt dagverksamhet Källan (2 veckor) 30 

Boendestöd, sparsam bemanning 200 

Dagverksamhet äldre, personalbesparing 255 

Rehab, personalbesparing 100 

Daglig verksamhet LSS, leasat en bil istället för två som planerat 65 

Daglig verksamhet LSS, lägre kostnader för förbrukningsvaror 105 

Vakant tjänst som äldre- och handikappombudsman 90 

Summa 1 245 

45 Uppdrag och ansvarsområde 

Socialförvaltningens verksamhet bygger på respekt för människors 
självbestämmanderätt och integritet. Vård och behandling ska så långt som möjligt 
genomföras i frivilliga former. Utgångspunkten för allt arbete ska vara den enskildes 
behov, lagen och de ekonomiska resurserna. Socialförvaltningen bedriver sin 
verksamhet i nära samverkan med brukarna, och säkerställer dialogen med brukarna 
bland annat genom att förvaltningen medverkar i det kommunala handikapprådet och 
det kommunala pensionärsrådet. 
 
Inom socialförvaltningen finns socialchefens kansli, stöd- och behandlingsenheten, 
myndighetsenheten samt vård- och omsorgsenheten. Daglig verksamhet och stöd till 
arbetslösa har fram till och med 30 april 2013 bedrivits på entreprenad av Svensk 
Kommuntjänst AB. Från 1 maj bedrivs verksamheten i kommunal regi och fokuserar på 
daglig verksamhet och arbetsstöd inom socialpsykiatrin. 
 
Socialnämnden, som består av nio ledamöter och fem ersättare, fullgör kommunens 
uppgifter inom socialförvaltningens verksamhetsområden, som rätt till bistånd, åtgärder 
vid missbruk, omsorger om barn och ungdom, omsorger om äldre människor och stöd 
till människor med funktionsnedsättning. 
 
Socialchefens kansli ansvarar för ekonomi, administration, kvalitets- och 
utvecklingsarbete, handläggning av serveringstillstånd, äldre- och 
handikappombudsman, anhörigkonsulent, budget- och skuldrådgivning, 
överförmyndarfrågor samt MAS-funktionen (medicinskt ansvarig sjuksköterska). 

46 Årets händelser 

Personalomsättningen inom myndighetsenheten har varit hög och periodvis saknar vi 
personer på socialsekreterarbefattningar. Biträdande enhetchef för barn och ungdom har 
avslutat sin anställning och internrekryterad nytillträdd chef finns nu på plats. Ett 
samarbete har inletts med personalkontoret i syfte att komma till rätta med 
personalomsättningen. 
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Kostnaderna för försörjningsstöd har fortsatt att minska under året. En orsak till det är 
ett gott samarbete med arbetsförmedlingen. 

Under året har stöd- och behandlingsenheten startat familjerådgivning. Verksamheten 
har fått ett mycket gott mottagande från kommuninvånarna och fram till halvårsskiftet 
har cirka 40 par använt tjänsten. 

Under första delen av halvåret har vi skrivit avtal med Familjeläkarna om drogtester för 
ungdomar mellan 12 och 18 år. Avtalet kommer att utvärderas i början av 2014. 

Stöd- och behandlingsenheten har arbetat med skapa ny arenor och gruppverksamheter 
där vi når nya målgrupper. Exempel på det är Lilla mammagruppen, 
spädbarnsverksamhet och arbete med samverkan mellan föräldrar som har stora 
samarbetsproblem. 

Under våren har det genomförts en kvalitetsundersökning bland Nakterhusets klienter. 
Resultatet var mycket positivt för verksamheten både vad det gäller bemötande och 
behandlingskvalité. Det klienterna påpekade var att de önskade att mottagningen skulle 
ligga mer centralt. 

All personal inom äldreomsorgen genomgår en utbildning under hösten rörande 
värdighetsgarantier. Målet är att i så hög utsträckning som möjligt garantera våra äldre 
ett värdigt liv och välbefinnande. 
 
Hemtjänsten arbetar tillsammans med miljö och teknikförvaltningen i ett projekt 
tillsammans med Östhammar och Älvkarleby kommun. Projektet går ut på att titta på 
hur vi kan effektivisera våra resor och transporter, effektivare rutter och kortare resväg 
som genererar lägre kostnader och mindre utsläpp. 

Tillsammans med ekonomiavdelningen arbetar vi i ett projekt med Knivsta och 
Upplands-Bro kommuner där vi jämför och analyserar kommunernas kostnader för 
särskilt boende och hemtjänst i förhållande till standardkostnad. En del i projektet är 
också att studera framgångsfaktorer för kommuner som har låga kostnader. 

Äldreboendet Pomona genomgår en renovering på allmäna ytor och brukare har fått 
evakuerats till annat våningsplan under renoveringstiden. Arbetet beräknas färdigt i 
december. 

Solängens äldreboende öppnade 1 mars. Verksamheten har haft en bra start och kommit 
en bra bit på väg mot målen.  I verksamheten finns trädgård som både kan möte behovet 
av att få röra sig fritt, framkalla minnen och intresse vilket är en stor lycka. Växel- och 
kortidsplatserna på Solängen är mycket uppskattade och det har fungerat bra att 
kombinera särskilda boendeplatser med kortidsverksamhet. 

Nystart för brukarrådet har gett personer med psykisk ohälsa en röst. Reaktionen då den 
öppn verksamheten Källan fick stänga 2 veckor i somras genererade ett antal 
synpunkter/klagomål, namninsamling samt reportage i Enköpingsposten. Händelsen 
visar att personer med psykisk ohälsa äntligen börjar höja sina röster och kräva vilket 
har varit långt ifrån självklart tidigare. 

I samband med att Sjövägens verksamhet flyttade till Biskops-Arnö har antalet tillbud 
och avvikelser ökat. En förklaring till detta är att lokalerna är mindre och att brukaren  
lättare störs i sina dagliga rutiner av grannar. En annan anledning till oro är resorna till 
och från Bålsta som  innebär en ökad stress. På grund av oro hos brukare har 
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verksamheten förstärkt bemanningen vilket medfört ökade kostnader. 

Daglig Verksamhet drivs åter i kommunal regi från 1 maj 2013. Verksamheten har haft 
och har en del omställningsproblem som främst är kopplat till renovering och 
anpassning av lokaler. 

Ett länsprojekt har på börjats i syfte att erbjuda de mest sjuka äldre en god vård och 
omsorg. Deltagande parter är länets kommuner och Uppsala läns landsting. 

  

47 Måluppfyllelse 

47.1 Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för 
personlig utveckling och lärande. 

47.1.1 Genom samverkan mellan skola, socialtjänst och andra aktörer ska 
stödet till barn och unga utvecklas. 

 Kommer att uppfyllas 

Kommentar 

På länsnivå sker ett samarbete krings barnahus för barn som utsatts för sexuella 
övergrepp eller misshandel. Med den psykiatriska barn- och ungdomsvården finns ett 
samarbete på länsnivå kring barn och unga med självskadebeteende i det så kallade 
socialpsykiatriska behandlingsteamet. 

På kommunal nivå har vi startat flera nya grupper för barn, unga och familjer, t ex Lilla 
mamma-gruppen och spädbarnsverksamhet. 

Förvaltningen har aktivt deltagit i vårt och skolans gemensammma arbete med att 
minska skolfrånvaron. Under hösten kommer socialtjänsten att satsa ytterligare 
personella resurser på detta arbete. 

Tillsammans med skolan pågår ett arbetet med att utveckla samordnad individuell plan 
och så kallade kraftmöten. 

 Nyckelindikatorer 
Utfall 

Augusti 
2013 

Måltal 
Helår 2013 

 

Under året ska genomföras minst tre 
insatser/aktiviteter som minskar effekterna av 
barnfattigdom 

1 3 

 
Ett varierat antal verksamheter för målgruppen på 
universell och selektiv gruppnivå. 

6 10 

 
Minst 75% av drogtesterna av ungdomar ska ha 
genomförts i Bålsta. 

50% 75% 

47.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

47.2.1 Individanpassningen ska öka inom socialtjänstens samtliga 
verksamheter. 

 Kommer att uppfyllas 
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Kommentar 

Inom stöd- och behandlingsenheten har ett antal gruppverksamheter startats för att möta 
enskildas behov. Familjerådgivningen sker numera lokalt i Håbo via familjeteamet 
vilket medfört en ökad efterfrågan. 

Inom området funktionsnedsatta har vi satsat en del på utbildning av personal i syfte att 
bättre kunna möta brukarnas behov. Framför allt handlar detta om daglig verksamhet. 

Inom äldreområdet är det påbörjade värdegrundsarbetet en viktig förutsättning för det 
fortsatta arbetet med individanpassning av verksamheten. 

 Nyckelindikatorer 
Utfall 

Augusti 
2013 

Måltal 
Helår 2013 

 

95% av brukarna inom äldreomsorgen ska ha en 
genomförandeplan inom tre veckor från det man 
blev aktuell i verksamheten. 

50% 95% 

 
95% av brukarna ska vara registrerade i Senior 
Alert. 

100% 95% 

47.2.2 Förtroendet för socialtjänstens verksamheter ska öka. 

 Kommer att uppfyllas 

Kommentar 

I den medborgarundersökning från SCB som redovisades i maj 2013 så hade förtroendet 
för socialtjänsten ökat både vad gäller stöd till äldre och stöd till utsatta personer. 
Mätvärdet inom äldreomsorgen var 60 att jämföra med 52 som var värdet 2012. Det 
betyder att förbättringen inom äldreomsorgen är statistiskt signifikant. Genomsnitt i 
samtliga kommuner i undersökningen var 53. 

När det gäller stöd till utsatta personer var värdet 50 att jämföra med 46 för året innan. 
Den förbättringen är inte statistiskt signifikant. Genomsnitt i samtliga kommuner i 
undersökningen var 48. 

Sammantaget är bedömningen att målet kommer att uppfyllas. 

 Nyckelindikatorer 
Utfall 

Augusti 
2013 

Måltal 
Helår 2013 

 
Minst två medborgardialoger/hearings ska 
genomföras under året. 

0 2 

47.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

47.3.1 Socialtjänsten ska aktivt medverka i samhällsplaneringen. 

 Kommer att uppfyllas 

Kommentar 

Socialtjänsten deltar i kommunens visionsarbete och har också medverkat i det 
övergripande arbetet med omvärldsanalys. Förvaltningen har också deltagit i 
planeringen kring det nya bostadsområdet på Dalvägen. 
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48 Viktiga förändringar och trender 

Inom äldreomsorgen ser vi att kraven på en äldreomsorg med hög kvalitet ökar från 
enskilda personer, samhället och tillsynsmyndigheter. Inom förvaltningen har arbetet 
med värdighetsgarantier påbörjats i syfte att bland annat erbjuda en vård och omsorg där 
hög delaktighet och individanpassning är självklara inslag. 

Antalet unga personer med funktionsnedsättning som vill flytta hemifrån ökar. Det 
innebär att det både nu och i framtiden kommer att finnas behov av att bygga lägenheter 
för denna grupp. 

Anhöriga och gode män blir alltmer pålästa och ställer tydligare krav på 
välfärdssamhället och är på så sätt en viktig drivkraft när det gäller att utveckla stödet 
framför allt till unga personer med funktionsnedsättning. 

Den tekniska utvecklingen med nya kognitiva hjälpmedel kommer att fortsätta. 

Under året har fler personer än väntat med missbruksproblematik placerats för vård på 
institution. Förvaltningen arbetar med att så långt som möjligt lösa detta på frivillig väg 
men ett antal tvångsplaceringar har inte kunnat undvikas. Det är en utveckling som 
påbörjades 2012 och har fortsatt 2013 och även omkostnaderna förväntas bli något lägre 
i år jämfört med de höga kostnaderna tidigare år. 

Daglig verksamhet har från 1 maj återgått i kommunal regi. Idag är det personer med 
LSS- och SoL-beslut som finns i verksamheten. All verksamhet flyttas till en gemensam 
lokal, och delar av gamla lokaler sägs upp. Stor upprustning av lokal pågår och det är ett 
pågående arbete även i arbetsmetod, förhållningssätt utifrån lagstiftning, samt 
kompetensutveckling för personal. Konsekvenserna av detta blir att det blir en högre 
kvalitet på uppdraget. Den sociala dokumentationen blir säkerställd via de nya rutiner 
som skapats för verksamheten. Sinnesrumen färdigställs, vilket medför att personerna 
på daglig verksamhet får en ökad möjlighet till sinnesstimulering och avslappning och 
en meningsfull sysselsättning. Flera riktiga arbetsuppgifter har skapats, bland annat 
finns en arbetsgrupp i kommunhusets cafeteria. 

Inom området personlig assistans är det svårare att få rätt till assistansersättning pga 
hårdare krav från försäkringskassan. 

Det kundval inom LOV som finns i hemtjänsten tycks nu ha stabiliserat sig till två 
privata utförare. Den enskildes vanligaste val är fortfarande den kommunala 
hemtjänsten. 

På länsnivå finns ett samarbete mellan kommunerna och landstinget kring ehälsa som 
bland annat omfattar digitala trygghetslarm och möjlighet till mobil dokumentation. 

49 Plan för valfrihet och konkurrens 

Socialnämnden beslutade i december 2012 om en plan för valfrihet och konkurrens för 
perioden 2013-2015. I planen konstateras att det inom socialnämndens 
verksamhetsområde finns kundval i hemtjänsten enligt LOV samt att Pomona Hus 2 
drivs i privat regi. För närvarande planeras inte för ytterligare privata alternativ inom 
socialtjänsten. 
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50 Intern kontroll 

Ett arbete pågår för närvarande med att införa ett ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete där egenkontroll, riskanalys och riskidentifiering genom processtyrning 
kommer att bli mycket effektivare och lättare att genomföra. Avvikelser inom hälso- 
och sjukvården rapporteras till nämnden varje kvartal. De natinella jämförelser som 
redovisas av SKL och socialstyrelsen inom verksamhetens samtliga områden används 
som underlag för diskussioner om kvalitetsförbättringar. 

Förvaltningens medicinskt ansvariga sjuksköterska har genomfört en granskning av 
dokumentation inom hälso- och sjukvården. 

Stickprovskontroller görs regelbundet av fakturorna från hemtjänstens utförare i syfte 
att se att den utförda tiden stämmer med den biståndsbedömda tiden. 

51 Volymer och nyckeltal 

51.1 Hemsjukvård 

Volym/nyckeltal Utfall 
2012 

Budget 
2013 

Utfall 
Augusti 

2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Antal ärenden 441 410 387 409 435 

Kostnad per kund, kr 18 392 22 450   21 500 

51.2 Korttidsboende, äldre 

Volym/nyckeltal Utfall 
2012 

Budget 
2013 

Utfall 
Augusti 

2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Antal platser 12 9 12 12 12 

Kostnad per plats, kr 406 665 401 600   351 600 

51.3 Särskilt boende Pomona hus 4 

Volym/nyckeltal Utfall 
2012 

Budget 
2013 

Utfall 
Augusti 

2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Antal boenden 32 26 32 24 26 

Kostnad per boende, kr (inkl natt) 448 700 520 100   508 600 

Antal boenden 

Under perioden mars till och med augusti avser tre våningsplan med 8 boende på varje 
plan särskilt boende. På helår ger det ett boendeantal om 26. 
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51.4 Särskilt boende Solängen 

Volym/nyckeltal Utfall 
2012 

Budget 
2013 

Utfall 
Augusti 

2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Antal boenden 0 19 0 20 20 

Kostnad per boende, kr (inkl natt) 0 853 700 0  705 700 

Antal boenden 

Det har under stora delar av år 2013 varit 20 stycken boende på Solängen. Utav dessa 
har 2 platser varit korttidsplatser. 

51.5 Särskilt boende Dalängen 

Volym/nyckeltal Utfall 
2012 

Budget 
2013 

Utfall 
Augusti 

2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Antal boenden 18 18 18 18 18 

Kostnad per boende, kr (inkl natt) 570 000 587 600   587 600 

51.6 Socialpsykiatri 

Volym/nyckeltal Utfall 
2012 

Budget 
2013 

Utfall 
Augusti 

2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Antal kunder, dagtid 38 38 36 29 35 

Antal årsarbetare inkl natt 14,38 14,38 14,38 15,02 15,02 

Antal beslut, boendestödstimmar 11 960 13 000 8 505 7 238 12 000 

Antal besök, Källans verksamhet 2 117 2 000 1 479 1 267 2 000 

Andel årsarbetare med utbildning, % 100 100 100 100 100 

Antal kunder, dagtid 

Sviktande tillströmning i kombination med att många återhämtat sig och ej längre 
besöker verksamheten medför en minskning i antal kunder. 

Antal årsarbetare inkl natt 

Tidigare redovisade volymer har ej inkluderat enhetschef. 

Antal beslut, boendestödstimmar 

Antalet beslutade timmar är lågt på grund av en liten ingång av nya ärenden till 
verksamheten under senvåren och sommaren. Under hösten prognostiseras antalet 
ärenden öka enligt tidigare års mönster. 

Antal besök, Källans verksamhet 

Låg besöksfrekvens under våren. Under sommaren förhållandevis mycket. Då 
verksamheten struktureras om bedöms antalet besök att öka något under hösten. 
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51.7 Personlig assistans 

Volym/nyckeltal Utfall 
2012 

Budget 
2013 

Utfall 
Augusti 

2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Beviljade timmar LASS 91 998 91 998 59 778 65 744 100 406 

Beviljade timmar LSS 3 288 2 532 4 280 2 220 3 458 

Beviljade timmar LASS 

Det ökade antalet timmar beror främst på ett nytt beslut om beviljade insatser enligt 
LASS, lagen om assistansersättning. Utöver de nya besluten har två befintliga beslut 
utökats med fler timmar under nattetid. 

51.8 Sjövägen gruppboende 

Volym/nyckeltal Utfall 
2012 

Budget 
2013 

Utfall 
Augusti 

2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Antal boenden 6 6 6 6 6 

Antal årsarbetare 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 

Personaltäthet (exkl natt) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Andel årsarbetare med utbildning, % 85 85 85 85 85 

Kostnad per boende, kr 1 427 000 1 317 000   1 411 000 

51.9 Lindegårdsvägen gruppboende 

Volym/nyckeltal Utfall 
2012 

Budget 
2013 

Utfall 
Augusti 

2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Antal boenden 6 6 6 6 6 

Antal årsarbetare 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 

Personaltäthet (exkl natt) 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 

Andel årsarbetare med utbildning % 100 100 100 100 100 

Kostnad per boende, kr 786 000 774 160   709 000 

51.10 Ekans korttidsboende 

Volym/nyckeltal Utfall 
2012 

Budget 
2013 

Utfall 
Augusti 

2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Antal brukare 17 20 16 15 15 

Antal årsarbetare 8,45 8,45 8,45 10,46 10,46 

Antal boendedygn 1 236 1 200 850 815 1 222 

Kostnad per brukare, kr 289 900 255 800   354 000 

Andel årsarbetare med utbildning % 100 100 100 100 100 

Antal brukare 

Antalet brukare har sjunkit då brukare flyttat samt att överåriga slutat inom 
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verksamheten. Det finns en risk att fler slutar under hösten då de är i tjugoårsåldern och 
behovet av korttids minskat. Eventuellt tillkommer något nytt ärende under resterande 
del av året. 

Antal årsarbetare 

Antal årsarbetare inkluderar utökning med vaken natt samt 1,66 årsarbetare som 
personlig assistans ersätter verksamheten med. Antalet årsarbetare inkluderar nu till 
skillnad mot tidigare rapportering även enhetschef för verksamheten. 

Antal boendedygn 

Med ett antal av cirka 15 brukare görs bedömnnigen att antal boendedygn stannar på 
angiven prognos. 

51.11 Daglig verksamhet LSS 

Volym/nyckeltal Utfall 
2012 

Budget 
2013 

Utfall 
Augusti 

2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Antal deltagare 32 30 32 48 53 

- varav företagsplatser 8 12 8 7 10 

Antal deltagare 

Antal deltagare; 35 personer med LSS-beslut och 13 personer med SoL-beslut. 
Bedömning görs att fler deltagare tillkommer under hösten. 

- varav företagsplatser 

Under hösten kommer antalet deltagare på företagsplatser att öka. 

51.12 Institutionsvård vuxna 

Volym/nyckeltal Utfall 
2012 

Budget 
2013 

Utfall 
Augusti 

2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Antal placerade personer 23 15 18 14 17 

Antal placeringar 28 17 23 14 17 

Antal vårddygn 2 265 1 500 1 680 1 186 1 700 

51.13 Institutionsvård barn och unga 

Volym/nyckeltal Utfall 
2012 

Budget 
2013 

Utfall 
Augusti 

2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Antal placerade personer 11 8 7 10 12 

Antal placeringar 14 8 7 11 14 

Antal vårddygn 1 528 1 200 782 991 1 500 

Antal placerade personer 

En tänkbar förklaring till ökningen av antalet placerade barn kan vara att antalet 
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ensamkommande flyktingbarn till kommunen ökar. 

51.14 Barnavårdsutredningar 

Volym/nyckeltal Utfall 
2012 

Budget 
2013 

Utfall 
Augusti 

2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Aktualiseringar 512 520 311 354 450 

Inledda utredningar 144 140 71 76 110 

Avslutade utredningar 95 120 66 76 110 

51.15 Familjeteamet 

Volym/nyckeltal Utfall 
2012 

Budget 
2013 

Utfall 
Augusti 

2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Behandlingsinsatser 282 280 230 215 280 

- varav individuella behandlingsinsatser 
för familj 

162 160 140 126 160 

- varav behandlingsinsatser i grupp 120 120 89 89 120 

Avslutade ärenden 56 70 51 42 70 

51.16 Försörjningsstöd 

Volym/nyckeltal Utfall 
2012 

Budget 
2013 

Utfall 
Augusti 

2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Antal hushåll 307 310 259 211 290 

- varav antal arbetslösa 186 185 157 93 150 

Antal bidragsmånader 1 790 1 700 1 243 999 1 400 
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52 Drift- och investeringsredovisning 

52.1 Driftredovisning 

 
Bokslut 

2012 
Budget 

2013 
Utfall aug 

2013 
Prognos 

2013 
Avvikelse Not 

Socialnämnd -294 -310 -152 -310 0  

Pensionärsråd 0 0 0 0 0  

Biståndsutskott -154 -145 -119 -180 -35  

Biståndsutskott 
jourverksamhet 

-103 -85 -62 -115 -30  

Nämndsadministration 0 -347 -210 -335 12  

Summa Nämnd o 
styrelseverksamhet -551 -887 -543 -940 -53  

       

Konsumentrådgivning -91 -110 -50 -100 10  

Alkohol- och 
tobakstillstånd 

73 23 12 -7 -30  

Socialchefens kansli -8 527 -6 619 -4 533 -6 178 441 1 

Summa övergripande 
socialtjänst -8 545 -6 706 -4 571 -6 285 421  

       

Anhörigstöd 0 -649 -388 -605 44  

Westerlunds rehab -1 250 -1 290 -855 -1 285 5  

Hemtjänst Kärnhuset -2 994 0 -3 814 -5 047 -5 047 2 

Hemsjukvård -8 111 -9 205 -6 313 -9 360 -155 3 

Hemtjänst -21 251 -20 904 -14 686 -21 812 -908 4 

Hemtjänst natt -2 635 -2 827 -1 728 -2 607 220 5 

Trygghetslarm 37 35 -28 12 -23  

Dagverksamhet äldre -2 144 -2 436 -1 459 -2 170 266 6 

Korttidsboende äldre -4 880 -3 615 -2 763 -4 219 -604 7 

Rehab -5 681 -6 231 -4 150 -6 469 -238 8 

Utskrivningsklara -33 -50 -14 -25 25  

Handläggning 
äldreomsorg 

-1 173 -1 494 -835 -1 330 164  

Köp av särskilt boende -14 082 -13 975 -9 570 -14 477 -502 9 

Äldreboende – Hus 4 -11 620 -10 139 -6 817 -9 839 300 10 

Äldreboende – Hus 4, 
nattpersonal 

-2 739 -3 384 -2 137 -3 384 0  

Intraprenad Äldreboende 
- Dalängen (inkl natt) 

-10 260 -10 577 -7 135 -10 577 0  

Äldreboende – Dalängen 
(avgifter och hyror) 

-620 -563 -377 -520 43  

Äldreboende - Solängen -216 -13 777 -7 807 -12 300 1 477 11 

Äldreboende - Solängen, 
nattpersonal 

0 -2 444 -1 055 -1 815 629 12 

Lägenhetshyror 
Plommonvägen 8 och 10 

-690 -400 -468 -690 -290 13 
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Bokslut 

2012 
Budget 

2013 
Utfall aug 

2013 
Prognos 

2013 
Avvikelse Not 

Institutionsvård äldre -952 -900 0 0 900 14 

Köpt korttidsvård äldre -431 -365 -225 -224 141  

Socialpsykiatri, dag -5 227 -5 816 -3 686 -5 595 221 15 

Socialpsykiatri, natt -2 263 -2 462 -1 686 -2 462 0  

Summa äldreomsorg 
och boendestöd 

-99 215 -113 468 -77 996 -116 800 -3 332  

       

Personlig assistans LSS -2 383 -2 686 -2 620 -2 256 430 16 

Personlig assistans med 
assistansersättning 

-6 126 -6 808 -4 110 -6 953 -145 17 

Sjövägen - boende LSS -8 560 -7 902 -5 733 -8 470 -568 18 

Lindegårdsvägen -
 boende LSS 

-4 716 -4 644 -2 847 -4 254 390 19 

Dalvägen - boende LSS, 
byggstart 2013 

0 -630 0 -50 580 20 

Handläggning 
handikappomsorg 

-1 213 -1 344 -833 -1 225 119  

Boende m särskild 
service, externt 

-3 635 -5 160 -4 245 -6 800 -1 640 21 

Korttidsboende Ekan 
LSS 

-4 929 -5 116 -3 651 -5 315 -199 22 

Korttidsboende 
tjänsteköp LSS 

-214 -340 -60 -90 250 23 

Daglig verksamhet LSS -4 663 -5 020 -4 409 -6 412 -1 392 24 

Avlösarservice i hemmet 
LSS 

-613 -669 -335 -519 150  

Förlängd skolbarnomsorg 
LSS 

-265 -550 -259 -380 170  

Kontaktpersoner LSS -1 258 -1 140 -1 027 -1 500 -360 25 

Kontaktfamilj LSS 0 0 0 0 0  

Summa Insatser enligt 
LSS 

-38 575 -42 009 -30 129 -44 224 -2 215  

       

Färdtjänst -4 050 -3 275 -3 537 -4 990 -1 715 26 

Riksfärdtjänst -266 -250 -100 -170 80  

Summa 
Färdtjänst/riksfärdtjäns
t 

-4 316 -3 525 -3 637 -5 160 -1 635  

       

Fotvård 103 115 -10 128 13  

Reception/vaktmästeri 
Pomona 

-6 434 -6 509 -4 427 -6 574 -65  

Summa Förebyggande 
äldreomsorg 

-6 331 -6 394 -4 437 -6 446 -52  

       

Myndighetsenhetens 
kansli 

-2 192 -2 546 -1 677 -2 532 14  
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Bokslut 

2012 
Budget 

2013 
Utfall aug 

2013 
Prognos 

2013 
Avvikelse Not 

Kansli stöd och 
behandling 

-729 -721 -521 -754 -33  

Handläggning vuxenstöd -2 094 -2 520 -1 626 -2 235 285  

Institutionsvård vuxna -5 324 -3 930 -3 230 -4 740 -810 27 

Öppen missbruksvård -1 072 -1 087 -762 -1 087 0  

Kontaktpersoner vuxna 
SoL 

-1 027 -996 -628 -950 46  

Familjehem vuxna SoL -35 0 0 0 0  

Handläggning stöd och 
bistånd BoU 

-4 447 -4 745 -3 007 -4 550 195  

Institutionsvård BoU -3 481 -4 600 -3 895 -4 950 -350 28 

Handläggning familjehem 
0-20 år 

-1 097 -1 174 -806 -1 156 18  

Familjehem 0-20 år -2 965 -3 400 -1 277 -2 185 1 215 29 

Kontrakterat jourhem -218 -285 -62 -62 223 30 

Familjehem 0-20 år, 
extern regi 

-2 782 -2 500 -2 226 -3 330 -830 31 

Behandlingsaktiviteter 
öppenvård unga 

-132 -200 -375 -510 -310 32 

Kontaktpersoner BoU 
SoL 

-1 515 -1 290 -976 -1 465 -175  

Kontaktfamilj BoU SoL -941 -1 005 -519 -800 205 33 

Handläggning 
kontaktpersoner SoL 

-291 -275 -169 -185 90  

Individuellt behovsprövad 
öppenvård (Biskops-
Arnö) 

-2 194 -2 405 -1 369 -1 755 650 34 

Familjebehandling -3 178 -3 279 -2 137 -3 089 190  

Ungdomscoaching -832 -1 230 -885 -1 285 -55  

Förebyggande arbete 
barn och unga 

-33 0 0 0 0  

Familjerätt -1 030 -1 257 -737 -1 150 107  

Familjerådgivning -226 -300 -146 -295 5  

Summa Individ och 
familjeomsorg 

-37 835 -39 745 -27 030 -39 065 680  

       

Handläggning 
försörjningsstöd 

-2 043 -1 993 -1 293 -2 165 -172  

Försörjningsstöd -12 295 -12 000 -6 865 -10 225 1 775 35 

Sociala jourboenden 146 0 -88 -25 -25  

Summa Ekonomiskt 
bistånd 

-14 192 -13 993 -8 246 -12 415 1 578  

       

Arbetsmarknadsåtgärder -2 339 -1 700 -949 -948 752 36 

Summa 
Arbetsmarknadsåtgärd
er 

-2 339 -1 700 -949 -948 752  
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Bokslut 

2012 
Budget 

2013 
Utfall aug 

2013 
Prognos 

2013 
Avvikelse Not 

Totalt -211 899 -228 427 -157 538 -232 283 -3 856  

Kommentarer driftredovisning 

1. Socialchefens kansli (+441 tkr) 
Verksamheten rymmer intäkter i form av prestationsmedel som avser utförda 
prestationer inom området psykiatri. Intäkten avser att kompensera kostnader 
som verksamheterna haft i samband med arbetet att nå uppsatta prestationsmål. 

2. Hemtjänst Kärnhuset (-5 047 tkr) 
Prognosen för verksamheten visar ett underskott om 5 047 tkr eftersom 
intäkterna baserade på hemtjänstpengen inte täcker kostnaderna. Underskottet 
beror till stor del på högre kostnader för personal än vad intäkten för utförda 
insatser täcker. Sett över tid har kostnaderna för personal ökat medan intäkter för 
utförda timmar är relativt oförändrade. En analys kring den kommunala 
hemtjänstens intäkter och personalkostnader kommer att påbörjas. 

3. Hemsjukvård (-155 tkr) 
Verksamhetens prognos visar ett lägre underskott än tidigare. Det minskade 
underskottet beror på att personalförstärkning med sjuksköterska ej har gjorts i 
utsträckning enligt tidigare bedömning, samt att intäkterna för hemsjukvård blir 
högre. 

4. Hemtjänst (-908 tkr) 
Verksamheten redovisar ett underskott. Jämfört med budget beror underskottet 
på högre kostnader för privat hemtjänst än budgeterat. 

5. Hemtjänst natt (+220 tkr) 
Verksamheten har under året haft lägre personalkostnader vilket beräknar att ge 
ett överskott om 220 tkr. 

6. Dagverksamhet äldre (+266 tkr) 
Verksamheten har ökade kostnader för deltagares taxiresor då upphandling av 
egen buss till verksamheten är fördröjd. Denna ökade kostnad kompenseras helt 
av uppskjuten verksamhet för yngre demenssjuka. En pensionsavgång avseende 
25 % tjänst tillsätts inte heller från och med 1 augusti. Sammantaget redovisar 
verksamheten ett överskott om 266 tkr. 

7. Korttidsboende äldre (-604 tkr) 
Korttidsboendet prognostiserar ett underskott. Underskottet beror på att 
verksamheten kommer att ha fler platser än vad som budgeterats vilket resulterar 
i en höjd bemanning med ökade personalkostnader som följd. 

8. Rehab (-238 tkr) 
Verksamheten redovisar en prognos på ett underskott då hjälpmedelskostnader 
hittills i år är 470 tkr större än beräknat. Detta kompenseras dock till viss del av 
lägre personalkostnader då en pensionsavgång ej tillsätts fullt ut under 
resterande del av året. 

9. Köp av särskilt boende (-502 tkr) 
Under året bedöms personalförstärkning behövas i ett kommunalt särskilt 
boende vilket medför en högre kostnad om cirka 700 tkr. Kostnaden för köp av 
externt särskilt boende bedöms vara lägre än vad som budgeterats. 
Verksamheten redovisar totalt ett underskott om 502 tkr. 

10. Äldreboende Pomona Hus 4 (+300 tkr) 
Pomona hus 4 redovisar ett överskott om 300 tkr med anledning av högre 
intäkter än budgeterat och lägre personalkostnader på grund av återhållsamhet av 
personaltillsättning i samband med frånvaro. 

11. Äldreboende Solängen (+1 477 tkr) 



Verksamheten är budgeterad utifrån att ytterligare 10 platser, bortsett från de 
första öppnade 20 platserna, öppnar 1 oktober. Prognosen baseras på att dessa 10 
platser inte öppnas förrän i början av år 2014. Denna åtgärd innebär att 
kostnaderna för omvårdnadspersonal kommer att vara lägre än budgeterat, men 
att även intäkter i form av lägenhetshyra, omvårdnad och måltider blir lägre. 
Sammantaget medför detta att verksamheten redovisar ett överskott om 
1 477 tkr. 

12. Äldreboende Solängen, natt (+629 tkr) 
Verksamheten är budgeterad utifrån att ytterligare 10 platser, bortsett från de 
första öppnade 20 platserna, öppnar 1 oktober. Prognosen baseras på att dessa 10 
platser inte öppnas förrän i början av år 2014. Denna åtgärd medför lägre 
kostnader för omvårdnadspersonal vilket medför att verksamheten redovisar ett 
överskott. 

13. Lägenhetshyror Plommonvägen 8 och 10 (-290 tkr) 
Verksamheten har under året höjt hyrorna för de boende i nivå med föreslagen 
budgeterad hyreshöjning. På grund av att den nya hyran inte kunnat debiteras på 
helår redovisas ett underskott. 

14. Institutionsvård äldre (+900 tkr) 
Tillgång till platser i särskilt boende finns i kommunen, vilket medför att platser 
inte behöver köpas. Verksamheten redovisar därmed ett överskott om 900 tkr 
vilket motsvarar budgeterat belopp. 

15. Socialpsykiatri, dag (+221 tkr) 
Efterfrågan på verksamheten har varit låg vilket innebär att det har varit möjligt 
att spara in 0,5 årsarbetare som missats i budget 2013. Verksamheten redovisar 
ett överskott om 221tkr. 

16. Personlig assistans LSS (+430tkr) 
Verksamheten redovisar ett överskott då budgeterade ärenden ej har tillkommit. 
Prognosen rymmer enbart befintliga ärenden. 

17. Personlig assistans med assistansersättning (-145 tkr) 
Verksamheten redovisar ett underskott då nya ärenden tillkommit under året. 
Prognosen rymmer kostnader och intäkter för befintliga ärenden. I prognosen 
har även hänsyn tagits till förhöjt timbelopp i de ärenden där ansökan gjorts. 

18. Sjövägen – boende LSS (-568 tkr) 
Verksamheten redovisar ett underskott som främst beror på högre 
personalkostnader jämfört med budget, då 1,15 årsarbetare av misstag ej 
budgeterats. I underskottet ryms också något ökade personalkostnader då 
boenden varit extra oroliga och krävt ökad bemanning. 
En av anledningarna till oro är att verksamheten flyttat till tillfälliga lokaler på 
Biskops-Arnö. En annan anledning till ökad bemanning är att förebygga hot och 
våld. Detta är en följd av ett stort antal tillbudsrapporter. I samband med tillsyn 
från arbetsmiljöverket påtalades att ensamarbete inte får förekomma. 
Verksamheten redovisar också ett underskott för hyreskostnader då kostnader 
tillkommit för anpassningsarbeten i tillfälliga lokaler samt kostnad för 
förrådshyra som tillkommit efter budgetering. 

19. Lindegårdsvägen – boende LSS (+390 tkr) 
Lindegårdsvägen visar ett överskott på personalkostnader. Detta kan förklaras 
med att enheten haft två medarbetare sjukskrivna under en längre period. Under 
perioden har enheten tillsatt vikarier med lägre lönekostnader och bemanningen 
har dragits ned. 

20. Dalvägen – boende LSS (+580 tkr) 
Byggnationen av boendet är försenat vilket innebär att verksamheten ej kommer 
att starta under 2013. Under december beräknas gruppledare ha anställts vilket 
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resulterar i personalkostnader om 50 tkr. Verksamheten redovisar ett överskott 
om 580 tkr. Verksamheten beräknas vara klar för inflyttning 1 februari 2014. 

21. Boende med särskild service, externt (-1 640 tkr) 
Behovet av externt köp av LSS-boende har under 2013 ökat. Verksamheten var i 
ingången av 2013 budgeterad för pågående köpta platser, men under året har 
ytterligare köpta platser tillkommit. 

22. Korttidsboende Ekan LSS (-199 tkr) 
En volymökning finns i verksamheten. Tidigare journätter har också behövt 
göras om till vaken natt då brukares behov kräver detta. Verksamheten redovisar 
sammantaget ett underskott om 199 tkr. 

23. Korttidsboende LSS, köp (+250 tkr) 
Behovet av köpta korttidsplatser bedöms vara lägre än budgeterat, vilket gör att 
verksamheten redovisar ett överskott om 250 tkr. 

24. Daglig verksamhet LSS (-1 392 tkr) 
Prognosen rymmer både köpt verksamhet, samt daglig verksamhet i kommunal 
regi från och med 1 maj. Verksamheten redovisar ett underskott som beror på 
högre kostnader för både köpt och kommunal daglig verksamhet. I samband 
med att verksamheten övergick i kommunal regi har uppstartskostnader i form 
av förbrukningsmaterial, livsmedel samt verktyg för att kunna starta upp 
verksamheten och kunna utföra arbeten. Verksamheten har sett över sitt 
lokalbehov och har i förtid sagt upp en lokal från den 1 september vilket medför 
lägre lokalkostnader. 

25. Kontaktpersoner LSS (-360 tkr) 
Verksamheten beräknas visa ett underskott, vilket beror på ett ökat behov av 
kontaktpersoner samt att det nu har varit möjligt att hitta kontaktpersoner, vilket 
tidigare har varit svårt. 

26. Färdtjänst (-1 715 tkr) 
I budgeten underskattades resenärernas förändrade resande med anledning av 
nytt kommunalt regelverk för färdtjänst. Färdtjänstresorna har ökat markant i 
antal efter att de nya riktlinjerna trädde i kraft den 1 mars 2012. Prognosen för 
färdtjänst påverkas dels av ökat resande i och med nya riktlinjer för färdtjänst, 
men även av ökade individbehov. 

27. Institutionsvård vuxna (-810 tkr) 
Kostnaden för institutionsplaceringar vuxna bedöms bli högre jämfört med 
budget. Jämfört med tidigare prognos har en LVM-placering tillkommit. Av 
totala antalet placeringar är det 3 stycken som är dyra och sammantaget kostar 
ca 3 mkr. 

28. Institutionsvård barn och unga (-350tkr) 
Kostnaden för institutionsvård barn och unga har försämrats mot tidigare 
prognos och ett underskott om 350 tkr beräknas jämfört med budget. Under året 
har två placeringar tillkommit. 

29. Familjehem barn och unga (+1 215 tkr) 
Behovet av kontrakterade familjehem har varit lägre än vad som budgeterats. 

30. Kontrakterat jourhem (+223 tkr) 
Håbo kommun har inte längre något kontrakterat jourfamiljehem, viket gör att 
verksamheten redovisar ett överskott om 223 tkr. 

31. Familjehem barn och unga, extern regi (-830 tkr) 
Verksamheten beräknas redovisa ett underskott, då behovet av konsulentstödda 
HVB-liknande familjehem har varit större än vad som förutspåtts vid 
budgetering. 

32. Behandlingsaktiviteter öppenvård unga (-310 tkr) 
Verksamheten redovisar ett underskott då kostnader har tillkommit för 
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öppenvårdsplacering.  
33. Kontaktfamilj barn och unga, SoL (+205 tkr) 

Kostnaden för kontaktfamilj bedöms för 2013 inte vara så hög som budgeterat. 
34. Individuellt behovsprövad öpenvård (+650 tkr) 

Verksamheten redovisar ett överskott som beror på att plats i verksamheten säljs 
till annan kommun. 

35. Försörjningsstöd (+1 775 tkr) 
Trenden inom ekonomiskt bistånd har fortsatt varit nedåtgående. Antalet hushåll 
med ekonomiskt bistånd minskar vilket medför lägre kostnader. Verksamheten 
redovisar därför ett överskott. 

36. Arbetsmarknadsåtgärder (+752 tkr) 
Minskat nyttjande av arbetsmarknadsåtgärder under året ger ett överskott för 
verksamheten. 

52.2 Investeringsredovisning 

Tkr Bokslut 
2012 

Budget 
2013 

Utfall aug 
2013 

Prognos 
2013 

Avvikelse Not 

Vård och omsorg -271 -2 255 -2 016 -2 255 0 1 

Rehab -691 -710 -893 -900 -190 2 

Individ och familjeomsorg -76 -435 -140 -245 190 3 

Summa -1 038 -3 400 -3 049 -3 400 0  

Kommentarer investeringsredovisning 

Investeringsmedel för 2012 till beloppet 1 540 tkr avseende inventarier Solängen har 
efter beslut i kommunfullmäktige förts över till 2013 års investeringsbudget. 

Detta medför att investeringsbudget för socialnämnden  för år 2013, kommer att vara 
befintlig beslutad investeringsbudget om 1 860 tkr samt 1 540 tkr avseende Solängen, 
vilket totalt ger en investeringsbudget om 3 400 tkr. 

1. Vård och omsorg 
Solängen har hittills under året möblerats upp med miljömöbler på alla avdelningar. 
Verksamheten har köpt in köksutrustning till ett av de två köken. Det andra köket 
kommer att utrustas under hösten. Utemiljön kommer att göras i ordning under våren 
och möbleras med utemöbler. 

För att kunna bedriva verksamheten daglig verksamhet LSS har investeringar gjorts i 
form av bland annat kassaskåp, kassaapparat, taklift, portal lift, skrivbord, stolar, datorer 
samt ny maskinpark till utegruppen. 

2. Rehab 
Kostnaden för hjälpmedel bedöms bli något högre jämfört med budgeterat belopp. 

3. Individ- och familjeomsorg 
Kostnaden för inventarier bedöms bli lägre än budgeterat. 

Totalt bedöms en omprioritering göras inom nämndens befintliga investeringsbudget vilket 
medför en prognos totalt enligt budget. 
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Miljö och tekniknämnden  
53 Sammanfattning 

Miljö- och teknikförvaltningen har under året kartlagt samtliga verksamheter inför 
omorganisationen. Dagens bygg- och miljöavdelningar kommer i den nya 
organisationen att bilda en ny förvaltning med en ny förvaltningschef. Rekrytering av 
ny förvaltningschef pågår. 

Början på 2013 var ovanligt snörik och detta påverkade både gatuavdelningen och 
fastighetsavdelningen i form av ökade kostnader för snöröjning. Äldreboendet Solängen 
är invigt och inflyttning har skett. Återuppbyggnaden av förskolan Junibacken är 
påbörjad och förhandlingen med försäkringsbolaget är i sitt slutskede. Den nya 
förskolan kommer att ha åtta avdelningar och stå klar för inflyttning 2015. 

Västerängsskolans akuta behov av takrenovering har påbörjats och nya 
investeringsmedel är beslutade om i kommunfullmäktige. 

De ekonomiutbildningar som påbörjades under våren har fortsatt. Vilket har givit mer 
kostnadsmedvetna medarbetare. 

Miljö- och tekniknämndens prognos är att budgeten kommer att hållas 2013, om 
redovisade besparingsåtgärder genomförs enligt denna rapport. 

Delårsbokslutet och prognosen för VA- och avfallsavdelningen redovisas separat. 

53.1 Åtgärdsplan för budget i balans 

Nämndverksamhet 

Inga planerade besparingsåtgärder. Eventuella besparingar för miljö- och 
tekniknämnden hanteras av övriga avdelningar och verksamheter. 

Byggavdelningen 

Under 2012-2013 har flera lyckade rekryteringar genomförts och avdelningen har idag 
full bemanning. Resurser finns nu för att genomföra ett utåtriktat arbete och en 
tillsynsplan håller på att tas fram. Arbetet kommer att innebära att antalet bygglov 
kommer att öka och att vissa sanktionsavgifter kommer att tillfalla avdelningen. 

Miljöavdelningen 

Intäkter för tillsyn av enskilda avlopp kommer att bli mindre än förväntat då tillsynen 
inte kommer att hinnas med i planerad omfattning. Detta beror bland annat på extra tid 
som gått åt för överlämning från ordinarie avloppshandläggare som är tjänstledig till en 
vikarie. Miljöavdelningen kommer att prioritera planerad tillsyn på objekt med 
timavgift framför tillsyn på verksamheter med fast årlig avgift i den mån det bedöms 
möjligt. Prioritering av tillsyn på verksamheter som kan timdebiteras bedöms kunna ge 
ett tillskott på upp till 20 tkr. Konsekvensen kan bli att verksamheter som betalar fast 
årlig tillsynsavgift inte får den tillsyn de betalar för under året. 
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Gatuavdelningen 

Under vintern 2012-2013 har det kommit mer snö än en normalvinter, vilket gör att det 
är mycket tveksamt att budgeten för vinterväghållning, snöröjning, halkbekämpning och 
sandupptagning kommer att hållas. Gatuavdelningen har budgeterat 3,8 mkr för 
beläggningsunderhåll varav kommunfullmäktige har skjutit till 1,5 mkr. För närvarande 
har beläggningar för 1,7 mkr utförts. För att hantera det eventuella underskott som kan 
uppstå på snörelaterade åtgärder kommer avdelningen att använda de 2,1 mkr som 
återstår som buffert för att kunna hålla budget. Konsekvensen av att utnyttja 
underhållspengar som ett buffert blir att det uppdämda underhållsbehovet ökar. Énligt 
utredning av Ramböll var underhållsbehovet år 2009 ca 30 mkr. Under 2013 har 
Ramböll reviderat underhållsplanen. Detta visar att det uppdämda underhållsbehovet nu 
har ökat till ca 40 mkr. 

I april månad inkom en faktura för gatu- och gångvägsbelysning från Kraft och Kultur 
på 1,5 mkr. Abonnemanget hade på grund av ett misstag i upphandlingen inte överförts 
till den nya leverantören, Göteborgs energi Din El AB. Gatuavdelningen har efter 
föregående prognos varit i kontakt med Kraft och Kultur och detta minskade den 
oförutsedda kostnaden med ca 200 tkr. För att hantera detta kommer visst underhåll 
avseende armaturer att behöva skjutas på framtiden. Konsekvensen blir ett uppdämt 
behov av utbyte av armaturer och andra reparationer vilket innebär högre kostnader i 
framtiden. Det kan även innebära en ökad känsla av otrygghet hos kommuninvånarna. 

För att budgeten som helhet ska kunna hållas kommer avdelningen att under hösten 
minska inköp av varor och tjänster till ett minimum. Endast akuta reparationer av gator, 
vägar, och lekutrustning kommer att genomföras. Reparation av trasiga gatlyktor 
kommer inte att utföras utan skjutas på framtiden. Standarden på vinterväghållningen 
kommer också att behöva sänkas genom att t ex höja gränsen för utryckning från 7 cm 
till 10 cm. Uppskjutna underhållsåtgärder ca 1,8 mkr. 

De sammanlagda besparingarna/uppskjutna underhållet på 3,9 mkr beräknas täcka 
kostnaderna för vinterväghållningen samt andra ökade kostnader. 

Kostavdelningen 

Förväntas hålla budget. Inga planerade åtgärder. 

Åtgärder som skulle kunna genomföras är: att ta bort mjölkserveringen på BCJF; införa 
en soppdag per vecka; minska andelen ekologiska inköp; och endast erbjuda hårt bröd 
till frukost,lunch och mellanmål. Förvaltningen anser dock att dessa åtgärder inte är 
aktuella eftersom det gör att vi kraftigt reducerar kvalitén på måltiderna och det är en 
väg vi inte önskar gå. 

Fastighetsavdelningen 

Fastighetsavdelningen har budgeterat 7,5 mkr för planerat underhåll varav 
kommunfullmäktige har skjutit till 2,0 mkr. För att hantera det prognostiserade 
underskottet inom avdelningen kommer endast 5,5 mkr att användas för de planerade 
åtgärderna. 

Kommunens fastigheter har ett stort behov av underhåll vilket visar sig i form av stora 
kostnader för akuta felavhjälpande reparationer. Dessa reparationer är svåra att förutse 
och budgetera. Konsekvensen av detta är att omprioriteringar har gjorts i det planerade 
underhållet där bland annat en större renovering av Annehills förskola inte kommer att 
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genomföras utan flyttas fram ytterligare ett år. 

Lokalvårdsenheten 

Enheten har i stort sett haft en oförändrad budget de senaste åren men har fått utökade 
städytor vilket ha lett till en effektivisering av befintlig verksamhet. Enheten har därför 
inga planerade direkta åtgärder. Det pågår ett omfattande arbete med att beräkna den tid 
som är möjlig att lägga per objekt utifrån budgetens förutsättningar. En total 
kartläggning av alla städytor i kommunen är målsättningen. 

Åtgärd 
Besparingseff

ekt detta år 

Miljö- och hälsoskyddstillsyn med timdebitering (ökade intäkter) 20 

Byggtillsyn (ökade intäkter) 150 

Uppskjutna underhållsbeläggningar (minskade kostnader) 2 100 

Uppskjutna underhållsåtgärder på gatubelysning, gator, skyltar mm (minskade 
kostnader) 

1 800 

Uppskjutna underhållsåtgärder på kommunens byggnader (minskade kostnader) 2 000 

Summa 6 070 

54 Uppdrag och ansvarsområde 

Miljö- och tekniknämnden arbetar med många saker som de flesta av medborgarna 
använder dagligen. Nämnden ansvarar för att tillhandahålla allt från vatten och 
sophämtning till belysning på allmänna platser. Till nämndens ansvarsområden hör 
också skötsel av naturreservat, stränder och parker, samt kommunala gator, gång- och 
cykelvägar och busshållplatser. 

Service för kommunens lokaler och verksamheter 

Miljö- och tekniknämnden bygger, underhåller, städar samt lagar maten till skolorna, 
förskolorna och äldreomsorgen. I uppdraget ingår även att kontrollera att restaurangerna 
arbetar på rätt sätt, ha tillsyn över företag och industrier vad gäller utsläpp och 
föroreningar samt hantera bygglov. 

Inom miljö- och teknikförvaltningen arbetar personal med skilda utbildningar och 
arbetsområden. Arbetet styrs av de beslut som fattas av politikerna i miljö- och 
tekniknämnden och tillståndsnämnden. 

55 Årets händelser 

Fastighetsavdelningen 

Solängens äldreboende med 40 stycken lägenheter uppdelade på två plan och fyra 
avdelningar invigdes under sommaren. En nybyggnation där energieffektivitet har stått i 
fokus med krav på 30 % lägre energianvändning än Boverkets byggregler (BBR). 
Byggnadens energiförsörjning sker delvis med solpaneler. 

Nybyggnation påbörjas under hösten 2013 även för Junibackens förskola. 
Nybyggnationen ersätter den byggnaden som brann ned i maj 2012. Den nya byggnaden 
blir dock större och kommer att inrymma åtta förskoleavdelningar samt ett 
tillagningskök. 
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VA/avfallsavdelningen 

Om- och tillbyggnad av Bålsta reningsverk. Den 26 juni togs anläggningen i drift och 
nu renas avloppsvattnet från kväve men anläggningen är inte helt färdigställd än. 

Obligatorisk utsortering av matavfall införs. Utsortering av matavfall kommer att 
införas områdesvis. 

Gatuavdelningen 

Under året har en ny ridvolt anlagts vid Lundby ridskola. Behov av en ny ridvolt 
uppkom i samband med att kommunen påbörjade planeringen av Logistik 
Bålsta/Björnbro industriområde. För att genomföra Logistik Bålsta krävdes markaffärer 
som innebar att ridklubben blev av med sina sommarhagar. Som ersättning för 
sommarhagarna beslutade nämnden att ridklubben skulle få en upprustning av befintlig 
ridvolt som ersättning för hagarna. Närmare studier visade att det inte var möjligt att 
anlägga en volt på den tänkta platsen. En ny plats utsågs i samråd med ridkubben. 
Denna plats hade dock mycket sämre markföhållanden än förväntat, vilket avsevärt 
fördyrat projektet. Den nya ridvolten invigdes i början av september. 

Administrativa avdelningen 

Fyra nya karttjänster har publicerats på Håbo kommuns hemsida inom områdena: Besök 
och aktivitet, Fysisk planering, Samhällsservice samt Skola och omsorg. Ytterligare två 
tjänster, Näringslivskartan samt Kommun och politik, tillkommer innan årets slut. 

56 Måluppfyllelse 

56.1 Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för 
personlig utveckling och lärande. 

56.1.1 Utveckla och förvalta inre och yttre miljöer så att de blir trygga, 
tillgängliga och attraktiva 

 Kommer att uppfyllas 

Kommentar 

Fastighetsavdelningen har aktivt arbetat med öka medvetenheten kring säkerhet och 
gatuavdelningen har påbörjat projektet " Säkra skolvägar". Fler än förra året ska 
medverka på årets demokratidag som är inplanerad till den 3 oktober. Byggnationen av 
ett utomhusgym pågår och förväntas vara klart innan årets slut. 

Det är nämndens uppfattning att målet kommer att uppfyllas. 

 Nyckelindikatorer 
Utfall 

Augusti 
2013 

Måltal 
Helår 2013 

 

För att öka förståelsen för barn och ungas situation i 
Håbo kommun och för att få insyn i hur de vill 
utveckla samhället kommer fler tjänstemän att 
närvara på ungdomsdemokratidagen 2013 jämfört 
med 2012. Demokratidagen genomförs den 3 
oktober 2013. 

 5 
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56.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

56.2.1 Förvalta kommunens tillgångar kostnadseffektivt och långsiktigt 

 Kommer att uppfyllas 

Kommentar 

Förvaltningen arbetar med att ta fram drift- och underhållsplaner för att säkerställa en 
fungerande underhållsplanering för gata, fastighet och VA/avfall. 

Det är nämndens uppfattning att målet kommer att uppfyllas. 

 Nyckelindikatorer 
Utfall 

Augusti 
2013 

Måltal 
Helår 2013 

 
Arbeta aktivt för att minska avhjälpande och akuta 
underhållsåtgärder, i kronor. 

3 644 6 156 

56.2.2 Förbättra tillgängligheten för medborgarna 

 Kommer att uppfyllas 

Kommentar 

För att öka tillgängligheten arbetar förvaltningen med att uppdatera kommunens 
hemsida och ta fram kommunikationsplaner för året. VA avdelningen gör uppföljning 
på nya omvandlingsområden och gatuavdelningen genomför SKLs enkät "Krititik på 
teknik". GIS enheten har framställt nya externa webbkartor inom områdena Besök och 
aktivitet, Fysisk planering, Samhällsservice samt Skola och omsorg. 

Det är nämndens uppfattning att målet kommer att uppfyllas. 

 Nyckelindikatorer 
Utfall 

Augusti 
2013 

Måltal 
Helår 2013 

 

Öka antalet informationstillfällen på Håbo Marknads 
ABs företagsträffar för att synliggöra 
verksamheterna och förbättra relationen med 
kommunens näringsliv. 

5 5 

56.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

56.3.1 Verka för ett långsiktigt och hållbart nyttjande av naturens resurser och 
även mänskliga resurser, dvs medarbetare i kommunen 

 Kommer att uppfyllas 

Kommentar 

Majoriteten av de på förvaltningen som kör i tjänsten har genomgått utbildning i 
sparsam körning (eco-driving). Fastighetsavdelningen arbetar med att utveckla ett 
system för bättre uppföljning av energiförbrukningen samt tar fram en plan för 
energisparande åtgärder. Lokalvården har genomfört utbildning i ergonomi, arbetsteknik 
och städmetoder. Gatuavdelningen byter ut ljuskällor i kvicksilver till mer energisnåla 
alternativ. Kostavdelningen har avslutat en svinnstudie på Gransäterskolan. 

Det är nämndens uppfattning att målet kommer att uppfyllas. 

Kommunfullmäktige, Förvaltningsberättelse delårsbokslut aug 2013 92(126) 



 Nyckelindikatorer 
Utfall 

Augusti 
2013 

Måltal 
Helår 2013 

 

Arbeta aktivt med att skapa goda förutsättningar för 
att behålla personal och på det sättet minska 
personalomsättningen. 

0% 7,6% 

 

Genomföra eco-driving utbildning för majoriteten av 
de på miljö- och teknikförvaltningen som använder 
bil i tjänsten. 

55 51 

57 Viktiga förändringar och trender 

Fastighetsavdelningen 

Eftersatt underhåll som inte har kunnat utföras enligt plan är en utmaning som behöver 
hanteras. Det visar sig bland annat genom det stora utfallet för avhjälpande underhåll 
(reparationer) ock ökade kostnader för fukt- och vattenskador. Förvaltningen arbetar 
med att inventera och ta fram en mer detaljerad och långsiktig underhållsplan för 
kommunens byggnader. 

Miljön står allt mer i fokus. Entreprenörer som ska anlitas för nybyggnationer 
efterfrågar miljökrav för att var intresserade av att delta i upphandlingar. Då 
energipriser tenderar att bli högre är arbetet med energieffektiviseringar allt viktigare. 
För avdelningens personal kräver det såväl kunskap som tid för att skapa 
effektiviseringar. 

VA/ Avfallsavdelningen 

Stort fokus riktas på att förebygga uppkomsten av avfall. "Det finns inget avfall" är den 
långsiktiga visionen för Avfall Sverige, där Håbo kommun är medlem. 

EUs vattendirektiv är något som kommer att påverka hela va-verksamheten i 
kommunen. Vattenmyndigheten har tagit fram ett åtgärdsprogram för att alla sjöar och 
vattendrag ska uppnå en god kemisk och ekologisk status. Senast i december 2012 
skulle kommuner och myndigheter ha vidtagit de åtgärder som beslutats i 
åtgärdsprogrammet. I flera fall krävs utredningar som ska leda till faktiska åtgärder. 
Exempel på sådana åtgärder och planer är en dagvattenpolicy, va-plan och 
vattenskyddsområden. 

Miljöavdelningen 

Medieuppmärksamhet och intresse för förorenad mark har blivit större, vilket ställer 
ökade krav på kompetens inom detta område. 

Gatuavdelningen 

Drift- och underhållsbehovet på avdelningens anläggningar ökar på grund av att 
merparten av vägar och gatubelysning inom kommunens bostadsområden är 30–40 år 
gamla och har mycket skador. Det gäller även kommunens gång- och cykelvägar, 
skogar och lekplatser samt utemiljön kring skolor och förskolor. Samtidigt som behovet 
av drift och underhåll ökar, urholkas budgeten genom kostnadsökningarna i samhället. 
Mycket av gatuavdelningens verksamhet bedrivs på entreprenad och entreprenörerna 
justerar sina priser uppåt i takt med kostnadsökningarna i samhället. 
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En tydlig trend är en ökad oro hos kommuninvånarna. Oron gäller barns trygghet och 
säkerhet i den offentliga miljön och trafiksäkerhet generellt. Under året har särskilt 
trafiksäkerheten vid skolorna i samband med att föräldrar lämnar och hämtar sina barn, 
lyfts fram av både skolpersonal och föräldrar. Det finns ett stort behov av att bygga om 
dessa miljöer så att de blir mer trafiksäkra. 

Inom kommunen finns ett stort antal samfälligheter och gemensamhetsanläggningar. En 
tydlig trend är att dessa inte längre har möjlighet att ta ansvar för drift och underhåll. Ett 
antal skrivelser har inkommit med önskemål om att kommunen ska ta över ansvaret. 
Sammantaget innebär dessa krav en ökad belastning på personalen och det kan komma 
att påverka drift- och investeringsbudget i framtiden. 

Administrativa avdelningen 

Genom att teckna samverkansavtal inom ramen för sk. Geodatasamverkan, har Håbo 
kommun säkerställt en långsiktig försörjning av geografisk data från Sveriges ledande 
leverantörer och myndigheter. 

58 Plan för valfrihet och konkurrens 

Miljö- och tekniknämnden antog 2012-11-05, § 89 en plan för valfrihet och konkurrens 
för perioden 2012-2014. Enligt planen ska inga verksamheter utredas under 2013. 

59 Intern kontroll 

Arbetet med den interna kontrollen pågår enligt plan. Miljö- och tekniknämnden har 
fastställt fyra kontrollmoment för att minska riskerna. 

1. Risk att handlingar inte registreras. 
Resultat av kontrollmoment: En genomgång av samtliga registrerade 
handlingar har gjorts och visat på att handlingar saknas i systemet samt att 
utbildning kan behövas för att få rättsäkerhet i registreringen av handlingarna. 
Förslag på åtgärd: Enskilda utbildningsinsatser för de handläggare som 
hanterar många handlingar i systemet. 

2. Risk för missvisande prognoser. 
Resultat av kontrollmoment: Genomgång av prognos för halvåret 2013 görs i 
och med rapportering till delårsbokslutet. Först därefter kan man se om 
prognoserna hittills varit rimliga. 

3. Risk för felaktig hantering av resor och traktamenten. 
Resultat av kontrollmoment: Inventering av hur resor och traktamenten 
rapporteras pågår. 

4. Risk för att delegationsordningen inte följs. 
Resultat av kontrollmoment: Uppdatering av delegationsordningen behöver 
göras och icke anmälda delegationsbeslut återrapporteras till miljö- och 
tekniknämnden. 
Förslag på åtgärd: Uppdatera delegationsordningen samt återrapportera de 
delegationsbeslut som inte återrapporterats till miljö- och tekniknämnden. 
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60 Volymer och nyckeltal 

60.1 Fastighetsavdelningen 

Volym/nyckeltal Utfall 
2012 

Budget 
2013 

Utfall 
Augusti 

2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Area kommunägd, kvm BRA 87 539 90 700 87 539 90 700 90 700 

Area inhyrda lokaler, kvm BRA 17 792 17 210 17 792 18 832 18 138 

Tillsyn och skötsel, kr/kvm 76 62 47 43 66 

Energi, kr/kvm 192 157 98 89 146 

Vatten och avlopp, kr/kvm 12 14 9 9 15 

Avhjälpande underhåll totalt, kr/kvm 61 57 49 33 56 

Avhjälpande underhåll fukt och 
vattenskador, tkr 

58 600 610 138 300 

Planerat underhåll, kr/kvm 73 83 65 26 74 

Av kommunfullmäktige öronmärkta 
pengar för underhåll, fastighet, tkr 

2 000 2 000 2 000 1 645 2 000 

Lokalvård, kr/kvm 110 99 72 70 101 

Bostadsanpassning, kr/invånare 139 132 52 77 132 

Avhjälpande underhåll storkök, tkr 904 750 596 548 800 

Area kommunägd, kvm BRA 

Volymen inför 2013 ökade med totalt 3 161 kvm för kommunägd area. Tillkommande 
objekt är Solängens äldreboende och Granvallens IP. Avgående objekt är Junibackens 
förskola som brann ner och Smultronstället och Villa Övergran som såldes. 

Area inhyrda lokaler, kvm BRA 

Under året ökar volymen med totalt 928 kvm. Tillkommande lokalytor är ett förråd vid 
Backsippan till kultur och livsmiljö och evakuerings paviljonger på Västerängsskolan. 
Avgående ytor är socialförvaltningens lokaler på Hornvägen, bildningsförvaltningens 
kökslokal på Biskops-Arnö och halva paviljongen på Skogsbrynets förskola. 

Tillsyn och skötsel, kr/kvm 

Ökade kostnader än budgeterat då myndighetsbesiktningar för elrevision, 
ventilationskontroll och brandtillsyn sköts fram till 2013 från 2012. 

Energi, kr/kvm 

Lägre kostnad för energi än budgeterat beroende på ett förhållandevis varmt klimat och 
ett lägre energipris än budgeterat. 

Vatten och avlopp, kr/kvm 

Ökningen beror på höjning av VA-taxan. 

Avhjälpande underhåll totalt, kr/kvm 

Avser reparationer som återställer en byggdels funktion som nått en oacceptabel nivå. 
Verksamhetens utfall är beroende av vad som händer oförutsett under året. Utfallet visar 
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på en minskning av kostnad för avhjälpande underhåll från år 2012. Under 2013 ligger 
utfallet i nivå med budget. 

Avhjälpande underhåll fukt och vattenskador, tkr 

Fukt och vattenskador har inträffat på Fridegård, Slottsskolan och Simhallen. Prognosen 
visar att skadorna är mindre omfattande än vad som är budgeterade. 

Planerat underhåll, kr/kvm 

Avser underhåll som är planerat och som utförs med längre intervall än ett år. Budget 
ligger kvar på samma nivå som föregående år men ytorna ökar vilket ger ett lägre 
nyckeltal. Prognosen visar på en sänkning vilket beror på att vissa åtgärder har 
prioriterats om och flyttats fram till nästkommande år för att balansera underskott inom 
nämnden. 

Av kommunfullmäktige öronmärkta pengar för underhåll, fastighet, tkr 

Avser volymen som av kommunfullmäktige är öronmärkta för underhåll av kommunens 
byggnader. De största underhållsåtgärderna under 2013 är fasadrenovering Annehills 
förskola, byte av vikväggar i konferensblock på Kommunhuset, renovering av golv i 
bilhall på Räddningsstation, renovering av matsalen på Slottsskolan. 

Lokalvård, kr/kvm 

Vi har ökade kostnader för våra nya objekt Solängens äldreboende, Mansängsterassen 
samt Daglig verksamhet så som nya städvagnar, maskiner, m.m. Även inköp av 
förbrukningsmaterial under året innebär en ökad kostnad. 

Vi har även en ökad personalkostnad för att hinna med dessa objekt, detta trots att vi 
lagt om scheman och minskat så kallad ställtid. 

Bostadsanpassning, kr/invånare 

Utfall följer budget. 

Avhjälpande underhåll storkök, tkr 

Ökat behov av reparationer på inventarier i storköken. Kök som har haft störst andel 
reparationer är Pomona, Fridegård, Futurum och Viby förskola. 

60.2 Gatuavdelningen 

Volym/nyckeltal Utfall 
2012 

Budget 
2013 

Utfall 
Augusti 

2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Ljuspunkt, kr/inv 239 210 161 174 260 

Vinterväghållning, kr per inv/år 335 349 206 239 360 

Beläggningsunderhåll, kr per inv/år 232 75 210 85 85 

Trafikskada, tkr 255 150 60 38 200 

Gräsklippning, kr per inv/år 57 60 33 45 70 

Av Kommunfullmäktige öronmärkta 
pengar för underhållsbeläggning, 
gata, tkr 

1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 
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Ljuspunkt, kr/inv 

Volym/nyckeltalet är baserat på vad en ljuspunkt kostar per helår och kommuninvånare. 
Syftet är att se om kostnaden ökar eller minskar. Faktorer som påverkar utfallet är 
energipriset, antal ljuspunkter samt eventuell lägre energiförbrukning i takt med att vi 
byter ut kvicksilverlampor mot natriumhalogen eller andra energisnåla ljuskällor. 
Aktuellt utfall delas med aktuellt antal kommuninvånare, beräknat på 20 000 invånare. 
Utfallet i augusti 2012 var 161kr/inv, augusti 2011 var 180 kr/inv. Kostnaden varierar 
något över åren vilket kan bero på olika upphandlingar samt hur mycket reparationer 
som har gjorts. 

Vinterväghållning, kr per inv/år 

Vinterväghållningens kostnader per kommuninvånare och år innefattar samtliga 
kostnader för snöröjning, halkbekämpning, snötransport, sandupptagning och 
beredskapsersättning. Verksamheten bedrivs under perioden januari-april/maj samt 
oktober-december. Utfallet var i augusti 2012, 206 kr/inv och i augusti 2011, 365 kr/inv. 
Utfallet varierar stort beroende på framförallt väderleken. 

Beläggningsunderhåll, kr per inv/år 

Budgeterade medel för beläggningsunderhåll delas med aktuellt invånarantal, beräknat 
på 20 000 invånare. Under perioden har de av kommunfullmäktige avsatta medlen för 
underhållsbeläggningar använts (1,5 mkr).  På grund av stora kostnader för 
vinterväghållningen har inte gatuavdelningens egen budget använts för ändamålet. 
Utfallet för augusti 2012 var 210 kr/inv, augusti 2011, 118 kr/inv. 

Trafikskada, tkr 

Nyckeltalet avser utfallet för reparation av trafikskador på belysningsstolpar och 
vägskyltar i tkr. Tidigare kunde kommunen erhålla ersättning från trafikskadeföreningen 
men denna möjlighet har upphört. Avdelningen ser en ökning av antalet trafikskador. 

Gräsklippning, kr per inv/år 

Redovisat utfall för gräsklippning delas med aktuellt invånarantal, beräknat på 20 000 
invånare. Utfall augusti 2012 var 33 kr/inv, i augusti 2011, 56 kr/inv. Skillnaden mellan 
2011 och 2012 beror på ny upphandling och skillnaden mellan 2012 och 2013 beror på 
utökade ytor och indexuppräkning. 

Av Kommunfullmäktige öronmärkta pengar för underhållsbeläggning, gata, tkr 

Kommunfullmäktige har tilldelat gatuavdelningen 1,5 mkr i extra anslag för 
underhållsbeläggning. Faktiskt utfall redovisas i tkr. 

60.3 Miljöavdelningen 

Volym/nyckeltal Utfall 
2012 

Budget 
2013 

Utfall 
Augusti 

2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Effektivitet, B-objekt (%) 0,9 1 0,9 0,6 1 

Produktivitet, enskilda avlopp 0,56 0,6 0,64 0,3 0,6 

Produktivitet, värmepumpar 0,84 0,9 0,97 0,4 0,9 

Delegationsbeslut, Miljö och Hälsa, st 384 250 244 210 250 

Inspekterade livsmedelsanläggningar 69 61 65 38 61 
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Volym/nyckeltal Utfall 
2012 

Budget 
2013 

Utfall 
Augusti 

2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Inspekterade B- och C-anläggningar 29 28 8 20 28 

Effektivitet, B-objekt (%) 

Tillståndspliktiga verksamheter som ska få tillsyn under året och som hittills har fått 
det. 

Produktivitet, enskilda avlopp 

Andel påbörjade ärenden som rör tillstånd för enskilda avlopp som har avslutats. 

Produktivitet, värmepumpar 

Andel påbörjade ärenden som rör tillstånd för värmepumpar som har avslutats. 

Inspekterade livsmedelsanläggningar 

Antalet inspekterade anläggningar är lägre jämfört med samma tidpunkt förra året på 
grund av sjukskrivning och nyrekrytering av livsmedelslinspektör. 

Inspekterade B- och C-anläggningar 

Större andelen av verksamheter med planerad tillsyn har fått tillsyn då bemanningen på 
miljöskyddet har varit fulltalig. 

60.4 Byggavdelningen 

Volym/nyckeltal Utfall 
2012 

Budget 
2013 

Utfall 
Augusti 

2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Produktivitet, st 
(ansökningar/årsarbetare) 

74 150  94 140 

Produktivitet (beslut/årsarbetare) 62 160  72 140 

Handläggningstid (medelvärde, antal 
veckor) 

8,5 4  3 3 

Kundnöjdhet (%) 56 95  80 95 

"Nöjd Kund Index" (NKI) (%)      

Antal beslutade bygglov, st 246 300 300 143 215 

Antal överklagade beslut 
(byggavdelningen), st 

2 5  4 5 

Produktivitet, st (ansökningar/årsarbetare) 

Utfallet visar på en 27% ökad effektivitet hittills i år 

Produktivitet (beslut/årsarbetare) 

Ökar till 140 beslut/årsarbetare. 

Handläggningstid (medelvärde, antal veckor) 

Har i augusti nått en handläggningstid på i genomsnitt mindre än 3 veckor. 



Kundnöjdhet (%) 

Kundnöjdheten ökar till 80 % genom att avdelningens tillgänglighet ökat i samarbete 
med nya kontaktcenter, öppet hus samt att avdelningen prioriterar att korta ner 
handläggningstiden. 

"Nöjd Kund Index" (NKI) (%) 

Ersätts av Bygglovalliansens undersökning. Beräknas publiceras vid årskiftet. 

Antal beslutade bygglov, st 

Antalet inkomna ansökningar har sjunkit under sommaren. 

Antal överklagade beslut (byggavdelningen), st 

Byggavdelningen arbetar effektivt med att ha en så rättssäker handläggning som 
möjligt. Ibland är det gränsgrannar som överklagar en sökandes beslut på grund av 
missnöje. En del sanktionsavgifter blir även överklagade. 

60.5 Kostavdelningen 

Volym/nyckeltal Utfall 
2012 

Budget 
2013 

Utfall 
Augusti 

2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Antal tillagade lunchportioner totalt/år 
förskola 

186 715 205 576 102 150 118 378 202 934 

Antal lunchportioner total/år grundskola 458 986 495 902  283 813 486 537 

Antal lunchportioner total/år gymnasium 75 254 79 744  46 087 85 084 

Kostavdelningen ska öka andelen 
inköpta ekologiska livsmedel till minst 
15 %. 

16 16 16 17 17 

Antal tillagade portioner totalt/år i 
äldreomsorgskök 

83 708 83 708  51 428 80 103 

Antal tillagade lunchportioner totalt/år förskola 

År 2012 avser lunchportioner exkl pedagoger. Endast förskolebarn. 

År 2013 års statistik är baserad på förskolebarn och pedagoger sammantaget. 

Antal lunchportioner total/år grundskola 

Avser totalt tillagade portioner inkl externa kunder och pedagoger. 

Under år 2012 gjordes ingen redovisning för delårsstatistik. 

Antal lunchportioner total/år gymnasium 

Avser totalt tillagade portioner inkl externa kunder och pedagoger. 

Under år 2012 gjordes ingen redovisning för delårsstatistik. 
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60.6 Övriga nyckeltal 

Volym/nyckeltal Utfall 
2012 

Budget 
2013 

Utfall 
Augusti 

2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Skadegörelse, tkr 1 041 660 502 461 660 

Klotter, tkr 172 100 68 62 100 

Snöröjning, halkbekämpning, 
snötransport och sandupptagning, tkr 

6 668 7 000 4 084 4 919 7 000 

Skadegörelse, tkr 

Redovisas efter faktiskt utfall i tkr.Kostnaden för skadegörelse har minskat jämfört med 
tidigare år. I augusti 2012 var utfallet 502 tkr, i augusti 2011, 632 tkr 

Klotter, tkr 

Kostnaden för klottersanering på kommunens anläggningar redovisas efter faktiskt 
utfall i tkr. Klottret har minskat något jämfört med tidigare år. Utfall i augusti 2012 var 
68 tkr och i augusti 2011, 40 tkr. 

Snöröjning, halkbekämpning, snötransport och sandupptagning, tkr 

Budget för vinterväghållning för gatuavdelningen har höjts till 7 mkr för att möta de 
ökade kostnaderna för köp av denna tjänst. Höjningen har beräknats på ett genomsnitt 
av kostnaderna för åren 2007-2011. Faktiskt utfall redovisas i tkr. Utfall i augusti 2012 
var 4084 tkr och i augusti 2011, 7781 tkr. Utfallet är hela tiden beroende av väderleken 
och därför mycket svårt att prognostisera. 

För att kunna hantera övriga underhållsåtgärder utöver beläggningar så kommer endast 
de av kommunfullmäktige särskilt anvisade medlen om 1,5 mkr att användas för 
beläggningar. 

61 Drift- och investeringsredovisning 

61.1 Driftredovisning 

 
Bokslut 

2012 
Budget 

2013 
Utfall aug 

2013 
Prognos 

2013 
Avvikelse Not 

Miljö- och tekniknämnden -420 -260 -257 -430 -170 1 

Tillståndsnämnden -194 -189 -124 -219 -30  

Nämndsekreterare 0 -161 -103 -161 0  

Summa 
Nämndverksamhet -614 -610 -484 -810 -200  

       

MTF-ledning -1 351 -1 304 -891 -1 204 100 2 

Ofördelade medel 0 0 0 0 0  

Summa MTF-ledning -1 351 -1 304 -891 -1 204 100  

       

Administrativ stab gem -973 -1 633 -1 096 -1 633 0  

Miljöstrategiska enheten -1 249 -847 -164 -667 180 3 
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Bokslut 

2012 
Budget 

2013 
Utfall aug 

2013 
Prognos 

2013 
Avvikelse Not 

Energirådgivning 0 0 137 0 0  

Kommunikation -138 0 0 0 0  

Mät, kart o GIS -1 386 -1 425 -1 036 -1 405 20  

Summa  Administrativa 
avdelningen 

-3 746 -3 905 -2 159 -3 705 200  

       

Bygg -684 -900 -725 -1 214 -314 4 

Summa 
Byggavdelningen 

-684 -900 -725 -1 214 -314  

       

Miljöavdelning, stab -742 -1 055 -889 -1 055 0  

Miljöskydd -601 -474 -62 -474 0  

Hälsoskydd -569 -458 -319 -558 -100 5 

Livsmedel -41 -213 10 -213 0  

Summa 
Miljöavdelningen 

-1 953 -2 200 -1 260 -2 300 -100  

       

Kommunvägar -7 626 -4 500 -3 903 -4 956 -456 6 

Gång och cykelv, 
kommunvägar 

-144 -300 -71 -100 200 7 

Statskommunala vägar -4 242 -4 438 -1 356 -3 816 622 8 

Gång och cykelväg 
statskommunala 

0 0 0 0 0  

Stöd till enskild 
väghållning 

-355 -365 -16 -365 0  

Gatu- och 
gångvägsbelysning 

-5 078 -4 700 -3 467 -5 398 -698 9 

Trafiksäkerhetsrådet 3 -25 -8 -25 0  

Parkeringar -307 -255 -79 -350 -95  

Gatu/park drift och 
underhåll 

-5 066 -5 228 -3 906 -5 450 -222 10 

Parkverksamhet -3 236 -1 825 -1 230 -1 614 211 11 

Gårdsanläggningar -2 300 -2 123 -1 634 -2 054 69  

Utomhusanläggningar -2 116 -2 006 -1 193 -1 884 122 12 

Ishall -2 866 -2 490 -1 522 -2 476 14  

Simhall -3 131 -2 800 -1 924 -2 697 103 13 

Buss, bil och spårbunden 
trafik 

-506 -655 -160 -375 280 14 

Summa 
Gatuavdelningen 

-36 970 -31 710 -20 469 -31 560 150  

       

Skolmåltider, förskola -8 960 -8 868 -5 822 -8 785 83  

Skolmåltider, skola -17 115 -17 042 -11 721 -17 736 -694 15 

Skolmåltider, 
gymnasieskola 

-2 026 -2 276 -1 397 -2 251 25  
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Bokslut 

2012 
Budget 

2013 
Utfall aug 

2013 
Prognos 

2013 
Avvikelse Not 

Restaurang Pomona -928 -1 562 -740 -976 586 16 

Summa 
Kostavdelningen 

-29 029 -29 748 -19 680 -29 748 0  

       

Bostadsanpassning -2 773 -2 650 -1 540 -2 650 0  

Fastighetsintäkter 104 876 110 724 74 105 111 300 576 17 

Adm fastighetsförvaltning -3 895 -4 635 -2 905 -4 642 -7  

Tillsyn och skötsel -7 835 -6 720 -4 909 -7 153 -433 18 

Avhjälpande underhåll -6 310 -6 097 -3 644 -6 050 47  

Planerat underhåll -6 390 -7 500 -2 797 -6 682 818 19 

Mediaförsörjning -21 157 -18 469 -10 736 -17 469 1 000 20 

Övriga 
fastighetskostnader 

-67 506 -71 473 -48 515 -73 188 -1 715 21 

Lokalvård -11 288 -10 787 -7 667 -10 909 -122 22 

Summa 
Fastighetsavdelningen 

-22 278 -17 607 -8 608 -17 443 164  

       

Summa -96 625 -87 984 -54 276 -87 984 0  

Kommentarer driftredovisning 

1. Miljö- och tekniknämnden (-170 tkr) 

Under 2013 har Miljö- och tekniknämnden haft nämndssammanträden under dagtid, 
nämndens presidie har haft ett gemensamt presidie/arbetsutskott (AU) tillsammans med 
skolnämnden och nämndens presidie har haft dialog med samtliga verksamhetschefer 
under januari-februari månad. Allt detta sammantaget har gjort att prognosen för miljö- 
och tekniknämndens verksamhet visar på ett underskott på -170 tkr. 

2. MTF-Ledning (+100 tkr) 

För att hantera ett prognostiserat underskott har ingen sommarfest arrangerats och inte 
heller en julfest kommer att kunna arrangeras i år. Centrala utbildningsinsatser kommer 
att hållas till ett minimum. 

3. Miljöstrategiska enheten (+180 tkr) 

Den totala kostnaden för utredning av Karpdammen understeg budgeterad kostnad samt 
del av lön betalas av Energi- och klimatrådgivningen enligt plan. 

4. Byggavdelningen (-314 tkr) 

Antalet ärenden totalt under året kommer att vara färre än budgeterat. Flera större 
byggprojekt har försenats till 2014 och dessa byggprojekt har räknats med i budgeten 
för 2013 (-350 tkr) Byggavdelningen kommer under hösten att prioritera tillsynsarbetet 
då inspektörsfunktionen nu är fulltalig. Resultat av detta arbete är att antalet bygglov 
kommer att öka och vissa sanktionsavgifter tillfaller avdelningen. Det innebär att 
tillgängliga personalresurser används optimalt och att intäkterna i viss mån kommer att 
öka. 



5. Hälsoskydd (-100 tkr) 

Intäkter för tillsyn av enskilda avlopp blir mindre än förväntat då tillsynen inte kommer 
att hinnas med i planerad omfattning. Detta beror bland annat på extra tid som gått åt för 
överlämning från ordinarie avloppshandläggare som är tjänstledig till en vikarie. 

6. Kommunvägar (-456 tkr) 

Högre kostnad för vinterväghållningen än beräknat på det kommunala vägnätet. 
Balanseras mot statskommunala vägar. 

7. Gång och cykelvägar, kommunvägar (+200 tkr) 

Åtgärder på gång- och cykelvägar skjuts på framtiden för att balansera prognostiserat 
underskott i övriga verksamheter. 

8. Statskommunala vägar (+622 tkr) 

Lägre kostnad för vinterväghållningen än beräknat på det statskommunala vägnätet. 
Balanseras mot kommunala vägar. 

9. Gatu- och gångvägsbelysning (-698 tkr) 

Underskottet beror delvis på att abonnemanget för gatubelysning ej hade flyttats över 
från Kraft och Kultur till Göteborgs energi. Abonnemanget har nu flyttats och 
debiteringen från Kraft ock Kultur omförhandlats så att beloppet sänktes med 200 tkr 
vilket ger en merkostnad på ca 300 tkr mot beräknat. Balanseras mot uteblivna åtgärder 
inom övriga verksamheter som t ex parkverksamhet och buss, bil och spårbunden trafik. 

10. Gatu/park drift och underhåll (-222 tkr) 

Underskott på grund av ökade kostnader för leasing av fordon och maskiner samt ökade 
drivmedels- och reparationskostnader. 

11. Parkverksamhet (+211 tkr) 

Överskott tack vare minskade inköp av verksamhet och att verksamheten utför arbetet i 
egen regi. Möjligen även större intäkter än beräknat från avverkningar, detta är dock 
inte helt klart i samband med denna prognos. 

12. Utomhusanläggningar (+122 tkr) 

Överskott genom minskat köp av verksamhet och mer arbeten utförda i egen regi. 

13. Simhall (+103 tkr) 

Simhallens överskott avser minskade kostnader för en medarbetare som har gått ner i 
arbetstid till deltid. 

14. Buss, bil och spårbunden trafik (+280 tkr) 

Minskat köp av verksamhet för att balansera underskott inom verksamhet 
gatubelysning. Åtgärder skjuts på framtiden. Prognosen riskerar att inte hålla om vi får 
mycket skadegörelse och klotter på till exempel stationsområdet. 
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15. Skolmåltider, skola (-694 tkr) 

Budgeterat antal ätande är mindre än det verkliga utfallet. 

16. Restaurang Pomona (+586 tkr) 

Ny verksamhet inom förvaltningen då budgeten fastställdes. Fel budgeterat med för 
höga driftskostnader. Felprognostiserat i antal matlådor till hemtjänsten samt en 
avdelning har flyttat till Solängens äldreboende. 

17. Fastighetsintäkter (+576 tkr) 

Ökning av hyresintäkter då hyresobjekt tillkommit. Dock har även flera avtal avslutats 
vilket ändå håller ner intäkterna. 

18. Tillsyn och skötsel (-433 tkr) 

Underskott beror på uppskjutna kostnader från 2012 som flyttades fram till 2013. Gäller 
myndighetsbesiktningar för elrevision, ventilationskontroll och brandsyn. 

19. Planerat underhåll (+818 tkr) 

Åtgärder flyttas fram till 2014 för att balansera underskott inom nämnden. 

20. Mediaförsörjning (+1 000 tkr) 

Lägre kostnad för energi än budgeterat beroende på en förhållandevis varm vinter och 
lågt energipris. 

21. Övriga fasta kostnader (-1 715 tkr) 

Ökning av kostnad för inhyrda lokaler då fler har hyrts in till kommunens verksamheter. 
Den ökade kostnaden balanseras av en ökad internhyra. 

22. Lokalvård (-122 tkr) 

Ökade kostnader för nya objekt som Solängens äldreboende, Mansängsterassen samt 
Daglig verksamhet så som nya städvagnar, maskiner. Även inköp av 
förbrukningsmaterial under året innebär en ökad kostnad. 

Vi har även en ökad personalkostnad för att hinna med dessa objekt, detta trots att vi 
lagt om scheman och minskat så kallad ställtid. 

61.2 Investeringsredovisning 

Tkr Bokslut 
2012 

Budget 
2013 

Utfall aug 
2013 

Prognos 
2013 

Avvikelse Not 

Inventarier avskr 10 år -744 -700 -142 -622 78  

Inventarier avskr 5 år 0 0 0 0 0  

Inventarier avskr 3 år -596 -50 -128 -128 -78  

Verksamhetsförändring 
miljö- och tekniknämnden 

-96 0 0 0 0  

Summa MTF -1 436 -750 -270 -750 0  
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Tkr Bokslut 
2012 

Budget 
2013 

Utfall aug 
2013 

Prognos 
2013 

Avvikelse Not 

Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder 

-1 009 -50 -22 -22 28  

Skadegörelseföreb. åtg. 0 -200 0 0 200 1 

Utemiljö, utrustn. skolor 0 -2 000 -106 -1 350 650 2 

Centrumutveckling -1 008 -506 0 -303 203 3 

Parken utanför 
kommunhuset 

0 -150 0 -50 100 4 

Lastbergsvägen -414 0 0 0 0  

Räddningsväg Krägga -481 -519 -6 -519 0  

Byte kvicksilverarmaturer -897 -700 -219 -600 100 5 

Kommunala badbryggor 0 -400 -387 -400 0  

Konstgräsplan -2 957 -1 339 -934 -1 339 0  

Skokloster upprustning -37 0 0 0 0  

Ny plantering 
infart/genomfartsleder 

-53 0 0 0 0  

Järnvägsparken 0 -500 0 -500 0  

Kolonilottsområdet 0 -600 0 -600 0  

Offentliga utemiljöer 0 -500 -33 -250 250 6 

Dirtbikebana 0 -150 0 0 150 7 

Hundrastgård 0 -150 0 0 150 8 

Torresta naturstig 0 -150 0 0 150 9 

Summa Gatuavdelningen -6 856 -7 914 -1 707 -5 933 1 981  

       

Lundby ridanläggning -1 286 -797 -2 052 -2 102 -1 305 10 

Energieffektivisering 0 0 0 0 0  

Medborgarkontor 
kommunhus 

-87 0 0 0 0  

Nya Junibacken förskola -202 202 -9 473 202 0 11 

Verks. förändring 
Skolnämnd 

-382 0 0 0 0  

Ombyggnation kök -279 -450 0 0 450 12 

Sjövägen grpb (Fd 
Oktavia) 

-12 -13 131 -471 -13 131 0  

Utbyggnad 
Gransäterskolan 

-256 0 0 0 0  

Brand och inbrottslarm -814 -836 -537 -836 0  

Äldreboende Solängen -47 327 -5 280 -6 766 -8 615 -3 335 13 

Takåtgärder skolor -1 869 -13 500 -3 435 -13 500 0  

Reservkraft, 
kommunhuset 

-1 943 162 271 271 109 14 

Futurum renovering -14 870 0 0 0 0  

Verks. förändring 
Bildningsnämnden 

-159 0 0 0 0  

Tillgänglighet -8 0 0 0 0  
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Tkr Bokslut 
2012 

Budget 
2013 

Utfall aug 
2013 

Prognos 
2013 

Avvikelse Not 

Café Håbo 0 -1 000 -647 -700 300 15 

Ventilationsombyggnad 0 -600 -195 -400 200 16 

Matsal Gymnasieskolan 0 -400 0 -200 200 17 

Arbetsmiljö förskolor 0 0 0 0 0  

Summa Fastighet -69 494 -35 630 -23 305 -39 011 -3 381  

       

Summa -77 786 -44 294 -25 283 -45 694 -1 400  

Kommentarer investeringsredovisning 

1. Skadegörelseförebyggande åtgärder. (+200 tkr) 

Projektet består av ett antal mindre åtgärder och dessa ställs in för att täcka underskottet 
på projekt Lundby ridanläggning. 

2. Utemiljö, utrustning skolor. (+650 tkr) 

Budget minskas med 650 tkr vilket används för att täcka underskottet på projekt Lundby 
ridanläggning. Upprustning utförs bland annat på Vibyskolan, Viby förskola och 
Annehills förskola, Futurum. 

3. Centrumutveckling. (+203 tkr) 

203 tkr används för att täcka underskott på projekt Lundby ridanläggning. Resterande 
medel, 303 tkr, används bland annat till mindre åtgärder i skateparken, runt BCJF och 
runt centrumanläggningen. 

4. Parken utanför kommunhuset. (+100 tkr) 

100 tkr används för att täcka underskott på projekt Lundby ridanläggning. Arbetet med 
parken kommer att påbörjas i egen regi och fortsätta nästa år då det finns 500 tkr i 
investeringsbudget. Omfördelningen innebär att alla ombyggnationer i parken inte 
kommer att kunna genomföras. Projektet minskar i omfattning. 

5. Byte av kvicksilverarmaturer. (+100 tkr) 

100 tkr används för att täcka underskott på projekt Lundby ridanläggning. Utbytet ska 
vara klart 2015. Ungefär 65 % av armaturerna är utbytta till och med 2012. 

6. Offentliga utemiljöer. (+250 tkr) 

250 tkr används för att täcka underskott på projekt Lundby ridanläggning. Resterande 
medel, 250 tkr, används bland annat för att förbättra trafiksäkerhet och tillgänglighet på 
Dalvägen med övergångsställen, dikning och gångbanor utmed Dalvägen vid Potentia, 
Håbohus, Dalängen och Solängen samt gångbana på Prästgårdsvägen. 

7. Dirtbikebana (+150 tkr) 

Ungdomarna har inte kommit på de möten som kommunen har kallat till och 150 tkr 
används därför för att täcka underskott på projekt Lundby ridanläggning. Projektet 
skjuts på framtiden. 



8. Hundrastgård. (+150 tkr) 

150 tkr används för att täcka underskott på projekt Lundby ridanläggning. Projektet 
skjuts på framtiden. Hundägare har ännu inte bildat en förening för att ta hand om drift 
och skötsel av hundrastgården och detta var ett villkor för genomförande enligt beslut i 
MTN 2013-05-06. 

9. Torresta naturstig. (+150 tkr) 

150 tkr används för att täcka underskott på projekt Lundby ridanläggning. Projektet 
skjuts på framtiden. 

10. Lundby ridanläggning. (-1 305 tkr) 

Under året har en ny ridvolt anlagts vid Lundby ridskola. Behov av en ny ridvolt 
uppkom i samband med att kommunen påbörjade planeringen av Logistik 
Bålsta/Björnbro industriområde. För att genomföra Logistik Bålsta krävdes markaffärer 
som innebar att ridklubben blev av med sina sommarhagar. Som ersättning för 
sommarhagarna beslutade nämnden att ridklubben skulle få en upprustning av befintlig 
ridvolt som ersättning för hagarna. Närmare studier visade att det inte var möjligt att 
anlägga en volt på den tänkta platsen. En ny plats utsågs i samråd med ridklubben. 
Denna plats hade dock mycket sämre markföhållanden än förväntat, vilket avsevärt 
fördyrat projektet. Underskottet finansieras genom omfördelningar från flera andra 
projekt. Den nya ridvolten invigdes i början av september. 

11. Nya Junibackens förskola.  

Se separat ärende nr: MTN2012/73 nr 2013.2253 avseende äskande av 
investeringsmedel för återuppbyggnad av Junibackens förskola. Förhandlingen med 
försäkringsbolaget i sitt slutskede. 

12. Ombyggnad kök. (+450 tkr) 

Avser framtagande av förfrågningsunderlag för ombyggnation av storkök Viby skola. 
Ombyggnationen har flyttats fram i tid då förutsättningarna för genomförande behöver 
arbetas igenom. Det gäller dels behov av att ändra detaljplanen men även tillse att 
verksamheten kommer fungera under tiden. Överskott används för att täcka underskott 
inom nämnden. 

13. Äldreboende Solängen. (-3 335tkr) 

Nybyggnationen av Solängens äldreboende kostnadsberäknades till totalt 85,2 mkr, 
varav 5,2 mkr i statsbidrag. Finansiering bestod av 77 mkr i budget, inte 80 mkr. 
Projektet har gått bra ekonomiskt genom att samarbetet mellan alla parter fungerat väl 
och att hålla en god ekonomi har varit i fokus. Projektet har en slutreglerad totalkostnad 
på 79,3 mkr. Därutöver tillkommer en kostnad på 0,6 mkr för omläggning av Dalvägen 
som delvis har legat på fastigheten och nu flyttas utanför. Underskottet som projektet 
redovisar beror på att projektet är underbudgeterat med 3 mkr. 

14. Reservkraft, kommunhuset. (+109 tkr) 

Överskott används för att täcka underskott inom nämnden. Projektet avslutades i 
februari 2013. 
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15. Café Håbo. (+300 tkr) 

Ombyggnation av Café Håbo i kommunhuset för en bättre arbetsmiljö och funktion för 
verksamheten. Överskott används för att täcka underskott inom nämnden. 

16. Ventilationsombyggnad. (+200 tkr) 

Ventilationsombyggnad har genomförts på Träffen, där verksamheten Hälsoäventyret 
håller till. Projektering av Regnbågens förskola kommer även att genomföras under 
hösten. Överskott används för att täcka underskott inom nämnden. 

17. Matsal Gymnasieskola. (+200 tkr) 

Utredning pågår för vilka åtgärder som ska genomföras i matsalen .Överskott används för att 
täcka underskott inom nämnden. 

 

VA-avdelning  
62 Sammanfattning 

Miljö- och teknikförvaltningen har under året kartlagt samtliga verksamheter inför 
omorganisationen. Dagens bygg- och miljöavdelningar kommer i den nya 
organisationen att bilda en ny förvaltning med en ny förvaltningschef. Rekrytering av 
ny förvaltningschef pågår. 

Början på 2013 var ovanligt snörik och detta påverkade både gatuavdelningen och 
fastighetsavdelningen i form av ökade kostnader för snöröjningen. Äldreboendet 
Solängen är invigt och inflyttning har skett. Återuppbyggnaden av förskolan Junibacken 
är påbörjad och förhandlingen med försäkringsbolaget är i sitt slutskede. Den nya 
förskolan kommer att ha åtta avdelningar och stå klar för inflyttning 2015. 

Västerängsskolans akuta behov av takrenovering har påbörjats och nya 
investeringsmedel är beslutade om i kommunfullmäktige. 

De ekonomiutbildningar som påbörjades under våren har fortsatt. Vilket har givit mer 
kostnadsmedvetna medarbetare. 

Miljö- och tekniknämndens prognos är att budgeten kommer hållas 2013, om 
redovisade besparingsåtgärder genomförs enligt denna rapport. 

62.1 Åtgärdsplan för budget i balans 

VA-taxan höjdes vid årsskiftet för att uppnå en budget i balans 2014 och för att klara 
ökade ränte- och kapitaltjänstkostnader. 

63 Uppdrag och ansvarsområde 

Va-avdelningen ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen och 
avloppsvattenreningen i kommunen. För att förse invånarna med vatten och rena deras 
avloppsvatten har va-avdelningen två kommunala vattenverk och två kommunala 
avloppsreningsverk. Utöver det finns en högreservoar, ett flertal pumpstationer samt 
vatten-, spill-, och dagvattennät. 
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Va-avdelningen ska arbeta för att långsiktigt säkerställa dricksvattenförsörjningen och 
minimera störningar på miljö och egendom för både samhället och kommuninvånarna, 
via avloppsvattenhantering och vattendistribution. 

64 Årets händelser 

På va-avdelningen har reningsverket byggts om och till, ombyggnation pågår 
fortfarande. Sedan 26 juni är det i drift provisoriskt. Uppföljning av påkoppling till 
kommunalt va i omvandlingsområdena Övergran, Brunnsta och Ekillaby pågår samt 
reglering av intrångsersättningar och ledningsrätter. 

Ramdirektivet för vatten är ett EU-direktiv som syftar till att etablera enhetliga regler på 
EU-nivå för skydd av europeiska vatten. Direktivet har medfört många åtgärder på 
avdelningen, bland annat har avdelningen tagit fram ett förslag till en dagvattenpolicy 
som ska antas i kommunfullmäktige. Avdelningen har även påbörjat ett förslag till 
vattenskyddsområde för Skokloster. Upprustningen av alla pumpstationer fortsätter för 
att klara ökade miljö- och arbetsmiljökrav. 

65 Måluppfyllelse 

Det gick inte att dölja rubriken 4. Jag får redigera bort den i Word./Marie 

66 Viktiga förändringar och trender 

EU:s vattendirektiv är något som kommer att påverka hela va-verksamheten i 
kommunen. Vattenmyndigheten har tagit fram ett åtgärdsprogram för att alla sjöar och 
vattendrag samt grundvatten ska uppnå en god kemisk och ekologisk status. Senast i 
december 2012 ska kommuner och myndigheter ha vidtagit de åtgärder som beslutats i 
åtgärdsprogrammet. I flera fall krävs utredningar som ska leda till faktiska åtgärder. 
Exempel på sådana åtgärder och planer är en dagvattenpolicy, va-plan och 
vattenskyddsområden. 

67 Volymer och nyckeltal 

67.1 Va-avdelningen 

Volym/nyckeltal Utfall 
2012 

Budget 
2013 

Utfall 
Augusti 

2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Producerad mängd dricksvatten, m3/år 1 715 660 1 700 000 1 184 060 1 240 590 1 705 000 

Renad mängd avloppsvatten, m3/år 2 271 460 2 350 000 3 334 131 1 507 151 2 500 000 

Antal abonnenter, st 5 888 5 875 5 838 5 901 5 950 

Producerad mängd dricksvatten, m3/år 

Producerad mängd dricksvatten förväntas öka något då antal påkopplade ökar. 

Renad mängd avloppsvatten, m3/år 

Renad mängd avloppsvatten förväntas öka något då antal påkopplade ökar. 
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Antal abonnenter, st 

Antal abonnenter ökar då fler påkopplingar skett. 

68 Drift- och investeringsredovisning 

68.1 Driftredovisning 

 
Bokslut 

2012 
Budget 

2013 
Utfall aug 

2013 
Prognos 

2013 
Avvikelse Not 

Vatten och avlopp gem 9 945 13 217 5 945 13 343 126 1 

Vattenverk drift -2 691 -3 096 -2 207 -3 096 0  

Pumpstationer drift -1 720 -1 440 -942 -1 448 -8  

Ledningsnät drift -3 387 -2 906 -1 194 -2 905 1  

Reningsverk drift -4 556 -5 275 -3 743 -5 894 -619 2 

Dagvatten 0 -500 0 0 500 3 

Summa -2 409 0 -2 141 0 0  

Kommentarer driftredovisning 

1. Vatten och avlopp gemensamt (+126 tkr) 

En tjänst som driftstekniker kommer inte att återbesättas tack vare effektivisering i 
verksamheten. Överskottet kommer att täcka upp ökade behandlingskostnader för slam. 

2. Reningsverk drift (-619 tkr) 

På grund av ökade behandlingskostnader för slam beräknas verksamheten göra ett 
underskott. 

3. Dagvatten (+500 tkr) 

På grund av ökade behandlingskostnader för slam på reningsverken utförs inga åtgärder 
gällande dagvatten under 2013. 
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68.2 Investeringsredovisning 

Tkr Bokslut 
2012 

Budget 
2013 

Utfall aug 
2013 

Prognos 
2013 

Avvikelse Not 

Övergran,Tallbacka, 
Kivinge 

1 540 0 -99 -100 -100 1 

Larm o kommunikation -1 028 -100 -66 -100 0  

Inventarier, data - VA-avd -100 -200 -54 -200 0  

Processförbättring VV -1 000 0 0 0 0  

Kapacitetsökn Bålsta VV -6 346 0 0 0 0  

Processförbättring RV -1 723 0 0 0 0  

Omläggning ledningar -4 566 -5 000 -1 668 -5 000 0  

PLC Byte, Bålsta ARV -1 487 0 0 0 0  

Personaldel Bålsta ARV -4 497 -3 500 -4 530 -4 530 -1 030 2 

Nytt tak, B ålsta RV -800 0 0 0 0  

Exploatering tätort -465 0 -689 0 0  

Exploatering Viby äng -100 0 0 0 0  

Upprustning pumpstation -517 -250 -120 -120 130 3 

Luktreduktion, Bålsta RV 0 0 0 0 0  

Kväverening, Bålsta RV -62 971 -26 500 -24 116 -41 500 -15 000 4 

Summa -84 060 -35 550 -31 342 -51 550 -16 000  

Kommentarer investeringsredovisning 

1. Övergran, Tallbacke, kivinge (-100 tkr) 

Utbyggnad av kommunalt VA är klart men alla ledningsrättsärenden är inte klara. 
Ersättningar till boende har betalats ut även 2013. 

2. Personaldel Bålsta ARV (-1 030 tkr) 

Upphandlingen av personaldelen genomfördes 2012 och kostnaden blev högre än vad 
som blev avsatt i budget. 

3. Upprustning pumpstation (+130 tkr) 

Årets planerade upprustningskostnader blev lägre än planerat då vi akut fick utföra vissa 
åtgärder redan 2012. 

4. Kväverening, Bålsta ARV (-15 000 tkr) 

Se bilaga, informationsärende till MTN och KF. 
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Avfallsavdelning  
69 Sammanfattning 

Kommunens nya avfallsföreskrifter antogs i april 2013. En ny insamlingsentreprenad 
har upphandlats där obligatorisk insamling av matavfall ingår. Insamlingen av matavfall 
kommer att påbörjas under hösten 2013 och planeras vara helt infört i december 2014. I 
samband med detta har alla kärl inventerats och taggats, detta för att kvalitetssäkra 
insamlingen av hushållsavfallet. 

Återvinningscentralen har drivits i egen regi sedan 15 oktober 2012. Transport och 
behandling av grovavfallet sker av upphandlad entreprenör. 

Antalet besök på återvinningscentralen har ökat kraftigt, trots det har inte 
avfallsmängderna ökat. Anledningen till den kraftiga ökningen tros vara att två 
komprimatorer för plast- och pappersförpackningar införskaffats vilket har underlättat 
utsorteringen avsevärt, både för kommuninvånare och personal. Plast- och 
pappersförpackningar ingår i Förpacknings- och tidningsinsamlingens åtagande och 
belastar inte avfallskollektivet, vare sig ekonomiskt eller i mängd. 

69.1 Åtgärdsplan för budget i balans 

Avfallsavdelningen är till 100 % taxefinansierad och kommer att öka intäkterna på 
grund av ny insamlingsentreprenad och införande av matavfallsinsamling. Ny taxa 
antogs i kommunfullmäktige den 22 april. Avfallstaxan gäller från 1 maj. 

Avfallsavdelningen har en fond för avfallsverksamhet. Enligt beslut i miljö- och 
tekniknämnden 2012-06-04, § 64 kommer kärlinköp för matavfallsinsamling till en 
kostnad på 4 miljoner att finansieras från fonden. 2 mkr kommer att belasta år 2013. 

70 Uppdrag och ansvarsområde 

Avfallsavdelningen strävar efter en långsiktigt hållbar avfallshantering i Håbo. Genom 
att ständigt arbeta med omvärldsbevakning, samverkan och utveckling erbjuder 
avfallsavdelningen hög kvalitet, både ekonomiskt och miljömässigt, på produkter och 
tjänster till kommuninvånare och verksamhetsutövare. 

Avfallsavdelningens verksamhet finansieras med avgifter som enligt 15 kap. i 
miljöbalken ska användas för att transportera hushållsavfall och liknande avfall inom 
kommunen till en behandlingsanläggning samt att avfallet återvinns eller bortskaffas. 
Avfallsavdelningen ansvarar också för tömning av slam från slamavskiljare och 
fettavskiljare, samt latrinhämtning och insamling av småbatterier. 

Avfallsavdelningen ansvarar inte för att samla in och ta hand om avfallsslag som 
innefattas av producentansvar, men för dessa avfallsslag har avdelningen ändå ansvar 
för avfallsplanering, samråd och information. 

Avfallshanteringen ska ske utifrån miljötänkande och resurshushållning. Allt material i 
avfallet ska utnyttjas; i första hand återanvändas, i andra hand materialåtervinnas, i 
tredje hand användas till energiutvinning och i sista hand deponeras. Uppkomsten av 
farligt och miljöstörande avfall ska minimeras. Det avfall som ändå uppstår ska 
omhändertas på ett miljöriktigt sätt. 
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Avfallsavdelningen samverkar med Upplands-Bro kommun när det gäller kundtjänst 
och fakturering för va- och avfallsfrågor. Samverkan ska ge högre kvalitet på 
verksamheten och leda till såväl minskad sårbarhet som kostnadseffektivisering. 

71 Årets händelser 

Den 22 april 2013 antog kommunfullmäktige beslut om nya avfallsföreskrifter för Håbo 
kommun. 

De nya föreskrifterna är anpassade till förändringar inom avfallsområdet, bland annat 
skärpta arbetsmiljökrav och de nya insamlingstjänsterna som upphandlades under 2012. 
Obligatorisk utsortering av matavfall införs. Utsorteringen av matavfall kommer att 
införas områdesvis. Påsar och påsbehållare som tillhandahålls av kommunen ska 
användas. 

För att kvalitetssäkra hämtningen av hushållsavfallet kommer alla kärl att inventeras, 
märkas upp och taggas, så kallad kärlregistrering. 

72 Måluppfyllelse 

Jag kan inte dölja rubriken. Jag får redigera bort den i word när vi är klara med 
rapporten./Marie 

73 Viktiga förändringar och trender 

Avfallsavdelningen kommer att införa obligatorisk insamling av matavfall för att leva 
upp till miljömålen samt införa kärlregistrering för att kvalitetssäkra hämtningen av 
hushållsavfallet. 

Återvinningscentralen drivs i egen regi från och med 15 oktober 2012 och fokus är 
kundservice samt att minska uppkomsten av avfall. 

Ett annat stort fokus riktas på att förebygga uppkomsten av avfall. "Det finns inget 
avfall" är den långsiktiga visionen för Avfall Sverige, där Håbo kommun är medlem. 

74 Volymer och nyckeltal 

74.1 Avfallsavdelningen 

Volym/nyckeltal Utfall 
2012 

Budget 
2013 

Utfall 
Augusti 

2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Hushållsavfall, ton/år 4 511 4 800 2 933 3 033 4 600 

Antal besök vid återvinningscentralen, 
st 

77 849 79 000 53 429 58 421 84 000 

Antal ton avfall på 
återvinningscentralen 

5 626 5 200 3 926 3 935 5 500 

Hushållsavfall, kg/invånare 228 240 148 154 235 

Grovavfall, kg/invånare 286 260 199,28 200 265 

Andel kunder som är anslutna till e-
faktura (%) 

20 21 20 21 21 
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Hushållsavfall, ton/år 

Mängden hushållsavfall fortsatte att minska. Det beror på flera faktorer – att invånare 
blivit bättre på att sortera ut sina förpackningar och att en del väljer att konsumera 
mindre. 

Antal besök vid återvinningscentralen, st 

Antal besökare har ökat med närmare 5000 st jämfört med samma period förra året. 

Antal ton avfall på återvinningscentralen 

Mängden grovavfall ligger i stort sätt på samma nivå som föregående år. 

Hushållsavfall, kg/invånare 

Mängden hushållsavfall förväntas minska något i takt med att matavfallsinsamlingen 
införs vilket brukar göra att fler sorterar ut sina förpackningar. 

Grovavfall, kg/invånare 

Trenden går mot att allt mer avfall lämnas och sorteras på ÅVC Västerskog. 

Andel kunder som är anslutna till e-faktura (%) 

Antal anslutna till e-faktura har varit stabilt och förväntas inte öka nämnvärt. 

75 Drift- och investeringsredovisning 

75.1 Driftredovisning 

tkr Bokslut 
2012 

Budget 
2013 

Utfall aug 
2013 

Prognos 
2013 

Avvikelse Not 

Avfallshantering -587 3 367 2 224 1 333 -2 034 1 

Kundtjänst VA/avfall 145 -60 551 27 87  

ÅVC Västerskog 0 -3 307 -2 485 -3 360 -53  

Summa -442 0 290 -2 000 -2 000  

Kommentarer driftredovisning 

1. Avfallshantering (-2 034 tkr) 

Avfallsavdelningen kommer att köpa in kärl för matavfallsinsamling. Avdelningen har 
en fond för avfallsverksamhet. Enligt beslut i miljö- och tekniknämnden 2012-06-04, § 
64 kommer kärlinköp för matavfallsinsamling till en kostnad på 2 mkr att finansieras 
från fonden. 

75.2 Investeringsredovisning 

Tkr Bokslut 
2012 

Budget 
2013 

Utfall aug 
2013 

Prognos 
2013 

Avvikelse Not 

Inventarier dator -5 0 0 0 0  

Matavfall 0 0 -9 -9 -9 1 

Summa -5 0 -9 -9 -9  
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Kommentarer investeringsredovisning 

1. Matavfall 

Inköp av ny dator på grund av inbrott. 

Håbohus AB 
76 Uppdrag och ansvarsområde 

Verksamhet 

Håbohus AB äger fastigheter inom Håbo kommun. Bolagets fastigheter omfattar både 
bostäder och lokaler. Bolaget är medlem i Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, 
SABO, och i Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, Fastigo. Dessutom är 
bolaget delägare i Husbyggnadsvaror HBV förening u.p.a. 

Fastighetsbestånd 

Bolagets lägenheter uppgick vid årets slut till 1 286 stycken, med en total bostadsyta på 
cirka 86 820 kvadratmeter samt cirka 8 200 kvadratmeter lokalyta. I lägenhetsbeståndet 
ingår 138 bostäder för gruppboende, äldreboende och särskilt boende samt 66 
lägenheter med upplåtelseformen kooperativ hyresrätt. 

77 Årets händelser 

Nyproduktion 

Produktionen på Dalvägen går enligt tidsplanen, två tvåvåningshus och tre 
trevåningshus byggs. Inflyttning i tvåvåningshusen blir 2 januari 2014 och i 
trevåningshusen beräknas inflyttning till maj månad. Detaljplanearbetet på "Kyllers 
Backe" pågår och planen beräknas antas under hösten. Produktionen beräknas inrymma 
ca 100 lägenheter. 

Fastighetsförsäljningar 

Ytterliggare tre fastigheter har sålts i området Gillmarksbyn. Håbohus har totalt sålt 47 
fastigheter sedan 2009, då den första fastigheten såldes. 

Ökat boinflytande i Håbohus 

Gårdsvandringar har genomförts i flera bostadsområden för att ge hyresgästerna 
möjligheten att påverka utformningen av sitt bostadsområde. En rad åtgärder togs upp 
och Håbohus är i full gång med att åtgärda dessa. 
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78 Ekonomi 

78.1 Resultaträkning och ekonomisk analys 

 
Bokslut 

2012 

Delårsbok
slut 2012-

08-31 

Delårsbok
slut 2013-

08-31 

Prognos 
2013 

Budget 
2013 

Verksamhetens intäkter 107 289 71 560 72 235 108 335 108 685 

Försäljning fastigheter 4 408 4 410 3 130 4 300  

Verksamhetens kostnader -58 052 -33 802 -39 002 -61 825 -61 825 

Avskrivningar -22 240 -14 867 -14 933 -22 400 -22 400 

Finansnetto -23 867 -16 290 -14 947 -23 830 -24 530 

Skatt -598     

Resultat 6 940 9 011 6 483 4 580 -70 

      

Omslutning 766 510 774 861 794 797 803 000 800 000 

Soliditet 7,6 % 7,8 % 8,2 % 8,0 % 7,8 % 

78.2 Investeringar 

 
Bokslut 

2012 

Delårsbok
slut 2012-

08-31 

Delårsbok
slut 2013-

08-31 

Prognos 
2013 

Budget 
2013 

Inkomster 2 687 2 280 1 606 2 650 0 

Utgifter -13 234 -6 631 -46 176 -54 000 -52 000 

Summa -11 087 -4 351 -44 570 -51 350 -52 000 

79 Måluppfyllelse 

Jobba mot ständiga förbättringar 

Att jobba med tydliga verksamhetsmål är vårt sätt att ständigt försöka utveckla vår 
verksamhet. Inom områdena ekonomi, service, boendemiljö, personal och miljö har 
Håbohus specifika verksamhetsmål som vi jobbar mot. Håbohus är vid tertial 2 överlag 
i fas med att utföra de åtgärder som finns upptagna i åtgärdsplan 2013. 

En boendenkät har genomförts bland våra hyresgäster. Glädjande visar den att att på 
flera områden får vi bättre betyg av våra hyresgäster än 2011 då enkäten genomfördes 
senast. Enkäten är ett kvitto på utfört arbete samt ett bra underlag för planering av 
kommande verksamhetsmål. 

80 Viktiga förändringar och trender 

Hyresmarknaden i Bålsta 

Håbohus är den dominerande hyrevärden i Bålsta. Bålstas innevånare är i stort behov av 
att det byggs fler hyresrätter och Håbohus är en viktig aktör i att bygga hyresrätter. Att 
få in fler hyresvärdar som bygger i Bålsta är önskvärt av flera skäl. Ökad konkurrens om 
kunderna gör att hyresvärdarna tvingas förbättra sin service och hålla ett prisvärt boende 
vilket är till gagn för hyresgästen. Fler hyresvärdar fördelar också åtagandet om 
nyproduktion och sprider risken på fler aktörer. 
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Nytt regelverk 

Det nya regelverket K3 träder i kraft från och med verksamhetsåret 2014. Håbohus 
kommer då tillämpa komponentavskrivning vilket ger en differentierad avskrivning 
mellan byggnadens komponenter till skillnad mot dagens generella avskrivning. Det är 
ett stort arbete att dela upp byggnaden i komponenter samt införa detta i 
anläggningsregistret. Detta är inget som påverkar våra hyresgäster. 

81 Volymer och nyckeltal 

Nyckeltal 

Soliditeten, beräknad på utfallet av balansomslutningen 2013-08-31, uppgick till 8,2 % 
(7,8 %). Räntetäckningsgrad 

2012-08-31, 222,4 % (219,2 %). 

Fastigheternas direktavkastning,6,1 % (6,6 %) prognos 

 

Håbo marknads AB 
82 Sammanfattning 

Bolaget arbetar brett med  näringslivsverksamhet, vi arrangerar många olika 
företagsträffar. En annan uppgift är att arbeta med nyetableringar, våra inkomster 
kommer från markförsäljning. 

Just nu arbetar vi intensivt med Logistik Bålsta 

83 Uppdrag och ansvarsområde 

Håbo Marknads AB är ett helägt bolag av Håbo kommun sedan 1981. Bolaget sköter 

näringslivsservicen  och har som huvuduppgift att exploatera företagsmark. 

Håbo Marknads AB ska stimulera till breddad verksamhet, förmedla kontakter och 
tjänster, 

främja samverkan mellan företag och utveckla turismen. Bolaget ska verka för att fler 
företag etablerar sig i Håbo och även vara rådgivare till nyföretagare. 

Entreprenörskap i skolan är en viktig del av verksamheten. 

84 Årets händelser 

 Två 8-sidiga nyhetsbrev har skickats ut till 3 300 företag 
 22 företagsbesök tillsammans med kommunalrådet Agneta Hägglund 
 Arrangerat 27 företagsträffar under året med över 750 företagare 
 Har coachat 23 personer med starta eget rådgivning 
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 Varit delaktiga i laggruppen för Leader Norrmälarstranden 
 Stöttat Skoklostergruppen i sitt arbete 
 Har drivit 8 olika aktiviteter för entreprenörskap i skolan, med 500 elever 
 Deltagit i SBA (Stockholm Business Aliance) samarbetet med 50 kommuner 
 Mingel på Krägga för 160 företagare 
 Driver projektet ”Främja kvinnors företagande” med över 45 kvinnliga företagare 
 Deltar i regionförbundets projekt ”Arenor för tillväxt” med 8 olika arenor i länet 
 Marknadsfört Logistik Bålsta på Logistikmässan i Göteborg i slutet av maj 
 Tryckt en ny turistbroschyr, Från Barockslott till Musse Pigg 2013 
 Drivit Turistbyrå i Skokloster under 6 veckor, med ett par hundra besökare 
 Arrangerat Håbo Mässan med över 66 företag – fullbokat 
 Under våren sålt 8000 kvm mark i Västerskogsindustriområde 

85 Ekonomi 

85.1 Resultaträkning och ekonomisk analys 

 
Bokslut 

2012 

Delårsbok
slut 2012-

08-31 

Delårsbok
slut 2013-

08-31 

Prognos 
2013 

Budget 
2013 

Verksamhetens intäkter 5 692 1 113 3 333 6 960 6 960 

Verksamhetens kostnader -7 358 -3 124 -3 512 -6 185 -6 185 

Avskrivningar -58  -35 -55 -55 

Finansnetto -342 -336 -239 -350 -350 

Verksamhetsnetto -2 065 -2 347 -453 370 370 

Periodiseringsfond -2 283     

Skatt -93     

Resultat 125 -2 347 -453 370 370 

      

Omslutning 31 793 35 381 31 928 31 964 31 000 

Soliditet 51,3 39,1 49,7 52,2 53,8 

85.2 Investeringar 

 
Bokslut 

2012 

Delårsbok
slut 2012-

08-31 

Delårsbok
slut 2013-

08-31 

Prognos 
2013 

Budget 
2013 

Inkomster      

Utgifter -1 770 -1 800 -36 -36  

Summa -1 770 -1 800 -36 -36  

86 Måluppfyllelse 

Följer Håbo kommuns mål:  

Barn och unga ska ges bästa förutsättningar för personlig utveckling och lärande. 

Förtroendet för Håbo kommun ska öka 

Håbo kommun ska vara en tillväxtkommun 
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Bolaget arbetar i sin verksamhetsplan med entreprenörskap i skolan, över 500 elever har 
deltagit under våren i olika aktiviteter. 

Bolaget marknadsför kommunen genom turistbroschyren,  tryckt upplaga 20 000 ex.. 
Nyhetsbrev om 8 sidor skickas till alla företag i kommunen, samt 500 ex till stora 
företag i våra grannkommuner, Enköping, Upplands-Bro, Knivsta, Järfälla och 
Sundbyberg. 

Bolaget har under våren marknadsfört kommunen och Logistik Bålsta på olika 
arrangemang, Relationsdagen Uppsala, Enköpingsmässan, Logistikmässan i Göteborg 
och annonser i facktidningarna, Intelligent Logistik och Logistikmagasinet. 

Statistiken visar 300 nya arbetstillfällen i kommunen under 2012. 

87 Viktiga förändringar och trender 

Viktiga förändringar – trender 

Arbetet med Logistik Bålsta fortskrider, ett avtal tecknat med Kilenkrysset på 330 000 
kvm mark. 

Flera andra intressenter finnes. 

Under hösten kan vi starta upp säljarbetet med Draget området som Håbo kommun köpt 
av SKANSKA. Där finns ett tiotal intressenter. 

 
Kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo 
 

88 Sammanfattning 

För perioden visar räddningstjänsten ett negativt resultat på 1 835 tkr. Resultatet beror i 
stort sett uteslutande på pensionsräntor som påverkar resultatet negativt med 1 100 tkr 
och en förändring i pensionsskulden på 600 tkr. Pensionsskulden förväntas öka med 
ytterligare 200 tkr under 2013 och ger en negativ helårsprognos på 1 900 tkr. 

Under 2013 genomförs satsningar på IT-strukturen till en kostnad av 300 tkr. 
Extraordinära utgifter i form av konsultkostnader i samband med bytet av förbundschef 
och en skuld till myndigheten för statlig beredskap från 2012 påverkar resultatet 
negativt med 200 tkr. Dessa kostnader kommer att hanteras inom driftbudgeten. 

Åtgärder för att få budgeten i balans kommer att presenteras för förbundsdirektionen 
under hösten. 

89 Uppdrag och ansvarsområde 

Räddningstjänsten Enköping-Håbo är ett kommunalförbund skapat i syfte att ansvara 
för, och bedriva räddningstjänst och annan därtill anknuten verksamhet åt 
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medlemskommunerna samt i övrigt fullgöra kommunernas skyldigheter enligt lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor. 

Räddningstjänsten ansvarar även för medlemskommunernas uppgifter enligt Lag 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap. 

90 Årets händelser 

Under 2013 har räddningstjänsten arbetat med omstrukturering inför 2014. 
Verksamhetsinriktningen, ur ett kundperspektiv, har varit att bedriva samma verksamhet 
som under 2012 utifrån verksamhetsplanen från 2012 och handlingsprogrammet. 

Antalet insatser har ökat ytterligare sedan rekordåret 2012. Stor del av larmen består av 
ett ökat antal trafikolyckor längs E18. I organisationen har förändringar skett i samband 
med bytet av förbundschef och i form av förhållandevis hög personalomsättning. 

 Pensionsavgångar och rekrytering av 2 Styrkeledare 
 Ny organisation från 2013-04-01 och införandet av processorientering 
 Rekrytering av Insatsledare 
 Tjänstledig assistent och förändrade administrativa rutiner 
 Ny IT-plattform 

91 Ekonomi 

91.1 Resultaträkning och ekonomisk analys 

 
Bokslut 

2012 

Delårsbok
slut 2012-

08-31 

Delårsbok
slut 2013-

08-31 

Prognos 
2013 

Budget 
2013 

Verksamhetens intäkter 5 881 3 898 2 986 4 869 4 869 

Verksamhetens kostnader -49 852 -32 848 -33 098 -50 269 -49 641 

Avskrivningar -1 755 -1 157 -1 195 -1 300 -1 248 

Verksamhetsnetto -45 725 -30 107 -31 308 -46 700 -46 020 

Ersättning från medlemmar 45 400 30 267 30 867 46 300 46 300 

Finansnetto -243 -184 -1 394 -1 500 -280 

Resultat -568 -24 -1 835 -1 900 0 

      

Omslutning 51 281 34 165 33 853 51 169 51 169 

Soliditet 5 7 -0,1   

91.2 Investeringar 

 
Bokslut 

2012 

Delårsbok
slut 2012-

08-31 

Delårsbok
slut 2013-

08-31 

Prognos 
2013 

Budget 
2013 

Inkomster      

Utgifter -3 555 -1 031 -510 -710 -4 000 

Summa -3 555 -1 031 -510 -710 -4 000 
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92 Måluppfyllelse 

Under 2013 har räddningstjänsten arbetat med omstrukturering inför 2014. 
Verksamhetsinriktningen, ur ett kundperspektiv, har varit att bedriva samma verksamhet 
som under 2012 utifrån verksamhetsplanen från 2012 och handlingsprogrammet. 

Räddningstjänsten har uppfyllt 2 av 9 mål från Verksamhetsplanen 2012, 6 av 14 
indikatorer saknar mätning. 

Räddningstjänsten har uppfyllt 4 av 11 mål från Handlingsprogrammet, 2 av målen 
saknar mätning. 

Mål från verksamhetsplan 2012 
Verksamhetsplanen från 2012 innehåller 9 övergripande mål och 14 indikatorer för 
verksamheten. För flera av målen saknas etablerade mätningar vilket kommer att 
revideras i verksamhetsplanen för 2014. 
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Mål från handlingsprogrammet 2012-2014 
Förbundet har ansvar för kommunernas handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om
skydd mot olyckor. Handlingsprogrammet för perioden 2012-2014 beskriver både 
kommunernas förmåga att hantera olyckor och förebyggande åtgärder för att förhindra 
olyckor so

 

m kan föranleda räddningsinsats. För perioden ska 11 mål uppfyllas inom 3 
områden. 
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93 Viktiga förändringar och trender 

Räddningstjänsten ser en ljus framtid för organisationen och kommunerna. Samarbetet i 
Mälardalen utvecklas. Enköping och Håbo ligger mitt i denna expansiva region och blir 
en naturlig samverkanspart för andra räddningstjänster. Utmaningar och möjligheter 
ligger inom följande områden: 

 Alarmeringsutredningen. Statens utredning föreslår en alarmeringsmyndighet 
som övertar SOS roll. Utredningen föreslår larmcentraler på 5-7 platser i Sverige 
vilket skapar större samverkansregioner. För kommunerna innebär en 
alarmeringsmyndighet att det finns ett framtida behov av att hitta alternativ till 
SOS för hanteringen av kommunala larmfunktioner. 

 Samarbete i Mälardalsregionen. Från 1 april 2014 ingår Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo i en räddningsregion med Uppsala, Storstockholm, Norrtälje 
och Gotland. Detta samarbete är det första steget mot ett gränslöst samarbete 
mellan räddningstjänsterna i hela Mälardalen. 

 Räddningstjänstens organisation. De senaste 10 åren har antalet larm 
fördubblats. Prognoserna på trafikmängden längs våra vägar och 
befolkningsmängden i våra kommuner visar att denna utveckling fortsätter. 
Räddningstjänsten behöver förstärkas för att kunna hantera framtidens krav på 
räddningsinsatser. 

 Brandstationer. Räddningstjänstens brandstationer i Enköping är ålderstigna och 
klarar inte att husera moderna räddningsfordon och uppfyller inte dagens 
miljökrav eller krav på god arbetsmiljö. 

 Investeringsbehov. Räddningstjänsten Enköping-Håbo ansvarar för 
räddningstjänst i ett stort geografiskt område. Organisationen har idag 6 
brandstationer för att klara att genomföra räddningsinsatser i kommunernas alla 
delar. Fordonsparken är ålderstigen och framtida investeringar i fordon är inte 
finansierade. 

 Samarbete mellan kommun och räddningstjänst. Räddningstjänsten är ett eget 
förbund men arbetar aktivt för att vara en del av den kommunala verksamheten. 
Nyckeln till att klara framtidens utmaningar och samtidigt bidra till god 
långsiktig ekonomi ligger i gemensamt resursutnyttjande. Räddningstjänsten 
kommer att fortsätta arbeta för att vara till nytta för kommunernas förvaltningar 
och ser möjligheter att nyttja framtidens brandstationer för fler ändamål än 
räddningstjänst.    
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94 Volymer och nyckeltal 
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INFORMATION 1 (4) HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2013-09-23 

Vår beteckning 
MTN2012/100 nr 2013.2306 

Miljö- och teknikförvaltningen 
Anna Darpe 
V A- och avfallschef 
0171-52673 
anna.darpe@habo.se 

Informationsärende gällande om- och tillbyggnad av Bålsta reningsverk 
Sammanfattning 
Att släppa ut avloppsvatten och sprida avloppsslam på mark, definieras enligt miljöbalken som 
miljöfarlig verksamhet. Man är därigenom skyldig att följa bestämmelsema i miljöbalken samt 
de förordningar, föresIa-ifter och andra beslut som har fattats med stöd av balken. Den EG-
lagstiftning som finl1s på området är införd i svensk lagstiftning. 

Bålsta avloppsreningsverk omfattas av Natnrvårdsverkets föreskrift SFNS 1994:7 vilket innebär 
att utsläppen från reningsverket ska genomgå en sådan rening att kraven på kväverednktion som 
anges i föreskriftel1 nppfylls. Enligt de senaste 6 årens miljörapporter från reningsverket 
uppfyller inte reningsverket dessa krav. Föreskriften bygger på ett direktiv frål1 EG-rådet. 
Sverige har ställts inför rätta i EG-domstolen för att vi (och ett 20-tal andra reningsverk) bryter 
mot detta direktiv. Tillståndsnämnden förelade V A-avdelningen att inkomma med en tids- och 
genomförandeplan för genomförande av åtgärder som säkerställer att kväverening för Bålsta 
reningsverk uppfyller kraven på kvävereduktion. En tids- och genomförandeplan upprättades och 
Håbo kommun är ålagd att införa kväverening på reningsverket i Bålsta senast juni 2013. 
Projektet har haft en beräknad investeringskostnad på 101 000 tkr. Under perioden 2010 - 2013 
har investeringsbudgeten vaJjt på 98 500 tkr. 

Att bygga om och till ett reningsverk är ett komplext arbete och förutsättningama kan ändras 
under byggnationen då teori och praktik inte alltid är förenligt. På grund av olika omständigheter 
som listas prognostiserar V A-avdelningen att projektet kväverening kommer att kosta ytterligare 
15 000 tkr för. 

Bakgrund 
EU-kommissionen beslutade den 12 december 2006 att stämma Sverige inför EG-domstolen för 
att detta direktiv inte har följts och i regeringens yttrande framgår att Sverige medger att 
direktivets krav inte har uppfyllts för Bålsta avloppsreningsverk och 33 (år 2009) andra verk i 
landet. Sverige riskerar någon fonn av sanktion för att landet inte följer direktivet. När jag har 
varit i kontakt med finansdepartementet i fi"ågan har de sagt att det rör sig om 20 miljoner i 
engångsbelopp per reningsverk samt ett antal hundratusen per dag tills man har infört 
kväverening! ! De har gjort bedömningen att vi bör påskynda införandet för att slippa sanktioner. 

Miljösituationen i Sveriges hav är alarmerande och övergödningen är ett av de största hoten mot 
Östersjön. Den minskning av kvävebelastning som kan uppnås om alla Sveriges reningsverk 
klarar gällande krav för kväverening ger en betydande minskning av kvävebelastningen som når 
Östersjön och som går att påverka. 

Det har gått nästan 15 år sedan kraven i föreskriftema började gälla och Håbo kommun har 
därmed haft god tid på sig att se till att föreskriftema följs. 2009 tog Sweco fram en V A-strategi 
för Håbo för att utreda om lämplig framtida V A-lösning för Bålsta vatten- och 
avloppsförsörjning, man valde att titta på de egna verken och vad det skulle kosta att dra 
ledningar och koppla på till exempelvis Käppala på Lidingö, då skulle man dra en sjöledning till 
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Stäket. I derma jämförelse har man tittat på investeringskostnaderna och kommit ti-am till att 
satsa på om- och utbyggnad av det egna reningsverket var det mest ekonomiskt fördelaktiga. Att 
dra ledningar externt bedömdes kosta ca 350 miljoner kr och att bygga ut det egna verket 
bedömdes ha en lägre investeringskostnad. Att dra ledningar externt är ett alternativ men att bli 
medlem i Käppala-förbundet är en process på ca 4 år och den tiden har inte funnits då vi blivit 
rekommenderade av både finans- och miljödepartementet att påskynda införandet av 
kvävereningen då Sverige redan blivit dömda. Utöver införandet av kvävereningen har vi även 
haft svårt att uppfylla andra krav som tillsynsmyndigheten har ställt. 

Förutom Naturvårdsverkets föreskrift SFNS 1994:7 gäller ramdirektivet för vatten som Håbo 
kommun påverkas av i hög grad. Alla vatten ska ha god status och vattenkvaliteten får inte ( 
försämras. Det är målsättningen med EU:s ramdirektiv för vatten, som syftar till ett långsiktigt 
och hållbart utnyttjande av våra vattenresurser. Det övergripande målet för vattenförvaltningen 
är att uppnå god vattenstatus till år 2015, eller senast till år 2027. God status innebär dels god 
ekologisk- och vattenkemisk status i alla inlands- och kustvatten. För grundviltten innebär det, 
förutom god vattenkemisk status även god kvantitativ status till 2015, det vill säga. Detta innebär 
att arbetet ska vara inriktat på att minska föroreningar, ti-ämja hållbar vattenanvändning och 
förbättra tillståndet för de vattenberoende ekosystemen. 

Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt har, med stöd av förordningen 2004:660 
om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, beslutat om miljökvalitetsnorrner för ytvatten- och 
grundvattenförekomster. Björkfjärden har bedömts ha god ekologisk status och förväntas ha det 
även år 2015. Övergödning är dock alltjämt ett hot även mot Mälaren, vilket gör att införandet av 
kväverening och utbyggnaden innebär ytterligare förbättringar för miljön, bl.a kommer risken för 
bräddningar att minimeras (bräddning = att avloppsvattnet orenat släpps ut i Mälaren) och 
verksamhetens påverkan på recipientens (Mälaren) syreförbrukning kommer vara betydligt 
mindre. 

Kostnaden för projektet har varit till 101 000 tkr men efter att arbetet med detalj projekteringen 
påbörjades under hösten 20 10 tillsammans med Sweco insåg vi att investeringskostnaden skulle 
öka. Hydrauliska beräkningar för den planerade utbyggnaden har utförts vilka visar att pumparna 
i befintlig inloppspumpstation inte har tillräcklig kapacitet att pumpa avloppsvattnet till den nya 
försedimenteringsanläggningen, en helt ny inloppspumpstation för avloppsvattnet måste byggas. 
Lösningen med en helt ny inloppspumpstation medför både miljö- och arbetsmiljömässiga ( 
fördelar för Håbo kommun. Allt nuvarande och framtida avloppsvatten kommer att kunna 
behandlas i det nya avloppsreningsverket och därmed minimeras risken för nödbräddning och 
recipienten, Mälaren, skyddas. Den föreslagna lösningen med ny inloppspumpstation innebär 
även att driften av befintlig anläggning under byggtiden kommer att kunna fortgå utan längre 
driftstopp. Detta medför även att bräddning av orenat avloppsvatten under byggtiden undviks. 

En geoteknisk undersökning utfördes 2010 för att klargöra de geotekniska förhållandena i 
området. Resultaten från denna undersökning i kombination med den höga grundvattennivån i 
området innebär att anläggningsarbetena utförs inom tät spont p g a risken för 
bottenupptryckning. Vid anläggandet av de nya bassängerna kommer även sprängningsarbeten 
att krävas för att erforderlig bottennivå på bassängerna skall kunna erhållas. När entreprenören 
började schakta massor visade det sig att onuådet till stora delar bestod av berg vilket inte 
framkom vid den geotekniska undersökningen, mer massor än beräknat har man varit tvungen att 
spränga bort, detta har försenat hela byggprocessen och även gett ökade kostnader på ca 3 000 
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tkr kronor. Bassängerna visade sig också kräva stabilare och högre stödmurar och därmed också 
räcken till en kostnad av 250 tkr. 

Upphandlingen av projektet påbörjades 2010 och är uppdelad i 4 delar, bygg, maskin, st yr- och 
regler. Sista upphandlingen avslutades i slutet av 2012 och anbudssumman var ca 3500 tkr över 
prognostiserad kostnad och därmed föreslagen bndget. 

Den kalla vintern har också gjort att projektet ytterligare försenats då vi varit tvungna att hyra in 
grävmaskiner för att schakta bort is och snö, samt använt dieselaggregat för att vänna upp 
betongbassängerna för att sedan kmma utföra maskin- och el-arbeten. Byggprojektet har medfört 
andra oförutsedda händelser som att en dricksvattenledning som försörjer hela Getberget och 
Göksviks industriområde har satt sig, och under en kort period hade vi tre vattenläckor och delar 
av ledningen sprack. Detta medförde att vi fick byta ut en lång I.edningssträcka samt flytta en 
brandpost. För att leda bort dagvattnet krävdes påkoppling till en dagvattenledning, men 
beräkningar visade att ledningen inte var tillräckligt dimensionerad vilket gjorde att vi fick dra 
en ny ledning., detta på en sammanlagd kostnad till ca 2000 tkr. Under projektets gång har det 
också tyvärr visat sig att delar av den befintliga utrustningen inte varit tillräckligt dimensionerad 
vilket gjort att vi måste byta ut den, bland annat pnmpar och nya blåsluftkylare, ny tvättpress, 
stråldämpare och byta till tallriksluftare detta till en kostnad av 1 000 tkr. 

Anläggningen togs i provisorisk drift 26/6 2013 då föreläggandet från miljöavdelningen hade 
30/6 som sista dag för införande av kväverening. Under hela projektet måste anläggningen 
fungera, om än provisoriskt, vilket har medfört ökade arbetskostnader i form av konsultstöd för 
att minimera riskerna för felaktigheter vilket skulle kunna medföra konsekvenser på miljö och 
arbetsmiljö. När det gäller el- och styr så har problem uppstått med gamla el-dragningar som 
kommer att behövas tas bort för att ersättas med fler och nya el-dragningar, vilket i sin tur även 
medfört att styrskåp behöver ersättas, detsamma gäller även övervakningssystemet. 

Anläggningen beräknades stå klar våren 2013 men är enligt nuvarande tidplan klart i början av 
december, vilket medför förlängd entreprenadtid, arbetsledning och projektledning vilket i sin tur 
innebär ökade kostnader på ca 50 tkr/vecka. 

I projektet har tyvärr både vår projektledare hos konsulten bytts nt då projektledaren bytt arbete, 
detsamma har även skett på kommunen 2 ggr vilket har lett till att en del saker missats eller fallit 
mellan stolarna som borde ha varit med i projektet. 

Sammantaget beräknas kvävereningsprojektet behöva ytterligare 15 000 tkr och har i nuläget en 
slutkostnadsprognos på 113 500 tkr. 



HÅBO INFORMATION 

KOMMUN 

Beräknade tillkommande kostnader, 
projekt kväverening 
St yr- och reglerentreprenad 

Sprängning av berg 

Datum 
2013-09-23 

OSB-skivor på insidan av ytterväggar i process byggnaden 

Nya ingjutningsgods 

Högre stödmurar inklusive faIlskydd och takrasskydd 

Ny dagvattenledning, pumpbrunnar och ny brandpost 

N y dricksvattenledning 

Förlängd inloppsledning 

Nya pumpar 

Nya blåsluftkylare 

Ny tvättpress 

Stråldämpare 

TaIIriksluftare 

Nya eldragningar samt st yr- och övervakningssystem 

Extra konsultstöd 

Förlängd entreprenadtid, projektledning och arbetsledning 

Summa 

Tkr 
3500 

3000 

300 

300 

350 

2000 

1000 

300 

150 

300 

300 

250 

150 

2500 

1000 

1500 

15000 

4(4) 
Vår beteckning 

MTN2012/100 nr 2013.2306 

( 



HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPRorOKOU ... 
Datum 
2013-09-30 

Miljö- och tel<niknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 84 MTN 2012/73 

THm\Of(mro<md(~ 'lfim~n§ierii1g 'för !.npp'Wör,mde alf J!.mibaci<0un 
Sammanfattl'1iro!] 
Nybyggnationens syfte är att ersätta den tidigare byggnaden som bran11 ned i 
maj 2012, I byggnaden S0111 brann ner bedrevs förskola för fem avdelningar, 
personalutrymmen och ett mottagningskölc Nu bedrivs verksamheten i 
pavi\jonger som är uppställda på den intilliggande skolgården, 

Sedan tidigare driver kommunen även förskola j en inhyrd paviljong for två 
förskoleavdelningar, Skogsbackens förskola, Aven den ligger i Skokloster. J 
samband med förstudien för den nya förskolan utreddes möjligheten att 
bygga en större forskola som tillgodoser det totala behovet och därmed kan 
den inhyrda paviljongen avvecklas, 

Utredningen kunde visa på flera fördelar för verksamheten vid byggnation 
aven förskola med åtta avdelningar. Verksamheten kan då sml1la all 
förskoleverksamhet på et! ställe i Skokloster. l huvudsak innebär fördelarna 
a11 tjänster kan samordnas och arbetet blir då mer effektivt. För drift och 
underhåll av fastigheten innebär det även där en mer effektiv skötsel för 
endast ett objekt. 

I enlighet med inriktningsbeslut, kommunstyrelsen 2012-02-06, § lA, har 
ti'irskolan utformats för åtta avdelningar. Det har varit en utmaning alt få in 
alla åtta avdelningar på den begränsade yta som finns tillgänglig på 
fastigheten. Tomtens utformning och byggnadens storlek medför ett större 
behov än normalt av utfyllnad och uppbyggnad av marken för att få en bra 
lösning. 

Nu är byggnaden utformad för åtta avdelningar, tillagningskök och 
personalutrymmen, Även gården kommer att iordningställas och torses med 
bland annat ti'irråd för leksaker, tak för barnvagnar, sandlådor och andra 
lekplatsutrustningar, 

Projektets totala kostnader är budgeterade till 54 970 tkr vilket ligger med i 
plan för investeringsbuclget. Nu när projektet har kommit igång, har 
förvaltningen kärmedom om hur kostnaderna kommer att periodiseras under 
t.iden för byggnationen, Budget behöver fördelas enligt: 

2013 

25223 tkr 

2014 

28342 tkr 

2015 

l 405 tkr 

Totalt 

54970 tkr 

Nybyggnationen finansieras delvis genom kommunens försäkring på grund 
av skadan, Förhm1dling med försäkringsbolaget. har pågått sedan skadan och 
hm' nu mYlmat ut i en överenskommelse, 

Forts, ... 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN1NG 

jt 17JI 
I EXPEDIERAD Nr 2013_2377 
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lVIiljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

IVITN § 84 IVITN 2012/73 

Forts .... 

Försäkringen täcker dock bara den del som branll ner och extra 
investeringsmedel behöver anslås då förskolan blir större och gården görs i 
ordning. Försäkringen täcker drygt 19 800 tkr av själva byggnaden. 
Därutöver täcker även försäkringen för kostnader relaterade till skadan 
såsom hyra avpaviljonger, sanering efter brand, inventarier mm. Den totala 
ersättningen kommer att redovisas separat. 

Förskolan beräknas kunna stå ftirdig för inflyttning till årsskiftet 2014-2015. 

8eg~Ut:S5\Uln(JjeTfit1~] 

- Tjänsteskrivelse, 2013-09-17 

l. Miljö- och teknilmämuclen beslutaT alt föreslå kommunfullmäktige att 
anslå budgeten för år 2013, mecl25 223 tkr, enligt fördelningen ovan. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsexpedierillg 
Kommunfullmäktige för beslut 
Fastighetsavdelningen 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRI<NING 

If I :Kli 
Nr 2013.2377 
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Linda Sjöborg, Fastighetschef 
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Tillkommande finansiering för uppförande av Junibacken 
Sammanfattning 
Nybyggnationens syfte är att ersätta den tidigare byggnaden som brann ned i 
maj 2012. I byggnaden som brann ner bedrevs fcirskola för fem avdelningar, 
personalutrymmen och ett mottagningskök. Nu bedrivs verksamheten i 
paviljonger som är uppställda på den intilliggande skolgården. 

Sedan tidigare driver kommunen även förskola·i en inhyrd paviljong för två 
förskoleavdelningar, Skogsbackens förskola. Även den ligger i Skokloster. I 
samband med fcirstudien för den nya forskolan utreddes möjligheten att 
bygga en större förskola som tillgodoser det totala behovet och därmed kan 
den inhyrda paviljongen avvecklas. 

Utredningen kunde visa på flera fördelar för verksamheten vid byggnation 
aven förskola med åtta avdelningar. Verksamheten kan då samla all 
förskoleverksamhet på ett ställe i Skokloster. I huvudsak innebär fördelarna 
att tjänster kan samordnas och arbetet blir då mer effektivt. För drift och 
underhåll av fastigheten innebär det även där en mer effektiv skötsel för 
endast ett objekt. 

I enlighet med inriktningsbeslut, kommunstyrelsen 2012-02-06, § 14, har 
förskolan utfonnats för åtta avdelningar. Det har varit en utmaning att få in 
alla åtta avdelningar på den begränsade yta som finns tillgänglig på 
fastigheten. Tomtens utformning och byggnadens storlek medför ett större 
behov än normalt av utfyllnad och uppbyggnad av marken för att få en bra 
lösning. 

Nu är byggnaden utformad for åtta avdelningar, tillagningskök och 
personalutrymmen. Ä ven gården kommer att iordningställas och förses med 
bland almat förråd för leksaker, tak för barnvagnar, sandlådor och andra 
lekplatsutrustningar. 

Projektets totala kostnader är budgeterade till 54 970 tkr vilket ligger med i 
plan för investeringsbudget. Nu när projektet har kommit igång, har 
förvaltningen kännedom om hur kostnaderna kommer att periodiseras under 
tiden för byggnationen. Budget behöver fördelas enligt: 

2013 

25223 tkr 

2014 

28342 tkr 

2015 

1405 tkr 

Totalt 

54970 tkr 

Nybyggnationen finansieras delvis genom kommunens försäkring på grund 
av skadan. Förhandling med försäkringsbolaget har pågått sedan skadan och 
har nu mynnat ut i en överenskommelse. Försäkringen täcker dock bara den 
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del som brann ner och extra investeringsmedel behöver anslås då förskolan 
blir stÖtTe och gården görs i ordning. Försäkringen täcker drygt 19 800 tkr 
av själva byggnaden. Därutöver täcker även försäkringen för kostnader 
relaterade till skadan såsom hyra av paviljonger, sanering efter brand, 
inventarier mm. Den totala ersättningen kommer att redovisas separat. 

Förskolan beräknas kunna stå fårdig för inflyttning till årsskiftet 2014-2015. 

Förslag till beslut 

1. Miljö- och tekniknämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
anslå budgeten för år 2013, med 25223 tkr, enligt fördelningen ovan. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige ror beslut 
Fastighetsavdelningen 



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

 Datum Vår beteckning 

  2013-08-16 KS nr 2013.2258

Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomienheten 
Vipul Vithlani, Ekonomichef 

 

0171-527 16 
Vipul.Vithlani@habo.se 

 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 
resultatutjämningsreserv (prop 2011/12:172) 
 
Sammanfattning 
Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att 
under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en 
resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för att 
utjämna intäkter över en konjunkturcykel, och därigenom möta konjunktur-
variationer.  

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

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

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

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunen utnyttjar den nya 
lagstiftningen som medger införande av kommunal 
resultatutjämningsreserv. Enligt regeringens proposition (prop 2011/12:172) 
ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomiskt 
hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv, under räkenskapsåret 
2013. Om en kommun har en resultatutjämningsreserv, ska riktlinjerna 
beskriva hanteringen av reserven. Ett förslag till riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven har 
därför tagits fram. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse – Riktlinjer för hantering av resultatutjämningsreserv 
– RUR i praktiken – Sveriges kommuner och landsting 
 
Kommunkansliets förslag till beslut: 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige:  

1. Fullmäktige beslutar att anta riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
och hantering av resultatutjämningsreserv 
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2. Fullmäktige beslutar reservera överskott upparbetade fr.o.m 
räkenskapsåret 2010 - 2012, enligt beräkning av ingående balans för 
resultatutjämningsreserven, uppgående till 14 777 tkr. 

f"l1 HÅBO 
~ KOMMUN 
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Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 
resultatutjämningsreserv 
 
Sammanfattning 
Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att 
under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en 
resultatutjämningsreserv (RUR).1 Denna reserv kan sedan användas för att 
utjämna intäkter över en konjunkturcykel, och därigenom möta konjunktur-
variationer.  
RUR är frivillig att tillämpa, de kommuner och landsting som tänker göra 
det måste besluta om hur reserven ska hanteras. Detta ska framgå av de 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta om.  

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

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

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunen utnyttjar den nya 
lagstiftningen som medger införande av kommunal 
resultatutjämningsreserv. Enligt regeringens proposition ska 
kommunfullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för 
kommunen. Om en kommun har en resultatutjämningsreserv, ska 
riktlinjerna beskriva hanteringen av reserven. Ett förslag till riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven har 
därför tagits fram. 
Förändringen i lagstiftningen - Regelverk  
Reservering till resultatutjämningsreserven får göras med högst ett belopp 
som motsvarar den del av årets resultat efter balanskravsutredningar som 
överstiger: 

 en procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag 
och utjämning, eller 

 
 två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag 

och utjämning, om en kommun eller ett landsting har ett negativt 
eget kapital inklusive ansvarförbindelsen för pensionsförpliktelser. 

 

 
1Kommunala resultatutjämningsreserver (prop 2011/12:172). 
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Huvudregeln för resultatutjämningen ska vara att ianspråktagandet endast 
kan göras av de medel som redan finns reserverade i resultatutjämnings-
reserven.  

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

Tanken är inte att resultatutjämningsreserven ska möjliggöra en permanent/ 
varaktig överbeskattning där överskotten årligen sparas för framtiden. En 
stor resultatutjämningsreserv ska inte heller göra det möjligt att under en 
längre tid ha en nivå på skatteuttaget som är lägre, alternativt en 
kostnadsnivå som är högre, än vad som är långsiktigt hållbart.  

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

Ett nytt begrepp – balanskravsresultat – införs i den kommunala 
redovisningen. Balanskravsresultatet ska vara årets resultat efter 
balanskravsjusteringar och förändring av resultatutjämningsreserv. 
Balanskravsjusteringar ska bestå av realisationsvinster med vissa undantag, 
vissa realisationsförluster, orealiserade förluster i värdepapper och 
orealiserad återföring av förluster i värdepapper. Ej återställt ackumulerat 
balanskravsresultat ska redovisas i not till resultaträkningen. 
 
Beslut i budget om reservering till eller ianspråktagande av resultat-
utjämningsreserv kan revideras vid bokslut när utfallet är känt. Eftersom 
resultatet kan förändras mellan budget och bokslut till följd av förändrade 
skatteintäkter, är det rimligt att ett nytt beslut om faktisk reservering eller 
ianspråktagande till reserven tas vid bokslut. 
 
Förändring av resultatutjämningsreserven hanteras inom balanskravs-
utredningen som en justeringspost. En resultatutjämningsreserv inom 
balanskravsutredningen ger varken påverkan på redovisningen, årets resultat 
eller ekonomiska nyckeltal. 
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Balanskravsutredning enligt propositionen  

Årets resultat +/- 

avgår samtliga realisationsvinster – 

tillägg för realisationsvinster enligt undantag + 

tillägg för realisationsförlust enligt undantag + 

tillägg för orealiserade förluster i värdepapper + 

avgår återföring av realiserade förluster i värdepapper - 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar +/- 

avgår medel till resultatutjämningsreserv – 

tillägg medel från resultatutjämningsreserv + 

Årets balanskravsresultat +/- 

Balanskravsresultat från tidigare år +/- 

Summa balanskravsresultat +/- 

Balanskravsresultat att reglera +/- 
 
Kommunfullmäktige ska besluta om närmare föreskrifter om innebörden av 
god ekonomisk hushållning för kommunen. Föreskrifterna ska ligga till 
grund för de mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i 
verksamheten och ekonomin som ska fastställas i budgeten.  
 
De lokala riktlinjerna bör ta sin utgångspunkt i kommunens ekonomiska 
ställning, vilka faktorer som främst kommer att påverka dess verksamhet 
och ekonomi i framtiden samt en bedömning av faktorernas betydelse och 
påverkbarhet. Det kan t.ex. gälla planerade investeringar, låneskulder 
och det totala pensionsåtagandets påverkan på resultat och ställning.  
 
Regeringen anser att det är angeläget att riktlinjerna slår fast principer och 
avser det strategiska, mer långsiktiga perspektivet, dvs. längre än det 
budgetperspektiv på ett år eller den plan för tre år som behandlas i 8 kap. 4 § 
kommunallagen.  
 
Om kommunen väljer att ha en resultatutjämningsfond ska det även framgå 
av riktlinjerna för god ekonomisk hushållning hur kommunen, inom 
ramarna för de befogenheter som angetts i lag, avser att hantera denna. 
Riktlinjerna bör i denna del reglera när medel ska reserveras till reserven, 
hur de reserverade medlen får användas och villkoren för användningen.  
 
Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om dels årets resultat 
efter balanskravsjusteringar, dels detta resultat med justeringar för 
förändringar av resultatutjämningsreserven (balanskravsresultatet). I 
förvaltningsberättelsen ska även upplysning lämnas hur tidigare 
räkenskapsårs negativa balanskravsresultat har reglerats och det 
balanskravsresultat som är kvar att återställa. 
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God ekonomisk hushållning - allmänt 
Dagens kommuninvånare ska finansiera sin egen välfärd och inte förbruka 
vad tidigare generationer tjänat ihop. Annars skjuts betalningar upp till 
framtida generationer. God ekonomisk hushållning förutsätter därför att 
kommunen har överskott över tiden. 
 
Investeringsnivån är oftast högre än de avskrivningar på investeringar som 
varje år belastar resultatet. Kommunen behöver överskott för att finansiera 
investeringar, annars måste kommunen låna mer pengar eller frigöra 
resurser exempelvis genom att sälja anläggningstillgångar eller minska 
verksamhetens kostnader. 
 
De pensionsrättigheter som anställda tjänat in före år 1998 är inte 
finansierade. Dessa rättigheter måste därför finansieras nu eller i framtiden. 
Redovisningsmetoden (den så kallade blandmodellen) innebär att dessa 
åtaganden inte bokförs som skulder i balansräkningen och att 
värdesäkringen inte kostnadsförs. För närvarande innebär det bland annat att 
kommunen redovisar lägre kostnader än man hade gjort om alla pensions-
kostnader hade medräknats. Om ett antal år kommer det att vara tvärtom.  
 
Överskott är nödvändig förutsättning för att kommunen ska ha en buffert för 
att kunna möta oväntade händelser eller sämre tider, utan att behöva göra 
drastiska nedskärningar i verksamheten.  
 
God ekonomisk hushållning handlar inte bara om att få ekonomin för 
helheten att gå ihop. Minst lika viktigt är att organisationen arbetar effektivt 
och att verksamheterna utför de uppdrag som politiken och de ekonomiska 
ramarna ger. Det innebär ett ständigt arbete i hela organisationen så att 
uppdrag, resursfördelning och ansvar är tydliga. 
 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
God ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens finansiella som 
verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, 
ändamålsmässigt och effektivt och att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet 
med lagar, regler, etablerade normer, budget och enligt budgetstyrprinciper 
som beslutas av kommunfullmäktige i samband med det årliga budget-
beslut. God ekonomisk hushållning för Håbo kommun innebär att; 
 
Skatten ska inte höjas 
 
Kommunens budget ska innehålla finansiella mål och mål för verksamheten 
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 
 
Kommunens och nämndernas resultat skall innebära att ekonomin är i 
balans. 
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Enligt lagstiftaren ska kommunen om kommunen väljer att ha en 
resultatutjämningsfond, att det ska framgå av riktlinjerna för god ekonomisk 
hushållning hur kommunen, inom ramarna för de befogenheter som angetts i 
lag, avser att hantera denna.  
 
Riktlinjerna nedan reglerar när medel ska reserveras till resultatutjämnings-
fonden, hur de reserverade medlen får användas och villkoren för 
användningen.  
 
God ekonomisk hushållning för Håbo kommun innebär att reserveringen till 
resultatutjämningsfonden i framtiden får ske om förutsättningar nedan är 
uppfyllda. 
 
När och hur mycket får reserveras till resultatutjämningsfonden 
1. Reservering till resultatutjämningsfonden får göras om kommunens 
finansiella mål är uppnådda med ett belopp som motsvarar den del av årets 
resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger två procent av summan 
av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk 
utjämning. Detta eftersom kommunen har ett negativt eget kapital inklusive 
ansvarförbindelsen för pensionsförpliktelser. 

2. Dessutom krävs att överskottet överstigande två procent, enligt ovan i 
kommunens resultaträkning inte används likviditetsmässigt till att finansiera 
det årets investeringar. 
 
3. Ett tak fastställs för hur stort belopp som sammanlagt får finnas i reserven 
vid utgången av varje redovisningsår. Maximalt 10 procent av skatteintäkter 
samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning får avsättas 
till resultatutjämningsfonden. Det motsvarar cirka 91 mkr för Håbo 
Kommun i 2013 års nivå.  

När får medel ianspråktas från resultatutjämningsfonden 
1. Kriterier för att kunna ianspråkta medel ur resultatutjämningsfonden är att 
en bedömning görs av när det är goda år eller sämre tider, genom att väga 
skatteunderlagsutvecklingen för budgetåret/ bokslutsåret mot det genom-
snittliga utfallet för de senaste 10 åren, är prognosen/ utfallet för året under 
genomsnittet ska det ses som lågkonjunktur och över är det högkonjunktur. 
Som framgår av tabellen nedan, är skatteunderlagsutveckling negativt åren 
2013-2014, vilket indikerar en lågkonjunktur och åren 2015-2016 är 
skatteunderlagsutveckling positiv. 
 
Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt samt årlig 
utveckling, åren 2012-2016 
 
Förändring i procent per år 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Snitt 10 år 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 
Årlig 4,1 3,5 3,2 4,5 5,3 
Differens 0,3 -0,3 -0,7 0,6 1,4 
Källa SKL Cirkulär 13:40 ,2013-08-15 
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2. I budgetbeslutet för kommande års budget är disponering av 
resultatutjämningsreserven maximerat till 1 procent av skatteintäkter samt 
generella statsbidrag och utjämningsbidrag (dock ej mer än vad som är 
reserverat). Det motsvarar cirka 9 mkr för Håbo Kommun i 2013 års nivå.  

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

Det ska vara överskott under år av god utveckling av skatteintäkter samt 
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning och/ eller 
särskilda överskott i verksamheten som reserveras för resultatutjämning, 
eftersom syftet med utjämningen är att åstadkomma en stabil verksamhet 
över en konjunkturcykel. 

Omvänt ska inte disposition ske för att täcka ett underskott som uppkommit 
av andra skäl, till exempel att nämnderna inte hållit tilldelad budget. 
Disposition får inte heller ske för att täcka ett underskott som uppkommit 
till följd av underlåtenhet att anpassa verksamheten till förändringar av de 
långsiktiga skatteintäkterna eller förändringar i verksamhetens demo-
grafiska målgrupper. Åtgärder måste vidtas för att anpassa kostnader då 
förändringarna bedöms vara över mer än ett år. Disposition får inte heller 
ske för sänkning av utdebiteringen. 
 
Kommunfullmäktige ska ta sin utgångspunkt i riktlinjer för god ekonomiskt 
hushållning, när beslutet fattas om att diponera medel ur resultat-
utjämningsfond.  
 

 Resultatutjämningsreserven utgör en del av kommunens egna 
kapital. 

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

 Kommunfullmäktige fattar ett aktivt beslut vid förändring av 
resultatutjämningsreserven. 
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Beräkning av ingående balans RUR 2010 – 2012  
Ingående balans för reservering av överskott upparbetade fr.o.m. 
räkenskapsåret 2010 ska beräknas enligt tabellen nedan. För att det ska vara 
möjligt för kommunen att reservera medel upparbetade 2010 – 2012 ska det 
beslutas av kommunfullmäktige år 2013, enligt Proposition 2011/12:172 
kommunala resultatutjämningsreserver. 

Beräkning av reservering 2010 2011 2012 

Skatteintäkter samt generella statsbidrag och 
utjämning 

832 357 866 399 882 470 

Årets resultat 18 163 29 703 26 224 

2 procent av skatteintäkter och bidrag -16 647 -17 328 -17 649 

avgår samtliga realisationsvinster 0 -885 -6 804 

tillägg för realisationsvinster enligt undantag 0 0 0 

tillägg för realisationsförlust enligt undantag 0 0 0 

tillägg för orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 

avgår återföring av realiserade förluster i 
värdepapper 

0 0 0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar  
och resultatkrav 2 procent 

1 516 11 490 1 771 

Maximal reservering 1 516 11 490 1 771 

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



 RUR i praktiken 1 

  

  

RUR i praktiken 
 

RESULTATUTJÄMNINGSRESERV 
BALANSKRAVSUTREDNING 

 

 

 

 

  



 

Förord 
I kommunallagen och i lagen om kommunal redovisning finns ett regel-
verk för hur kommuner och landsting ska sköta sin ekonomiska förvalt-
ning. Där beskrivs bland annat att kommuner och landsting ska ha en 
god ekonomisk hushållning med mål och riktlinjer för sin ekonomi och 
verksamhet. Reglerna för det så kallade balanskravet anger hur ekono-
miska underskott ska beräknas och regleras. 

Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlig-
het att under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en 
resultatutjämningsreserv (RUR).1 Denna reserv kan sedan användas för 
att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att 
årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivillig att 
tillämpa, de kommuner och landsting som tänker göra det måste besluta 
om hur reserven ska hanteras. Detta ska framgå av de riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta om. Det finns alltså 
ett lokalt tolkningsutrymme för hur hanteringen ska utformas. Utöver 
möjligheter att tillämpa RUR omfattar lagändringarna ytterligare några 
områden. 

Med denna skrift vill vi informera om vad det nya regelverket innebär 
och kommentera vissa delar av tillämpningen. Många upplever en osä-
kerhet om hur RUR bör hanteras i praktiken. Vår ambition är inte att 
normera hur regelverket ska tillämpas, utan att ge ett inspel om tillämp-
ningen till våra medlemmar. I våra kommentarer har vi valt att relativt 
strikt följa propositionens intentioner med det nya regelverket. De möj-
ligheter till lokala tillämpningar som kan finnas har inte berörts i så hög 
grad. 

Skriften har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av personer med 
lång tjänstemannaerfarenhet från ekonomistyrningsfrågor i kommuner 
och landsting. Dessa är Stefan Ackerby, Mats Dahlgren, Lennart Hans-
son, Hans Ivarsson, Lars Niklasson, Hans Petersson, Nicholas Prigo-
rowsky, Margareta Smith och Annika Wallenskog. Anders Nilsson och 
Per Sedigh från Sveriges Kommuner och Landsting har fungerat som 
projektansvariga för arbetet. 

Stockholm, den 6 mars 2013 

 

 

Mats Kinnwall 

Avdelningschef 
Avdelningen för ekonomi styrning 
Sveriges Kommuner och Landsting 

                                                        
1 Kommunala resultatutjämningsreserver (prop 2011/12:172). 
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Läsanvisning 
Först ges en kort information om det som är nytt i lagstiftningen från 
och med den 1 januari 2013. Därefter följer en sammanfattning av hela 
regelverket om god ekonomisk hushållning. Sedan informerar och reso-
nerar vi om de nya reglerna; framför allt om riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning inklusive hantering av resultatutjämningsreserver samt om 
hur en balanskravsutredning kan göras. 

Nyheterna i lagstiftningen 
Det främsta syftet med lagändringarna2 är att kommuner och landsting i 
balanskravutredningen ska få möjligheter att utjämna intäkter över tid 
och därigenom få bättre förutsättningar att möta effekterna av konjunk-
turvariationer. De viktigaste nyheterna från och med 2013 kan samman-
fattas med följande punkter. 

Kommunallagen (1991:900, kap 8) 

• Lagen anger nu att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god eko-
nomisk hushållning. 

• Om vissa angivna förutsättningar är uppfyllda får kommuner och 
landsting i balanskravsutredningen reservera och disponera medel 
till/från en resultatutjämningsreserv (RUR). Om RUR ska användas 
måste riktlinjerna för god ekonomisk hushållning även omfatta han-
teringen av en sådan reserv. 

• Ökad tydlighet att balanskravet avser ett specificerat balanskravsre-
sultat. 

Lagen om kommunal redovisning (1997:614, kap 4 och 5)  

• Obligatoriskt att i förvaltningsberättelsen upprätta en balanskravs-
utredning. 

• Sedan tidigare har det funnits ett krav på att förvaltningsberättelsen 
ska innehålla utvärdering av om målen för en god ekonomisk hus-
hållning har uppnåtts. Nytt är att detta preciseras och att även den 
ekonomiska ställningen ska utvärderas i förvaltningsberättelsen. 

• RUR synliggörs inte i resultaträkningen utan i den till bokföringen 
sidordnade balanskravsutredningen. I balansräkningen specificeras 
RUR som en delpost till det egna kapitalet. 

Gammalt och nytt om god ekonomisk hushållning 
Det har sedan lång tid funnits regler med innebörden att kommuner och 
landsting ska hushålla med sina resurser och sträva efter att få ut så 

                                                        
2 Se bilaga 2 respektive 3. 8 kap kommunallagen finns i sin helhet i bilaga 1. 
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mycket som möjligt av varje satsad krona. Lagstiftningen har över tiden 
haft varierande utformning. Ett par milstolpar under senare tid är ba-
lanskravet och kraven om god ekonomisk hushållning. Lagen om kom-
munal redovisning infördes år 1998, liksom balanskravet i kommunalla-
gen.3 Balanskravet började gälla år 2000. Lagstiftningen om god eko-
nomisk hushållning förtydligades år 2005.4 

Hela regelverket och tillämpningen av det har med tiden blivit relativt 
komplicerat. För att förstå och tillämpa reglerna behöver man utöver 
lagarna läsa ett flertal utredningar och propositioner. Vissa regler är de-
taljerade och precisa, medan andra innehåller få detaljregleringar vilket 
ger kommuner och landsting viss frihet för lokala tillämpningar. 

För att få en helhetsbild av det nu gällande regelverket gör vi här en kort-
fattad sammanfattning av strukturen och de centrala beståndsdelarna i 
regelverket som gäller från och med år 2013. För mer detaljerad infor-
mation måste man ta del av lagtexter och dess förarbeten och kommen-
tarer.5 

Principen om god ekonomisk hushållning och balanskravet 

”Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska 
personer.” Så uttrycks denna grundläggande princip i 8 kap 1 § kommu-
nallagen. I samma paragraf anges att fullmäktige ska besluta om riktlin-
jer för god ekonomisk hushållning. 

Riktlinjerna bör behandlas som ett separat beslutsärende. Det kan också 
samordnas med budgetbeslutet men då bör riktlinjerna explicit framgå 
på ett tydligt sätt. Eftersom riktlinjerna handlar om långsiktighet bör 
man sträva efter en bred politisk förankring. 

Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare 
och i ett längre tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett längre perspektiv 
överstiger intäkterna innebär det att kommande generationer får betala 
för denna överkonsumtion. Normalt sett ska ekonomin visa på ett posi-
tivt resultat på en nivå som gör att förmögenheten inte urholkas av infla-
tion eller av för låg självfinansieringsgrad av investeringar. Målsättning-
en för nivåerna på exempelvis ekonomsikt resultat, skuldsättning och 
förmögenhet ska beslutas lokalt av varje kommun och landsting. 

Balanskravet innebär att intäkterna varje år måste balansera kostnader-
na. Blir resultatet negativt måste det regleras inom tre år. 

Finansiella mål  

Enligt kommunallagen ska kommuner och landsting i samband med 
budgeten ange finansiella mål för ekonomin som är av betydelse för god 
ekonomisk hushållning. Målen ska följas upp i årsredovisning och i del-
årsbokslut. Revisorerna ska skriftligen göra en bedömning om resultaten 

                                                        
3 Den kommunala redovisningen (prop 1996/97:52) samt Vissa kommunalekonomiska 

frågor (prop 1999/2000:115). 
4 God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting (prop 2003/04:105). 
5 Se även Hushållning i lagens namn, SKL 2005, www.skl.se. Klicka på Ämnen, Eko-

nomi, God ekonomisk hushållning 
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i årsbokslut och delårsrapport är förenliga med beslutade finansiella 
mål. 

Mål och riktlinjer för verksamheten 

Lagen innefattar även krav på att resurserna i verksamheten används till 
rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Därför ska även för 
verksamheten anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god eko-
nomisk hushållning. Även här får de enskilda kommunerna och lands-
tingen själva välja hur dessa ska formuleras. Förvaltningsberättelsen ska 
innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna har uppnåtts och 
följts. 

Balanskravsutredning  

I årsredovisningens förvaltningsberättelse ska en balanskravsutredning 
upprättas. Av denna utredning ska det framgå vilka justeringar av årets 
resultat som gjorts för att räkna fram dels ”Årets resultat efter balans-
kravsjusteringar”, dels ”Årets balanskravsresultat”. Av denna utredning 
eller av förvaltningsberättelsen bör en analys av både ”Årets balanskravs 
resultat” och ”Balanskravsresultat att reglera” göras. I prop 2011/12:172 
finns ett exempel på hur en balanskravsutredning kan ställas upp. Kom-
muner och landsting har rådighet att själva avgöra hur denna analys slut-
ligen ska utformas och det kan förekomma andra poster än de som finns 
med i detta exempel. Även i budgeten bör en balanskravsutredning göras. 

När man har balanskravsunderskott 

Om en kommun eller ett landsting i sin årsredovisning konstaterar ett 
balanskravsunderskott för året stadgar regelverket att underskottet ska 
regleras senast efter tre år. Ett underskott som till exempel uppstår för år 
2013 ska således vara reglerat senast år 2016. Fullmäktige ska anta en 
åtgärdsplan för hur en reglering ska ske. Beslut om en åtgärdsplan bör 
fattas snarast efter det att ett negativt resultat konstaterats. 

Det är emellertid viktigt att sätta in åtgärder så fort som möjligt så att 
inte tid går förlorad i onödan. Enligt prop 2003/04:105 bör det åtmin-
stone översiktligt i delårsrapporten framgå vilka åtgärder som krävs för 
att uppnå balanskravet. 

Synnerliga skäl att inte reglera underskott 

Balanskravsresultatet räknas fram i en till resultaträkningen sidordnad 
balanskravsutredning. Där görs justeringar av ett antal angivna kostna-
der och intäkter (vissa realisationsvinster och -förluster, orealiserade 
förluster i värdepapper, återföring av orealiserade förluster i värdepap-
per). I förekommande fall ska även RUR hanteras i denna utredning. Det 
kan också förekomma att en kommun eller ett landsting väljer att redo-
visa andra poster i denna utredning. 

Enligt tidigare antagen lagstiftning kan det även finnas synnerliga skäl 
som gör att man inte behöver reglera ett underskott.6 I förarbetena till 

                                                        
6 8 kap 5 b § kommunallagen: ”Fullmäktige får besluta att en reglering av ett 
negativt balanskravsresultat inte ska göras om det finns synnerliga skäl.” 
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lagreglerna ges ett antal exempel på företeelser som kan vara av sådan 
karaktär. 

• Den finansiella ställningen är så stark att det kan vara försvarbart att 
under en tid gå med ett planerat underskott. 

• Omstruktureringskostnader av engångskaraktär i samband med stör-
re strukturförändringar av verksamheten som på sikt leder till ett ef-
fektivare resursutnyttjande. 

• Man har öronmärkt tidigare överskott för att användas till avgränsade 
och tillfälliga kostnadsökningar eller intäktsminskningar. 

• Andra skäl som kan försvaras med ett mycket väl motiverat resone-
mang om god ekonomisk hushållning. 

• Det är tillåtet att budgetera med ett underskott för årets resultat i re-
sultaträkningen om man kan hänvisa till synnerliga skäl.  

I de fall då det finns sådana poster kan det bli aktuellt att även lägga in 
dessa i en balanskravsutredning. Är företeelsen mer av bedömningska-
raktär, till exempel om man anser sig ha en mycket stark finansiell ställ-
ning, kan det passa bättre att skriva om detta i den verbala analysen i 
anslutning till balanskravsutredningen. 

Resultatutjämningsreserver 

Från och med 2013 blir det möjligt att reservera till eller disponera me-
del från en resultatutjämningsreserv. Om man vill tillämpa denna möj-
lighet ska man besluta om hur hanteringen av denna reserv ska gå till. 
Denna hantering ska framgå av riktlinjerna för god ekonomisk hushåll-
ning för kommunen eller landstinget. 

Laglighetsprövning 

Beslut om god ekonomisk hushållning kan i princip inte prövas av dom-
stol. En laglighetsprövning kan endast ske om det organ som har fattat 
beslutet har överskridit sina befogenheter eller om beslutet strider mot 
lag eller annan författning. Domstol kan också pröva om beslutet till-
kommit i laga ordning. 

Lokala riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

Lagen 

En nyhet (8 kap 1 § kommunallagen) är att ”Fullmäktige ska besluta om 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller landsting-
et.” Om kommunen eller landstinget har en resultatutjämningsreserv ska 
riktlinjerna även omfatta hanteringen av den. 

Sedan tidigare anges (8 kap 5 §) i samband med vad en budget ska inne-
hålla följande: ”För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är 
av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin skall an-
ges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushåll-
ning.” 
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Enligt förarbetena är det angeläget att de nya riktlinjerna i 8 kap 1 § slår 
fast principer och avser det strategiska, mer långsiktiga perspektivet, 
dvs. längre än det budgetperspektiv på ett år eller den plan för tre år som 
behandlas i 4 §. Riktlinjerna bör även innehålla en uttolkning av vad god 
ekonomisk hushållning betyder för kommunen respektive landstinget 
och hur de mer konkret kan uppnås. Vidare kan de långsiktiga målen för 
god ekonomisk hushållning beskrivas. Dessa kan sedan vara utgångs-
punkt för de mål och riktlinjer för verksamheten som avses i 8 kap 5 §. 

Fullmäktiges lokala riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

Kommentarer: Kommuner och landsting har sedan tidigare mål och 
riktlinjer för sin verksamhet och finansiella mål för sin ekonomi i enlig-
het med 5 §. De nya reglerna om riktlinjer ger kommuner och landsting 
anledning att anlägga ett mer långsiktigt perspektiv på sin ekonomiska 
styrning. Eftersom det redan finns mål och riktlinjer med bäring på god 
ekonomisk hushållning ter det sig naturligt att kommuner och landsting 
har dessa som utgångspunkt vid formulering av riktlinjerna i enlighet 
med 1 §. Frågor som kommuner och landsting kan ställa sig när man ska 
formulera sig kring god ekonomisk hushållning kan exempelvis vara 
dessa: 

1. Hur ser de demografiska förutsättningarna och andra omvärldsfakto-
rer ut framöver? 

2. Hur påverkar det kostnader och intäkter? 

3. Hur ser den finansiella ställningen ut? Ska den förbättras eller kan 
den ligga på nuvarande nivå? 

4. Vilka resultatnivåer behövs för att nå den önskade finansiella ställ-
ningen? 

5. Vad får ovan angivna nivåer för konsekvenser för omfattning och fi-
nansiering av investeringar? 

6. Hur kan RUR användas i den långsiktiga planeringen? 

I praxis ser dessa beskrivningar ut på många olika sätt. Men de finansiel-
la målen innehåller ofta ambitionsnivåer för några av följande storheter. 
En nyhet är att dessa beskrivningar också bör ha ett långsiktigt perspek-
tiv. 

• Årets resultat  

• Nivå för eget kapital eller soliditet 

• Självfinansieringsnivå för nya investeringar 

• Nivå för skattesats 

• Krav på förvaltningar och företag 

Om kommunen eller landstinget väljer att använda sig av RUR ska rikt-
linjerna för god ekonomisk hushållning även innehålla: 

• Hantering av RUR 
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Därtill kommer frågeställningar kring mål och riktlinjer för verksamhe-
ten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning (denna fråga 
behandlas inte i den här rapporten). 

Resultatutjämningsreserv (RUR) – allmänt 

Lagens syfte med RUR 

Syftet med lagstiftningen är att ge kommuner och landsting möjlighet att 
under vissa angivna förutsättningar reservera medel i RUR för att kunna 
täcka underskott vid ett senare tillfälle. Syftet med RUR är således att 
kunna bygga upp en reserv under goda tider för att senare, under vissa 
omständigheter, kunna utnyttja denna när skatteunderlagsutvecklingen 
är svag. RUR är avsedd att utjämna normala svängningar i skatteunder-
laget över konjunkturcykeln för att skapa större stabilitet för verksamhe-
terna. Finansutskottet poängterar att det är statens ansvar att sköta sta-
biliseringspolitiken.7 
 
Med RUR kan kommunen eller landstinget vid en tillfällig intäktsdämp-
ning undvika kortsiktiga neddragningar av verksamheter som eventuellt 
senare måste byggas upp igen. Avsikten med RUR är således inte att 
göra det möjligt att skjuta upp långsiktigt nödvändiga beslut om en verk-
samhet eller ekonomin i stort, dvs inte hämma åtgärder som är viktiga ur 
effektivitetssynpunkt. RUR ska inte heller användas för att göra kortsik-
tiga förändringar av skattesatsen.  
 
Om en kommun eller ett landsting ska ha en RUR måste fullmäktige, i 
riktlinjerna för god ekonomisk hushållning, ange hur reserven ska han-
teras. Förutom de minimiregler som ska vara uppfyllda för att få göra en 
reservering ges inte någon närmare precisering i lagen. Enligt författ-
ningskommentarerna bör riktlinjerna om reserveringen kopplas till re-
sultatmål och ekonomisk ställning. 

Lokalt syfte med RUR 

Kommentarer: Om kommunen eller landstinget har behov av att speci-
ficera sitt generella syfte med RUR utöver vad lagstiftningen anger kan 
det anges under denna rubrik. Ett sätt att beskriva detta kan vara att 
reserverna ska kunna användas i en balanskravsutredning när en svag 
utveckling av skatteunderlaget gör att man redovisar ett negativt resultat 
efter balanskravsjusteringar.  
 
Nedan följer några frågor som kommunen eller landstinget inledningsvis 
kan ställa sig när man ska formulera sina riktlinjer för hanteringen av 
RUR. 
 
1. Ser vi några fördelar med att använda RUR i vår ekonomistyrning? 

2. Har vi någon anledning att sätta upp högre krav än de angivna mini-
nivåerna för när reserveringar till RUR ska tillåtas? 

3. I vilka situationer får disponeringar från RUR göras? 
                                                        
7 Finansutskottets betänkande 2012/13:FiU15. 
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4. I vilka situationer får disponeringar från RUR inte göras? 

Lokala riktlinjer för reservering till RUR 

Lagen (8 kap 3 d §, andra stycket kommunallagen) 

Reservering till en resultatutjämningsreserv får göras med högst ett be-
lopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller 
den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger 1 
procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommu-
nalekonomisk utjämning. Om kommunen eller landstinget har ett nega-
tivt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, 
ska gränsen för när avsättningen får ske i stället uppgå till 2 procent av 
summan av de ovan nämnda posterna. 

Lagen ställer alltså upp ett minimikrav för reservering. Förarbetena an-
ger att man därutöver lokalt även bör göra en bedömning över vad som 
är ett rimligt resultatkrav för att till exempel klara framtida reinvester-
ingar utan att ta upp nya lån, och väga in andra viktiga faktorer vid be-
dömningen av resultatkravet. 

Lokal tillämpning 

Kommentarer: Här bör man beskriva under vilka förutsättningar man 
avser att göra reserveringar till RUR. Man kan strikt följa lagstiftningens 
miniminivåer, (enprocents- respektive tvåprocentsregeln), men det kan 
också vara så att man utifrån sina finansiella mål kommer fram till att 
man sätter upp högre gränsvärden. Exempelvis kan en investeringstung 
kommun, som redan i utgångsläget har en hög skuldnivå, i sina riktlinjer 
behöva välja högre procentsatser än lagkravets minimikrav. Detta för att 
i första hand långsiktigt konsolidera ekonomin och först därefter reser-
vera medel till RUR. 

Enligt propositionen bör riktlinjerna också ange hur stor reserven högst 
får vara. Ett sådant tak kan exempelvis formuleras som en andel av skat-
teintäkter och generella bidrag. 

Vidare bör, enligt förarbetena, beslut om kommande års reservering fat-
tas i samband med budgetbeslutet. I samband med årsredovisningen 
fastställs den verkliga reserveringen. 

Lokala riktlinjer för disponering av RUR 

Lagen (8 kap 3 d §, tredje stycket kommunallagen) 

”Medel från en resultatutjämningsreserv får användas för att utjämna 
intäkter över en konjunkturcykel.” Någon närmare precisering än så görs 
inte i lagen. Däremot anger förarbetena att de närmare kriterierna bör 
beslutas på lokal nivå.  

Analogt med reservering fastställs disponering av medlen i årsredovis-
ningen. 

Beslut om att använda medel från RUR i samband med budget och års-
redovisning kommer endast att kunna underkastas en begränsad laglig-
hetsprövning. 

 RUR i praktiken 12 



Lokal tillämpning 

Kommentarer: Här blir det aktuellt att beskriva när kommunen eller 
landstinget kan tillåta sig att disponera tidigare reserverade medel. I 
praktiken är det svårt att definiera hur en konjunkturcykel ser ut (både 
på förhand och i efterhand), hur omfattande den är och att slå fast hur 
en utjämning av konjunkturen ska gå till. 

Ett sätt att mera strikt definiera detta kan vara att tillämpa propositio-
nens exempel, dvs att gå direkt på utvecklingen av det underliggande 
skatteunderlaget. Enligt förarbetena kan en prognos av det årliga under-
liggande skatteunderlaget för riket, jämfört med den genomsnittliga ut-
vecklingen de senaste tio åren, användas som riktvärde för när uttag ska 
få göras ur RUR. Om prognosen understiger genomsnittet får reserven 
användas. Enligt propositionen bör en disponering budgeteras om pro-
gnosen under budgetarbetet understiger det tioåriga genomsnittet (och 
om man har för avsikt att disponera RUR). Av nedanstående tabell 
framgår vilka år som RUR – enligt dessa kriterier – skulle kunna tas i 
anspråk, dvs när differensen är negativ. 

Tabell 1. Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt ge-
nomsnitt samt årlig. Förändring i procent per år. Baseras på SKLs 
prognos från 2013-02-15. 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Snitt 10 år 4,4 4,6 4,6 4,2 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 

Årlig 5,4 5,3 1,6 2,8 4,4 4,0 3,5 3,3 4,1 4,7 

Differens 1,1 0,7 –3,0 –1,4 0,5 0,2 –0,3 –0,6 0,2 0,8 

Tabellen baseras på utfall för åren 1997–2011, resterande år är prognoser. Även i det 

tioåriga genomsnittet ingår det från och med år 2012 prognosår. 

En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka negativa resul-
tat, dvs så mycket som krävs för att balanskravsresultatet ska komma 
upp till noll. Detta gäller såväl i budgeten som i årsredovisningen. Två 
kriterier ska alltså vara uppfyllda: 1) förändringen av årets underliggan-
de skatteunderlag ska understiga den genomsnittliga och 2) balanskravs-
resultatet ska vara negativt och reserven får användas för att nå upp till 
ett nollresultat (eller så långt som reserven räcker). 

Eftersom man aldrig vet hur lång en lågkonjunktur blir kan det i vissa 
fall vara lämpligt att spara en del av reserven till kommande år. På så 
sätt kan man mellan åren arbeta med olika kombinationer av åtgärder i 
verksamheten och disponering av RUR. En sådan lokal regel kan vara att 
x till y procent av reserven får tas i anspråk det första året, resten näst-
kommande år. 

 RUR i praktiken 13 



 

Budget och tillämpning av RUR under löpande år 
Enligt författningskommentarerna bör besluten om att reservera till re-
spektive använda medel från RUR i första hand fattas i samband med 
besluten om budgeten. Några närmare riktlinjer för hur tillämpningen 
ska gå till ges inte av lag eller förarbeten. 

För en budget är de formella kraven inte specificerade på samma detalje-
ringsnivå som för en årsredovisning. Det är dock rimligt att även i bud-
geten presentera en ”balanskravsutredning” som på ett tydligt sätt anger 
de justeringsposter som utifrån budgetförutsättningarna är aktuella, 
liksom de olika summeringsnivåerna. På så sätt blir det lätt att löpande 
följa utvecklingen. 

Löpande uppföljning och delårsbokslut 

I samband med behandling av delårsbokslut och bokslutsprognoser kan 
man behöva fatta beslut om en omprövning av reservering respektive 
disponering. Om det krävs åtgärder i verksamheterna kan dessa eventu-
ellt vägas av mot att disponera RUR – under förutsättning att skatteun-
derlagsprognosen och det prognostiserade resultatet tillåter det. Om 
man väljer att använda sig av RUR löpande under året, eller om man 
endast fattar beslut om RUR i samband med årsbudget och årsredovis-
ning, beror på hur man i övrigt arbetar med sin interna ekonomistyr-
ning. 

Nedan följer ett skissartat exempel över hur den löpande hanteringen 
kan gå till. Förutsättningarna är att det finns en ingående RUR på 80 
och att det initialt finns en negativ differens mellan skatteunderlagets 
tioåriga genomsnitt och den senaste prognosen för år 2014 (som i tabell 
1). Även årets resultat är negativt. Det enda som händer över den här 
tiden är att skatteunderlagsprognosen ändras. Mellan november 2013 
och juni 2014 sker en försämring, därefter förbättras skatteunderlags-
prognosen påtagligt och i bokslutsprognosen överstiger den det tioåriga 
genomsnittet. I exemplet har i riktlinjerna för god ekonomisk hushåll-
ning beslutats att högst 80 procent av RUR får användas första året, där-
för uppgår ”medel från RUR” till 64 i juni 2014. 
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Tabell 2. Exempel på tillämpning av RUR under löpande år 

Ramar 
2014 

Budget 
2014 

Delårsbok-
slut 2014 

Bokslut 
2014 

Beslut 

Juni 
2013 

Nov 
2013 

Tidpunkt Juni 
2014 

Mars 
2015 

Förändring av skatteunderlags-
prognosen 1 

0 –50 80 

Är "RUR-villkoret" uppfyllt? 2 Ja Ja Ja Nej 

Årets resultat efter balanskravs-
justeringar 

–100 –50 –100 –5 

Beslut om åtgärder i verksam-
heten 3 

50 15  

Medel från RUR 50 50 64 0 

Årets balanskravsresultat 0 0 –21 –5 

1. Jämfört med senaste prognos, med start i juni 2013. 

2. Dvs om räkenskapsårets skatteunderlagsprognos understiger det tioåriga genom-

snittet. 

3. De beslutade åtgärderna i verksamheten i samband med rambeslut och delårs-

bokslut får fullt genomslag i budget respektive bokslut. 

Exemplet visar hur man aktivt kan använda sig av RUR för att på så sätt 
mildra konsekvenserna för verksamheten. Om det sedan visar sig att 
skatteunderlaget utvecklas bättre än förväntat minskar behovet av att 
använda RUR. I det här fallet får RUR inte användas över huvud taget i 
bokslutet eftersom bokslutsprognosen överstiger det tioåriga genomsnit-
tet. Balanskravsresultat blir därmed negativt, trots att det finns medel i 
RUR. 

Ett alternativt exempel, med avseende på bokslutet, är att skatteunder-
lagsprognosen i bokslutet ligger kvar på samma nivå som i juni 2014. Det 
betyder att ”Årets resultat efter balanskravsjusteringar” blir –85, och att 
64 kan disponeras från RUR. För kommande år återstår 16 i RUR. 

Årsredovisning och förvaltningsberättelse med 
balanskravsutredning 
I förvaltningsberättelsen ska, enligt lagen om kommunal redovisning, en utvär-
dering göras om de mål och riktlinjer som avses i 8 kap 5 § kommunallagen 
uppnåtts och följts. Även den ekonomiska ställningen ska utvärderas. Dessutom 
blir det obligatoriskt att sammanställa en så kallad balanskravsutredning som 
definierar ”Årets resultat efter balanskravsjusteringar” och i förekommande fall 
redovisar förändringen av RUR. Av denna balanskravsutredning ska ”Årets 
balanskravsresultat” framgå. Nedan visas ett tillämpat exempel på hur en sådan 
redovisning kan ställas upp. 
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Exemplet bygger i hög grad på den uppställning som redovisas i prop 
2011/12:172. 

 Exempel 1 

Årets resultat +100

samtliga realisationsvinster –10

vissa realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet +4

vissa realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet +3

orealiserade förluster i värdepapper +1

återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar +98

medel till resultatutjämningsreserv –28

medel från resultatutjämningsreserv 0

Årets balanskravsresultat +70

1. I exemplet antas att kommunen har ett negativt eget kapital inklusive hela pension-

såtagandet så att 2-procentsregeln blir tillämplig, vilket här motsvarar 70 mkr. Kom-

munen väljer att reservera det maximala beloppet. 

Av förvaltningsberättelsen ska det även framgå om kommunen/lands-
tinget har kvar negativa balanskravsresultat att reglera från tidigare år. 
Några exempel på hur detta ska sammanställas finns inte i propositio-
nen. Om vi fortsätter med påbörjat exempel och antar att det finns ett 
oreglerat balanskravsunderskott på 50 mkr kan en balanskravsutredning 
kompletteras med ytterligare rader under årets balanskravsresultat. 

Balanskravsresultat från tidigare år –50

Summa +20

Balanskravsresultat att reglera 0

 

Finns det inget underskott från tidigare att reglera behövs inte dessa 
tilläggsrader. Det bör i så fall räcka med att skriva att man inte har något 
balanskravsunderskott. 

Hur en balanskravsutredning ställs upp och analyseras, och hur analysen 
av mål och riktlinjer utformas, måste dock anpassas efter de lokala för-
utsättningarna. I praktiken kommer det att uppstå en mängd olika före-
teelser beroende av hur utfallet blir, men också beroende på hur den 
lokala ekonomistyrningen är utformad. Det finns dock ett par relativt 
vanliga företeelser som kan vara intressant att lyfta fram. Dessa behand-
las inte i lag eller förarbeten. 

1. Det förekommer att kommuner/landsting under tidigare år i sina 
balanskravsutredningar gjort öronmärkningar av överskott till sär-
skilt avgränsade ändamål, till exempel till en så kallad pensionsreserv. 
Om man vill fortsätta med en sådan öronmärkning, eller disponera 
medel från en sådan öronmärkning; var i en balanskravsutredning är 
det lämpligt att placera en sådan post? Vi gör tolkningen att det kan 
vara lämpligt att placera en sådan post mellan ”Årets resultat efter ba-
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lanskravsjusteringar” och ”Årets balanskravsresultat”.  
En alternativ placering kan vara under ”Årets resultat efter balans-
kravsjusteringar”. En nackdel med detta alternativ kan vara att man 
då måste lägga in ytterligare en nivå i balanskravsutredningen. Alltför 
många nivåer kan leda till att pedagogiken runt denna uträkning för-
svåras. Vi gör tolkningen att det knappast är förenligt med lagstifta-
rens intentioner att placera en sådan post så att den påverkar ”Årets 
resultat efter balanskravsjusteringar”. Detta resultat är reglerat i la-
gen om kommunal redovisning (4 kap 3 a §), vilket innebär att upp-
ställningen kan betraktas som relativt strikt reglerad. 

2. Det finns vissa möjligheter att hänvisa till så kallade synnerliga skäl 
för att inte reglera balanskravsunderskott. Frågan är hur sådant ska 
redovisas i dessa sammanhang. För något år sedan sänktes den så 
kallade Rips-räntan i pensionsskuldsberäkningarna och en relativt 
stor engångskostnad uppkom i resultaträkningen. Den allmänna upp-
fattningen var att denna post var ett synnerligt skäl som kunde avräk-
nas i en balanskravsutredning. Hur bör en sådan post hanteras i den 
nu mer reglerade balanskravsutredningen? Liknande argument som i 
exempel 1 kan användas. Vi lutar mot alternativet att en sådan post 
också bör läggas på samma nivå som RUR m m. Ett alternativ kan 
vara att lägga en sådan post under ”Årets balanskravsresultat”. Det 
blir då aktuellt att lägga upp ytterligare en nivå vilket kan upplevas 
som negativt utifrån ett pedagogiskt perspektiv.  

Om man väljer dessa alternativ kan en balanskravsutredning som 
innehåller många delposter få följande uppställning. 

Exempel på en balanskravsutredning  

Årets resultat +100

samtliga realisationsvinster –10

vissa realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet +4

vissa realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet +3

orealiserade förluster i värdepapper +1

återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar +98

medel till resultatutjämningsreserv –28

medel från resultatutjämningsreserv 0

medel till pensionsreserv –5

synnerliga skäl (t.ex. ändrad RIPS-ränta) +5

Årets balanskravsresultat +70

Balanskravsunderskott från tidigare år –50

Summa +20

Balanskravsresultat att reglera 0
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Den externa redovisningen 

Enligt Finansutskottet bör motiven till bokslutspolitik, genom redovis-
ningsmässigt tveksamma avsättningar för att reservera medel för fram-
tida kostnader, minska till följd av möjligheterna att använda RUR. 
Tveksam tillämpning av redovisningsprinciper äventyrar enligt utskottet 
redovisningens trovärdighet.8 

Enligt ändringen i lagen om kommunal redovisning (5 kap 2 §) ska en 
resultatutjämningsreserv redovisas som en delpost under det egna kapi-
talet i balansräkningen. Eftersom reserven enbart är en delpost ska inte 
förändringar av reserven redovisas över resultaträkningen. 

Uppställningen av ”Eget kapital” i balansräkningen ska från och med år 
2013 ha följande utseende. 

A. Eget kapital 

I. Årets resultat 

II. Resultatutjämningsreserv 

III. Övrigt eget kapital 

 

Ikraftträdande och tillämpning under 2013 
I bokslut för år 2012 är det inte möjligt att göra något med avseende på 
RUR.  

Under år 2013 finns det även en möjlighet att reservera överskott uppar-
betade från och med räkenskapsåret 20109. Om en kommun eller ett 
landsting vill reservera medel upparbetade 2010–2012, ska en ingående 
balans beräknas och beslutas av fullmäktige under räkenskapsåret 2013. 
Därefter är det inte möjligt att retroaktivt reservera medel. Vid beräk-
ning av reserveringen för 2010–2012 är det samma regelverk som gäller 
som för år 2013 och framåt. Det innebär att varje år ska betraktas var för 
sig. 

Det är möjligt att använda reserverade medel från åren 2010–2012 re-
dan under 2013. Det förutsätter dock att man fattat beslut om att tilläm-
pa RUR, att det finns en ingående reserv år 2013 och att regelverket i 
övrigt är uppfyllt. 

                                                        
8 Finansutskottets betänkande 2012/13:FiU15. 
9 Övergångsbestämmelse: De nya bestämmelserna i 8 kap 3 d § tillämpas dock från och 

med räkenskapsåret 2010, om fullmäktige under räkenskapsåret 2013 beslutar att till en 

resultatutjämningsreserv göra en reservering för tidigare räkenskapsår. 
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Bilaga 1 | Kommunallagen, kapitel 8 
8 kap. Ekonomisk förvaltning 

Mål för den ekonomiska förvaltningen 

1 § Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska 
personer.  

Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för 
kommunen eller landstinget.  

Om kommunen eller landstinget har en sådan resultatutjämningsreserv 
som avses i 3 d §, ska riktlinjerna även omfatta hanteringen av den. Lag 
(2012:800).  

Medelsförvaltningen 

2 § Kommunerna och landstingen skall förvalta sina medel på ett sådant 
sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.  

3 § Fullmäktige skall meddela närmare föreskrifter om medelsförvalt-
ningen.  

3 a § Fullmäktige skall meddela särskilda föreskrifter för förvaltningen 
av medel avsatta för pensionsförpliktelser. I föreskrifterna skall det an-
ges hur medlen skall förvaltas. Därvid skall tillåten risk vid placering av 
medlen fastställas. Vidare skall det anges hur uppföljning och kontroll av 
förvaltningen skall ske.  

Föreskrifterna skall omprövas så snart det finns skäl för det. Lag 
(1998:70).  

3 b § Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttighe-
ter som de tillhandahåller.  

För tjänster eller nyttigheter som kommuner eller landsting är skyldiga 
att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet. 
Lag (1998:70).  

3 c § Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som svarar 
mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller 
landstinget tillhandahåller (självkostnaden). Lag (1998:70).  

Resultatutjämningsreserver 

3 d § Kommuner och landsting får reservera medel till en resultatutjäm-
ningsreserv under de förutsättningar som anges i andra stycket.  

Reservering till en resultatutjämningsreserv får göras för att utjämna 
intäkter över en konjunkturcykel, med högst ett belopp som motsvarar 
det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets re-
sultat efter balanskravsjusteringar enligt 4 kap. 3 a § lagen (1997:614) 
om kommunal redovisning, som överstiger 
1. en procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag 
och kommunalekonomisk utjämning, eller 
2. två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag 
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och kommunalekonomisk utjämning, om kommunen eller landstinget 
har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensions-
förpliktelser.  

Medel från en resultatutjämningsreserv får användas för att utjämna 
intäkter över en konjunkturcykel. Lag (2012:800).  

Budgetens innehåll 

4 § Kommuner och landsting ska varje år upprätta en budget för nästa 
kalenderår (budgetår).  

Budgeten för en gemensam nämnd upprättas av den kommun eller det 
landsting som har tillsatt nämnden. Budgeten ska upprättas efter sam-
råd med de övriga samverkande kommunerna och landstingen.  

Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.  

Undantag från tredje stycket får göras 
1. i den utsträckning som medel från en resultatutjämningsreserv tas i 
anspråk enligt 3 d § tredje stycket, eller 
2. om det finns synnerliga skäl. Lag (2012:800).  

5 § Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin 
under budgetåret. I planen skall skattesatsen och anslagen anges. Av 
planen skall det vidare framgå hur verksamheten skall finansieras och 
hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut.  

För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för 
en god ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella 
mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.  

Budgeten skall också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre 
år. Budgetåret skall därvid alltid vara periodens första år. Planen skall 
innehålla sådana finansiella mål som anges i andra stycket. Lag 
(2004:775).  

Reglering av balanskravsresultat 

5 a § Om balanskravsresultatet enligt 4 kap. 3 a § lagen (1997:614) om 
kommunal redovisning för ett visst räkenskapsår är negativt, ska det 
regleras under de närmast följande tre åren.  

Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske.  

Beslut om reglering ska fattas senast i budgeten det tredje året efter det 
år då det negativa balanskravsresultatet uppkom. Lag (2012:800).  

5 b § Fullmäktige får besluta att en reglering av ett negativt balanskravs-
resultat inte ska göras om det finns synnerliga skäl. Lag (2012:800).  

Budgetprocessen 

6 § Förslag till budget skall upprättas av styrelsen före oktober månads 
utgång.  

Om det finns särskilda skäl till det, får budgetförslaget upprättas i no-
vember månad. I så fall skall styrelsen före oktober månads utgång före-
slå skattesatsen för den kommunalskatt eller landstingsskatt som ingår i 
den preliminära inkomstskatten under det följande året.  

7 § Styrelsen bestämmer när övriga nämnder senast skall lämna in sina 
särskilda budgetförslag till styrelsen.  
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8 § Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång.  

De år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall budgeten 
fastställas av nyvalda fullmäktige.  

9 § Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före no-
vember månads utgång, skall fullmäktige ändå fastställa skattesatsen 
och, i förekommande fall, avgiftssatsen för begravningsavgiften enligt 9 
kap. begravningslagen (1990:1144) inom denna tid.  

Budgeten skall därefter fastställas före december månads utgång. Full-
mäktige får då fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som 
har bestämts tidigare, om det finns skäl till det. Lag (1999:308).  

10 § Styrelsens förslag till budget skall hållas tillgängligt för allmänheten 
från och med kungörandet av det sammanträde med fullmäktige då bud-
geten skall fastställas.  

Den plats där förslaget hålls tillgängligt skall anges i kungörelsen.  

11 § I lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och 
annan menighets utdebitering av skatt, m.m. finns föreskrifter om skyl-
dighet för styrelsen att underrätta vissa myndigheter om skattesatsen 
och om avgiftssatsen för begravningsavgiften. Lag (1999:308).  

Utgiftsbeslut under budgetåret 

12 § Om fullmäktige beslutar om en utgift under löpande budgetår, skall 
beslutet innefatta också anvisning om hur utgiften skall finansieras.  

Förbud mot pantsättning 

13 § Kommuner och landsting får inte upplåta panträtt i sin egendom till 
säkerhet för en fordran.  

Vid förvärv av egendom får de dock överta betalningsansvaret för lån 
som tidigare har tagits upp mot säkerhet av panträtt i egendomen.  

Räkenskapsföring och redovisning 

14 § Styrelsen och övriga nämnder skall fortlöpande föra räkenskaper 
över de medel som de förvaltar.  

Närmare bestämmelser om kommuners och landstings bokföring finns i 
lagen (1997:614) om kommunal redovisning. Lag (1997:615).  

15 § Styrelsen bestämmer när övriga nämnder senast till styrelsen skall 
redovisa sin medelsförvaltning under föregående budgetår.  

16 § När styrelsen har fått övriga nämnders redovisningar, skall den 
upprätta en årsredovisning.  

Närmare bestämmelser om årsredovisningen finns i lagen (1997:614) om 
kommunal redovisning. Lag (1997:615).  

17 § Årsredovisningen skall lämnas över till fullmäktige och revisorerna 
snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisning-
en avser. Lag (1999:621).  

18 § Årsredovisningen skall godkännas av fullmäktige. Det bör inte ske 
innan fullmäktige enligt 5 kap. 25 a § beslutat om ansvarsfrihet skall 
beviljas eller vägras. Lag (1999:621).  
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19 § Årsredovisningen skall hållas tillgänglig för allmänheten från och 
med kungörandet av det sammanträde med fullmäktige då årsredovis-
ningen skall godkännas.  

Den plats där årsredovisningen hålls tillgänglig skall anges i kungörel-
sen. Lag (1997:615).  

20 § Fullmäktige får bestämma att allmänheten får ställa frågor om års-
redovisningen vid ett sammanträde med fullmäktige. Lag (1997:615).  

20 a § Minst en delårsrapport som skall upprättas i enlighet med be-
stämmelserna i 9 kap. 1 § lagen (1997:614) om kommunal redovisning 
skall behandlas av fullmäktige. Lag (2004:775).  

Särskilt om kommunalförbund 

21 § Föreskrifterna i 6 och 8 §§ gäller inte kommunalförbund.  

Förbundsmedlemmarna får meddela föreskrifter i förbundsordningen 
om de frågor som avses i 20 §. Lag (1997:826).  

22 § I kommunalförbund med förbundsdirektion skall det sammanträde 
vid vilket budgeten fastställs vara offentligt. En kungörelse om samman-
trädet skall utfärdas i enlighet med vad som anges i förbundsordningen. 
Lag (1997:826).  

23 § Om ett kommunalförbund saknar tillgångar för att betala en skuld, 
är förbundsmedlemmarna skyldiga att fylla bristen. Varje medlem skall 
skjuta till så stor del av bristen som svarar mot medlemmens andel i 
skulden efter de grunder som anges i förbundsordningen. Lag 
(1997:826). 
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Bilaga 2 | Ändringar i kommunallagen 
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2.1 Förslag rilllag om änch"ing i komnHmallagen 
(1991:900) 

Härigenom fOI"l'"skrivs i fråga om konumwallagen (1991:900)1 
dels att 8 kap. 1, 4,5 a och 5 b §§ samt 10 kap. 8 § ska ha foljande 

lydelse, 
dels att det i lagen ska infoms en ny paragraf, 8 kap. 3 d §, samt 

nännas t fol'\'" 8 kap 3 d och 5 a §§ nya mbriker av [oljande lydelse 

NIlmrande lydelse Föreslagen lydelse 

S kap. 
1 § 

KOlmmmer och landsting skall 
ha en god ekonomisk hushållning i 
sm \'erksamhet och I sådan 
verksamhet som bedrivs genom 
andra juridiska personer. 

L La~ omtryckl 2004:93. 

KonmIllIler och landsting ska ha 
en god ekonomisk hushållning i 
sm verksamhet och sådan 
verksamhet som bedrivs genom 
andra juridiska personer 

Fullmiikrige sim beslura om 
riktlinjer för god ekonomisk hus-
hållning för kommunen eller 
landsringet. 

Om kommunen eller landsringet 
har en sMan resulramtjämnings-
reserv som m'ses i 3 d §, sim 
riktlinjerna ären om/arta 
hanteringen avden. 

Resulramtjämningsresen-er 

Jd§ 
Komm uner och landsring får 

resen'era medel rill en resultat-
utjämningsreserv under de förut-
sötmingar som anges i andra 
stycket. 

Resen'ering rill en resulrat-
utjämningsreserv Jar göras för Off 
utjämna intälaer örer en 
konjunktllrcykel, med högst en 
belopp som motsvarar der lägsra 
av anringen den del av årefS 
resultat eller den del av årefS 
resultat efter balanskrm's-
justeringar enligr 4 kap. 3 a § 

5 
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Prop_ 2011112:172 

Konmmner och landsting skall 
vaJje år upprätta en budget for 
nästa kalenderår (budgetår)_ 

Budgeten för en gemensam 
nänwd upprättas av den konumw 
eHer det landsting som har tillsatt 
nämnden_ Budgeten skall upprättas 
efter samråd med de övriga 
samverkande k01mmmerna och 
landstingen 

Budgeten skall upprättas sa att 
intäkterna överstiger kostnaderna_ 

Undantag från tredje stycket rar 
göras om det finns synnerliga skäl_ 

lagen (1997:614) om kommunal 
redorisning, som önvsriger 

l. en procent av summan al' 

skarreintakrer saml generella 
statsbidrag och kommunal-
ekonomisk utjämning, eller 

2. Il'å procent al' summan al' 

skarreintakrer saml generella stats-
bidrog och kommunalekonomisk 
utjämning, om kommunen eller 
landsringeI har en negativt eget 
kapital, inklusive anSWlrs-
förbindelsen för penswn:>-
förpliktelser. 

Medel från en resullat-
utjämningsreserv jar användas för 
arr utjämna intäkter Öl'er en kon-
junkrllrcykel. 

4 §! 
KonmllUleT och landsting ska 

vaJje år upprätta en budget for 
nästa kälenderår (budgetår)_ 

Budgeten for en gemensam 
nänmd upprättas av den konumm 
eHer det landsting som har tiHsatt 
nänmden_ Budgeten ska upprättas 
efter samnl.d med de ö\-TIga 
samverkande konmllUlerna och 
landstingen_ 

Budgeten ska upprättas så att 
intäkterna överstiger kostnaderna_ 

Undantag från tredje stycket rar 

"'= l. i den IIfsrräclming som medel 
från en resultamtjämningsreserv 
ras i anspråk enligt 3 d § rredje 
stycker, eller 

2. om det fums s)'lmerliga skäl_ 

Reglering al' balansknr.'sresullat 

5 a §J 
Om kosmadema för en I'/Sst Om balanskrm'sresullatet enligt 

räkenskapsår översriger intäkr- 4 kap. 3 a § lagen (1997:614) om 
ema, skall del negariWl resIlIratel kommunal redm'isning [or en risst 
regleros och det redovisade egna räkenskapsår är negatil't, ska det 

, s ..... , .. lydd .. !()().I: 71S_ 
's ...... , .. lydd .. !()().I:7H_ 
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kapitalet enligt balansräkningen 
{lIerställas lUlW de nännas t 
foljande tn> Mm 

regleras lWW de nännast foljande 
tn> åren. 

Fu1lnläktigt" skall anta en 
åtgäTdsplan fOi" hur {lIerställandet 
skall ske. 

Fullmäktige ska 
åtgärdsplan for hnr 
ska ske. 

anta en 
regleringen 

Beslut om reglering skall furtas 
seu.ast i budgeten det tn>dje året 
efter det år då det negativa 
resllltatet uppkom 

Beslut om reglering ska fartas 
senast i budgeten det trooJt' året 
efter det år då det negativa 
balanskrol'sresultallJt uppkom. 

5 b §~ 
Fu1lnläktigt" rar besluta art en Fulhnäktige lar besluta art en 

reglering av ert negativt resultat reg1t'riIlg av ert negal1vt 
inte skall göras balanskrol'sresultat inte ska gOnIs 

l. om det har IIppkommit till om det fUlllS synul'l"liga skäl. 
foljd av ert beslw med stod av 
8 kap. 4 § fjärde sO'eket, 

l. om orealiserade fOriIIster i 
värdepapper IIppståtl, eller 

3. om det f1lUlS andra synnerliga 
skäl. 

10 klIp. 
8 §' 

Ert överklagat beslut skall Ert ö\"erklagat beslut ska 
upphävas, om upphävas, om 

l det inte har tillkOllmut i laga L det inte har tillkonunit i laga 
ordning, ordning, 

2. beslutet häufor sig till något 2. beslutet hänfor sig till något 
som inte är en angt"lägt"llhet fOi" som inte är en angelägl'llhet fOi" 
kOlllimmen eller landstinget, k01llinunen t'ller landstinget, 

3 det organ som har fartat 3. det organ som har fartat 
beslutet har överskridit sma beslutet har överskridit sma 
befogellheter, eller befogenheter, eller 

4 . be-slutet strider mot lag eller 4. beslutet strider mot läg eUer 
annan fooatlning. annan forfartning 

Första stycket pllnkterna 3 och 4 Första stycket 3 och 4 gäller inte 
gäller inte beslut enligt 8 kap. 4 § beslut enligt 8 kap. 3 d § tredje 
trooJe och fjärde styckena samt S a sOdet, 4 § trooje och fjärde 
och 5 b §§ styckena samt 5 a och S b §§. 

Något annat beslut rar inte sältas i det överklagade be-slutets ställe 

l . Detma lag träder i kraft den l Januari 2013 
2. De nya bestäumtelserua i 8 kap. 3 d § tillämpas dock från och moo 

räkenskapsåret 20 10, om full.tnäktige under räkenskapsåret 2013 be-slutar 

• s..n..,~ ly<l<~ 2004:775 
' s..n..,~ lv<l<~ 2004: 775 

Prop. 2011 / 12:172 
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2.2 Förslag till lag om änch"ing i lagen (1 997:614) 
om komnnmal redovisning 

Härigenom föreskrivs i frå ga om lagen (1997:614) om konumwal 
redovisning 

dels att 4 kap. 4 och S §§ samt S kap_ 2 § ska ha följande lydelse, 
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 4 kap_ 3 a §, av följande 

lydelse 

N IlI'amnde lydelse Föreslagen lydelse 

-I kap. 
' o§ 

Förmlmingsberättelsen sim 
innehålla upplysningar om dels 
årets resultat efter balanskrovs-
justeringar, dels delta resultat med 
justering for förändring av 
resultawtjämningsresen'en 
(halans knr. 'sresul ta t). 

Balanskramjusreringar görs 
genom att foljande uppgifter inre 
beaktas l 'id beräkningen av årers 
resultat: 

l . realisatiollSl"insrer som inre 
srår i överensstämmelse med god 
ekonomisk hushållning, 

2. realisationsforlusrer till foljd 
av forsäljning som står i överens-
stammelse med god ekonomisk 
hushållning, 

3. orealisemde forlusler 
\ 'ärdepapper, och 

4. återforing av orealiserade 
forlusler i \ ·ärdepapper. 

4 §' 
Om kosmadema för ett VIsst Om balanskramresulralet enligt 

räkenskapsår Öl'erstiger inräkt- 3 a § för ett visst räkenskapsår är 
ema, skall det i förvaltnings- negativt, ska det i förvaltnings-
berättelsen för det m t anges när berättelsen för det året anges näT 
och på vilket sätt man avsI'T att och på vilket sätt man avser att 
göra den i 8 kap_ S a § konummal- göra den i 8 kap. 5 a § kOlmmmal-
lagen (1 99 1:900) föreskrima lagen (1991:900) fOreskri,l l3 
regleringen av det negativa regleringen av det negattva 
resultatet Om fu!1mäktige har balanskrm·sresllltarel. Om fuU -
beslutat att en sådan reglering inte mäktige har beslutat att en sådan 
skall sk!', skal/ upplysning lämnas regleri.ng. inte ska ske , ska upp-

L s."."".lyc!<ts. 2004:776 

Prop. 20 1l/12:172 
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Prop. 2011/12:1 n om detta. Därvid smil skälen till 
beslutet anges. 

Upplysning skall ock~ lämnas 
om hur tidigart" räkenskapsårs 
negativa resultat har I'l"glerats. 

FÖfvaltningsberättelsen skall 
innehålla en utvärdering av om 
målen for en god ekonomisk 
husMllning har uppnåtts 

lysning lanUlas om detta. Därvid 
sm skälen till beslutet anges 

Upplysning ska ock~ lämnas 
om hur tidigare räkenskapsårs 
negativa balanskrm'sresullal har 
rt'glerats och om del balanskrm's-
resultat som alerslår Off reglera . 

FÖfvältningsberättelsen sm 
innehå!1a en utvärdering av om 
målen och riktlinjerna enligl 
8 mp. 5 § andra slycket 
kommunallagen (1991:900) har 
uppnåtts och[oljts. 

Fon'almingsberättelsen sm 
m'en inneMIla en urvärdering av 
kommunens eller landstingets 
ekonomism ställning. 

5 k~r' 
2 § 

Balansräkningen ska i slllmuandrag redovisa konulll\llens eHer 
landstingets samtliga ti!1gångar, avsättningar och skulder samt eget 
kapitäl pÅ dagen föl' räkenskapsårets utgång (balansdagen). Ställda 
panter och ansvarsförbindelser ska tas upp inom linjen 

Balansräkningen ska ställas upp i följande fOfm 

Tillgångar 

A Anläggningstillgångar 
I In\lll3teriel!a anläggningstil!gångar 
IL Materiella anläggningstiHgångar 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 
2 Maskiner och inventarier 
3 Övriga materiella anläggningstillgångar 
III. FinansieHa anlaggningstil!gångar 
B. Bidrag ti!! statlig infrastruktur 
C. Omsättningstillgångar 
I. Förråd m.m. 
II. Fordringar 
III. Kortfristiga placeringar 
IV. Kassa och bank 
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Eget kapital avsättningar och skulder 

.-t , Eget kapital, därav wetr A. 
resultat I . 

Eget kapital 
Aretr resultat 

B. Avsättningar 
I Avsättningar for pensIOner 

och liknande fOrpliktelser 
il Andra avsättningar 

C. Sladder 
I Långfristiga skulder 
II. Kortfristiga skulder 

Panter och ansvarsförbindelser 

Il Resultatllljämningsreserv 
III (},Tigt eget kap ital 

B. Avsättningar 
L Avsättningar for pensioner 

och liknande forpliktelser 
il Andra avsättningar 

C. S1rulder 
I Långfristiga skulder 
II. Kortfristiga skulder 

l. Palller och dänned jämförliga säkerheter 
2. Ansvarsförbindelser 

a) PensiollSforpliktelser som inte har upptagits bland slrulderua ener 
avsättnmgarna 

b) Övriga ansvarsforbindelser. 

Deuna lag träder i kraft den l Ja!l\Iari 2013. 

Prop, 2011/12:172 



 

RUR i praktiken 

Resultatutjämningsreserv 
Balanskravsutredning 

Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlig-
het att reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsre-
serv (RUR). Denna reserv kan sedan användas i balanskravsutredningen 
för att jämna ut intäkter över en konjunkturcykel.  

RUR är frivillig att tillämpa, de kommuner och landsting som tänker 
göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras. Hanteringen ska 
framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige 
ska besluta om.  

Utöver möjligheter att tillämpa RUR tar rapporten upp andra lagänd-
ringar med bäring på god ekonomisk hushållning. 

 

Upplysningar om innehållet 

Anders Nilsson, Per Sedigh, fornamn.efternamn@skl.se 
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 Datum Vår beteckning 

  2013-10-01 KS2013/70 nr 2013.2761

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Jonas Eliasson, Administratör 

 

0171525 58 
jonas.eliasson@habo.se 

 

Yttrande rörande överförmyndarnämndens förslag till kommun-
fullmäktige om utökad budget för 2013 

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

Förvaltningens bedömning 
Antalet ärenden hos överförmyndarnämnden ökar kontinuerligt för varje år 
och närmar sig en situation där det inte går att klara detta med en handlägga-
re. Enligt förvaltningens mening finns tre sätt att hantera detta: 

 Inleda samarbete med en annan kommun för att på så sätt få samord-
ningsvinster och minska sårbarheten. 

 Förstärka den egna verksamheten. 

 En kombination av dessa åtgärder. 

Under året har förvaltningen och kommundirektören inlett en dialog med 
Enköping kommun om ett eventuellt samarbete. Denna dialog pågår fortfa-
rande. Ett arbetsmöte kring detta är planerat till mitten av oktober tillsam-
mans med konsult, under förutsättningen att alla parter ger klartecken till 
deltagande. 

I socialförvaltningens budget för 2014 kommer att avsättas medel för ytter-
ligare 0,5 handläggare på överförmyndarnämndens verksamhetsområde.  

Beslutsunderlag 
– Protokoll från överförmyndarnämnden. 
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 Datum Vår beteckning 

  2013-10-01 KS2013/70 nr 2013.2761

 

Kommunkansliets förslag till beslut: 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige avslår överförmyndarnämndens framställan om utökad 
budget under år 2013.  
 

__________ 
Beslut expedieras till: 
Överförmyndarnämnden 



HÅBO 
KOMMUN 

Överförmyndarnämnden 
Izzo Randhav, Nämndsekreterare 
0171-52510 
izzo,randhav@habo.se 

Datum 
2013-04-26 

Håbo Kommun 

Kommunfullmäktiga 

74680 BÄLSTA 

1 (1) 
Akt nr Dnr 

HAsO KOIVJivlUN 
KOM\lUNSTYRflSENS FORVALThlNG 

INKOM 

2013 -04- 2 6 
RsgJr 

__ . ___ ._-,'--"tX:;:cO--,-i :S--,-._~I 3::.:2:.,:}-...J 

Saken: ställande av handling till kommunfullfäktiga i Håbo kommun 

Avser överförmyndarnämndens beslut om förslag till kommunfullmäktiga att bevilja nämnden ut-

ökad budget gällande anställning av handläggare på 50 %. 

Utdrag ur sammanträdesprotokoll 2013-04-11, Öfn 5, beslut § 5.6 bifogas. 

Med vänlig hälsning 

för överförmyndarnämnden i Håbo Kommun 

(;1
1 

ft,,, j v-----
Izzo Randhav 
Nämndsekreterare 

Bilagor: 

Utdrag ur Öfn sammanträdesprotokoll, 2013-04-11 

POSTADRESS 
74680 BÅLSTA 
BESÖKSADRESS 
Centrumieden 1 

TELEFON VÄXEL 
0171-52500 
TELEFAX 
0171-56333 

ORG.NR 
212000-0241 

HEMSIDA 
www.habo.se 

E-POST 
kommun@habo.se 



HÅBO 
KOMMUN 

Överförmyndarnämnden 
Centrumieden 1,74680 Bålsta 

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

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

Öln § 5 Ärenden 

Öln § 5.6 Överförmyndarnämndens förslag till kommunfullmäktIga at! bevilja överförmyndarnämnden 
utökad budget avseende anställning av handläggare på 50 % tjänst 

Sammanfattning 

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

rättsförluster för de människor som på grund av sina åldrar, sjukdom eller annan funktion nedsättning inte kan 

föra sin egen talan gentemot det allmänna. 

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

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

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

årliga granskningsrapporter. Dessutom har överförmyndarnämnden konstaterat att verksamheten får ett 

ständigt ökande arbetsflöde motsvarande 20-30 nya ärenden i genomsnitt per år. Statistik från nämndregistret 

visar ärendeflödet som följande: 147 akter 2010,176 akter 2011 och 204 akter 2012. Dessutom tillkommer allt 

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

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

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

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

året. 

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

och misstag inom verksamheten. Även om det inte har lett till rättsförlust för någon enskild, har konstaterats att 

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

verksamhetsåret 2012. 

Beslutsunderlag 

Utdrag ur nämndens årsredovisning 2012, Bilaga 2 

Öln § 5.6 Överlörmyndarnämndens beslut 

Mot denna bakgrund beslutar överförmyndarnämnden att föreslå kommunfullmäktige att bevilja nämnden 

utökad budget för att anställa en ytterligare handläggare på 60% tjänst. 

Justering sign 

1t,1( J:t~ 
Utdragsb~yrkande 

-;:je Sidan 11 av 13 



  1(1)

 Datum Vår beteckning 

  2013-09-20 KS2013/99 nr 2013.2634

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 

 

0171-525 02 
hans.nordstedt@habo.se 

 

Årsredovisning 2012 - Samordningsförbundet Uppsala län 
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 2012. Av revisionsberättelsen framgår bl. a. följande: ”Enligt vår 
uppfattning har styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län bedrivit verk-
samheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsstäl-
lande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna 
kontrollen har varit tillräcklig, att resultatet enligt årsredovisningen är fören-
ligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda enligt 
förbundsordning och verksamhetsplanen samt att årsredovisningen har upp-
rättats i enlighet med god redovisningssed och tillämpliga delar av lagen om 
kommunal redovisning. 

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksam-
hetsåret 2012.” 

Beslutsunderlag 
– Kommunfullmäktiges beslut 2008-06-16, § 77. 
– Årsredovisning med verksamhetsberättelse 2012. 
 
Kommunkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Fullmäktige beslutar att för Håbo kommuns del, dels godkänna förbu-
dets årsredovisning för år 2012 och dels bevilja styrelsen ansvarsfrihet 
för verksamheten under år 2012.  

__________ 



Till styrelsen och forbundsmedlemmama 

REVISIONSBERÄTTELSE for år 2012 

Samordningsförbundet Uppsala län 
Organisationsnummer 222000-2576 

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och fOrbundsstyrelsens forvaltning i 
Samordningsforbundet Uppsala län, org nr 222000-2576, for verksamhetsåret 2012 

Styrelsens ansvar för årsredovisningen och förvaltningen 
Det är förbundsstyrelsen som har ansvaret for att upprätta en årsredovisning som ger en 
rättvisande bild och for den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig for att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter ell er på fel. Styrelsen ansvarar också for att verksamheten bedrivs 
i en lighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller for 
verksamheten. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen är upprättad i en lighet med 
kommunallagen samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med Lag om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser och forbundsordningen på grundval av vår 
granskning. 

Vi har utfort vår granskning enligt Lag om flllansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser, kommunallagen, forbundsordningen samt god revi sionssed i 
kommunal verksamhet. 

Vår granskning innefattar att genom olika åtgärder inhämta underlag om belopp och 
annan information i årsredovisningen. Revisorn välj er vi lka åtgärder som ska utforas, 
bland annat genom att bedöma riskerna for väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revi sorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar 
årsredovisningen for att ge en rättvisande bild i syfte att utfOlma granskningsåtgärder som 
är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett 
uttalande om effektiviteten i forbundets interna kontroll. Granskningen innefattar också 
en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av 
rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den 
övergripande presentationen i årsredovisningen. 



Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår granskning av 
årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och forhållanden i fOrbundet för att 
kunna bedöma verksamheten i forhållande till gällande mål, beslut och riktlinjer samt de 
foreskrifter som gäller for verksamheten. 

Granskningen har genom fOrts med den inriktning och omfattning som behövs fOr att ge 
rimlig gJund fOr bedömning och ansvarsprövning. 

Ulla/anden 

Enligt vår uppfattning har styre lsen i Samordningsforbundet Uppsala län 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontroll har 
varit tillräcklig, att resultatet enligt årsredovisningen är forenligt med de finansiella mål 
och verksamhetsrnål som är uppställda enligt forbundsordning och verksamhetsplanen 
samt att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och 
tillämpliga delar av lagen om korrununal redovisning. 

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet for verksamhetsåret 2012. 

Uppsala den 12 april 2013 

näs 
Auktoriserad revIsor 
Deloitte AB 
Utsedd av staten 

Bilagor: 
De sakkunnigas rapporter 

Knut Rexled 
För RegionfO rbundet 
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Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län 
Samordningsförbundets revisorer har granskat förbundets verksamhet och 
årsredovisning för 2012 och tillstyrker att ledamöterna i styrelsen beviljas 
ansvarsfrihet. 
 
Samordningsförbundets medlemmar ska ta ställning till om förbundets styrelse 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012. 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 2012 
- Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet Uppsala län 
- Årsredovisning 2012 
 
 
Hälsningar 
 
Anna Forslin 
Sekreterare Samordningsförbundet Uppsala län 
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2013-04-12 

Till : Revisorerna i Samordningsförbundet Uppsala län 

Vår granskning har genomförts som underlag för er ansvarsprövning av Samordningsför-
bundet Uppsala län år 2012 . 

Vi har i denna rapport sammanfattat iakttagelser från granskningen av årsbokslutet och 
årsredovisningen för förbundet. 

Det har inte framkommit några väsentliga noteringar som påverkar vår bedömning av att 
resultat och ställning ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning för året 
2012 . Vissa utvecklingsområden har dock identifierats. 

Granskningen har genomförts i enlighet med fastställd revisionsplan för 2012. Gransk-
ningen av delårsrapporten för 2012 har avrapporterats tidigare i separat rapport. 

/ 

Kopia: Förbundets ledning och styrelse 
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1. Granskning av Samordningsförbundet Uppsala län 2012 

1.1. Inledning 

Samordningsförbundet Uppsala län granskas av revisorer utsedda av förbundets medlem-
mar. Granskningen sker i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet. 

Ernst & Young har under 2012 granskat delårsrapport per 30 juni. Utifrån granskningen gjor-
des bedömningen att förbundet redovisade en rättvisande bild av resultat och ställning per 
2012-06-30. Ett utvecklingsområde som lyftes fram är att det skulle vara intressant att följa 
antalet avbrott/avhopp från insatserna och vad de underliggande faktorerna är. 

Det konstaterades vidare vid delårsgranskningen att det under de första sex månaderna un-
der 2012 inkommit ett större antal projektansökningar än under tidigare år, vilket leder till att 
prioriteringar bland projekten måste göras. Förbundet prognostiserade också att det tidigare 
upparbetade överskottet skulle komma att nyttjas under hösten. 

1.2. Granskningen utgångspunkter 

Denna rapport syftar till att kortfattat sammanfatta resultatet av granskningen av årsbokslutet 
och årsredovisningen , samt att ge revisorerna ytterligare information och underlag inför an-
svarsprövningen av förbundets styrelse. 

Enligt 7 § i lagen om finansiell samordning av rehabi literingsinsatser har samordningsförbun-
den till uppgift atl: 

• Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 
• Stödja samverkan mellan samverkansparterna 
• Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliter-

ingsinsatser och som syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra 
förvärvsarbete 

• Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall 
användas 

• Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna 
• Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 

Det är styrelsens ansvar att säkerställa att förbundets verksamhet ryms inom och stödjer 
punkterna i 7 §. 

Vid revisionen av samordningsförbunden skall bestämmelserna i 9 kap 4-18 § § i kommunal-
lagen tillämpas. Det innebär bl.a. att revisorerna skall pröva om verksamheten sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt , om räkenskaperna är 
rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig . 
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2. Granskning av årsredovisningen 

2.1. Arsredovisningens följsamhet till lagstiftningens krav 

Granskningen av årsredovisningen har omfattat en bedömning av tillämpningen av lag om 
finansiell samverkan och kommunal redovisningslag . Granskningen har inte föranlett några 
väsentliga noteringar. Granskningen av årsredovisningen och årsbokslutet har skett i enlig-
het med god revisionssed i kommunal verksamhet. 

2.2. Bokslutsdokumentation 

Bokslutsdokumentationen är av god kvalitet. Specifikationer finns till samtliga balansposter. 
För väsentliga delposter bifogas verifierande underlag. 

2.3. Förbundets ekonomi 

Förbundet bildades under andra halvåret 2008. De första åren efter bildandet byggdes ett 
väsentligt eget kapital upp då finansiering av projekVinsatser inte skedde i den utsträckning 
som medlemmarna finansierade. Under såväl 2011 som 2012 redovisar förbundet negativa 
ekonomiska resultat vilket är i enlighet med budget. Eget kapital har därmed minskat under 
2012 från 19,6 mkr till 16,5 mkr. Även för 2013 planeras att använda medel ur eget kapital för 
finansiering av insatser/projekt. 

2.4. Särskilt om pensioner 

Förbundet har under 2012 och början av 2013 blivit fakturerade för eftersläpande inrapporte-
rad information till pensionsinstitut. De tre anställda i förbundet har olika utformade anställ-
ningsavtai och skrivningar kring pensioner. Vår bedömning är att det skulle vara bra att en-
hetliggöra anställningsavtalen och tydliggöra skrivningarna kring pensioner. 

2.5. Finanspolicy 

Förbundet har en policy som tillåter räntebärande placeringar. Placeringar i penningmark-
nadskonto har skett sedan år 2009 med 20 mnkr. Placeringen finns kvar även i bokslutet per 
31 december 2011 . Verkligt värde överstiger anskaffningsvärdet med 1,3 mkr. Granskningen 
har inte påvisat några avvikelser i förhållande till finanspolicyn. 

2.6. Korta kommentarer till granskning av balansräkning och resultaträkning 

Tillgångarna består till 97 procent av likvida medel. Posterna har avstämts mot verifierande 
underlag utan anmärkning. Övriga tillgångar har granskats mot av förbundet upprattade 
specfikationer och stickprovsvis mot verifierande underlag. 

Eget kapital och skulder består till 63 procent av eget kapital. vilket avser ackumulerade re-
sultat för åren 2008-2012. Skulderna har avstämts mot verifierande underlag utan anmärk-
ning . Skulderna avser främst skulder i projekt som finansieras av förbundet. 

Resultaträkningen 
Granskning av resultaträkningen har skett analytiskt mot budget samt mot avtal för väsentli-
ga intäkts- och kostnadsposter. Granskningen har inte föranlett några väsentliga noteringar. 
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Redovisade intäkter från huvudmännen om 22 mnkr (21 mnkr) stämmer mot beslutade och 
utbetalda belopp från huvudmännen. 

Periodisering av kostnader i projekt har skett mot verifierande underlag från projekten samt 
stickprovsvis mot fakturor utan anmärkning. 

Lokalhyra och kostnader för redovisningstjänster är avstämda mot avtal utan anmärkning. 
Lönekostnader har avstämts mot avtal utan anmärkning för de personer som uppburit lön 
under året. Ränteintäkter har avstämts mot underlag från bank utan anmärkning. 
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3. Styrning av verksamheten 

3.1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 

Millen för samordningsförbundet som styrelsen beslutat om framgår av verksamhetsplanen 
för 2012. Verksamhetsplanen beslutades i november 2011 . 

Av verksamhetsplanen för 2012 framgår att förbundet arbetat mot följande verksamhetsmäs-
sig a mål: 

• ge stöd till individer att komma ut på arbetsmarknaden 
• utnyttja medlemmarnas resurser mer effektivt och främja samverkan 
• ta vara på kunskaper och erfarenheter 
• implementera goda exempel , metoder och arbetssätt 

De verksamhetsövergripande målen har inte förändrats sedan föregående år. 

De målgrupper som förbundet arbetat med rör i första hand den del av den arbetsföra be-
folkningen mellan 16-65 år som har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. I denna 
grupp fokuseras i huvudsak på; 

• personer med psykisk ohälsa, med särskilt fokus på unga vuxna (16-29 år) 
• personer med långvarigt bidrags- eller ersättningsberoende 
• Kvinnor med långvarig ohälsa 

Förbundet konstaterar att arbetet med budget och arbetet med att upphandla en extern ut-
värderare av förbundet har lett till att förbundet inte ligger helt i fas med det som planerades 
göras under året. 

Det konstateras i verksamhetsplanen för 2012 att verksamheten fortfarande är under utveck-
ling , och bedöms så vara ytterligare ett par år. det konstateras vidare att det blir allt mer an-
geläget att sprida kunskap om förbundet . såväl inom som utom länet. Under 2012 har ett 
fokus varit att sprida resultatinformation. 

Det fastslås även i verksamhetsplanen ett stort antal punkter förbundet prioriterar under året: 
• Samverkansplattform 

• Samverkansplattformar kan fungera som ett alternativ eller ett kom-
plement ti ll projekt Tanken är att pröva att frångå projektform och infö-
ra samverkansplattformar som en permanent arbetsform 

Arbete med detta har under året påbörjats i förbundet. 

• Gemensam bild 
• En tydlig gemensam ide om hur förbundet arbetar och vad förbundet 

kan erbjuda medlemmarna ska tas fram. 

Material har under året tagits fram 

• Prioriteringsdiskussion 
• Grunderna för hur förbundet ska prioritera bland projekt och verksam-

heterna ska fördjupas . 
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Arbetet med att ta fram en modell för prioritering av projekt har inletts. 

• Samverkans möten 
• Målet var att genomföra fier samverkansmöten med förbundets med-

lemmar, för att stämma av hur de lokala behoven ser ut efter det första 
projektet. Målet lyftes dock bort från verksamhetsplanen i juni 2012, ef-
ter att många projektansökningar inkommit och kraft lades på detta. 

• Utveckla förbundets mötesformer 
• Det finns ett behov av att utveckla förbundets möten . Innehållet i dis-

kussionerna bör fördjupas och handla mer om ett gemensamt lärande, 
spridning, implementering samt nya projekt och prioritering av dessa. 

Möten med styrelse och beredning har genomförts. Vid mötet har 
bland annat bedömningskriterier samt framtida externa föreläsare dis-
kuterats . 

• Samverkan med landstinget 
• Det är av stor vikt att följa frågan som rör landstingets möjligheter att 

samverka på olika sätt. 

Förbundet konstaterar att samverkan med landstinget i stor utsträck-
ning beror på de lokala chefernas inställning till samarbete. Det ses 
som positivt att landstinget nu i sin ordinarie verksamhet har imple-
menterat Kompetenscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering . 

• Samverkansutvecklande aktiviteter 
• Arbetet med att utveckla och genomföra aktiviteter som ska verka 

samverkansutvecklande bör prioriteras under året. Detta ska göras 
genom till exempel gemensamma utbildningar eller temadagar till-
sammans med förbundets medlemmar. 

Här har vissa av projekten genomfört halvtids- respektive heltidssemi-
narier. De externa socioekonomlska utvärderingar som har gjorts fun-
gerar också som samverkans utvecklande aktiviteter. 

Se punkt 3.2 för ytterligare samverkansutvecklande aktiviteter. 

• Mål och mått 
• Ett arbete behöver startas för att utreda vilka mål och resultatmått som 

förbundet skulle kunna ha på individ-, organisations- och samhällsnivå. 

Ett arbete har påbörjats med att ta fram nya mål och mått för vad som 
ska mätas i förbundet och i projekten . Det finns bland annat planer på 
att mer ingående mäta projektdeltagarnas självupplevda hälsa . 

3.2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna 

Utöver finansiering av samverkans projekt, som i sig leder till samverkan mellan förbundets 
parter, har förbundet även under året på andra sätt arbetat mot att stötta samverkan mellan 
förbundets medlemsparter. 
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I årsredovisningen lyfter förbundet särskilt fram fyra samverkansinsatser där förbundet delta-
git 

KUR-projektet 
Kunskapsutveckling om rehabilitering är ett regeringsuppdrag till Försäkringskassan som 
handlar om att stimulera gemensam kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med 
psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning . 

Gemensam halvdag FK-AF 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har med hjälp av samordningsförbundet arrange-
rat en gemensam halvdag med syfte att öka kunskapen om varandras organisationer. Totalt 
deltog här ca 170 handläggare från de olika myndigheterna. 

Granskning uppdrag 
Arbetsförmedlingen, Uppsala kommun, Försäkringskassan och landstinget har tillsammans 
arrangerat ett seminarium riktat till handläggare i de olika organisationerna . Rubriken för se-
minariet var Vad gör vi? Vem gör vad? Hur kan vi jobba tillsammans? Seminariet handlade 
om att skapa bättre förståelse för varandras organisationer. 

Statislikkällor 
Förbundet har arbetat med att se över tillgängliga statistikkällor. Syftet har varit att skapa 
större tydlighet kring behov av samverkan. Statistiken ska fungera som underlag vid priorite-
ringar. Arbetet med detta sker tillsammans med Regionförbundet 

Vidare har för at! stärka samverkan och att informera om förbundets verksamhet under året 
fyra nyhetsbrev skickats ut. 

Utöver dessa insatser har även medarbetare och förtroendevalda vid förbundet deltagit i kon-
ferenser tillsammans med andra samordningsförbund under året som gatt. Bland annat har 
företrädare för förbundet deltagit i en regional nätverkskonferens för samordningsförbunden i 
östra mellansverige, en nationell nätverkskonferens samt ett processledarnätverk. 

Förbundet konstaterar i årsredovisningen att de samverkande aktiviteterna har utvecklats väl 
under året som gått Det fastslas dock att kontakterna mellan myndigheterna behöver ut-
vecklas ytterligare, i första hand rörande förståelse för varandras uppdrag och förutsättning-
arna för samverkan. Förbundet har inlett diskussioner med flera av projektledarna för att un-
dersöka om de samverkansutvecklande aktiviteterna kan ske med koppling till respektive 
projekt 

Förbundet deltar också i de! Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS). Ett projekt 
som drivs inom ramen för NNS är att samla in och presentera goda exempel och berättelser 
från projektdeltagare. Målet är att dessa berättelser ska spridas till kommuner som inte har 
samordningsförbund. 

Tre socioekonomiska utvärderingar har genomförts externt under året som gått De externa 
rapporterna visar på mycket stora socioekonomiska vinster om så få som ett par individer i 
de olika projekten kommer ut i arbete. Det rör sig om långsiktiga vinster i storleksordningen 
50-100 mnkr. Resultatet från utvärderingarna fungerar som ett mycket bra instrument att ar-
gumentera för samordningsförbundets existensberättigande, och visar på stora sam ord-
ningsvinster mellan deltagande myndigheter. 
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3.3. Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade reha-
biliteringsinsatser och som syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin för-
måga att utföra förvärvsarbete 

Under 2012 har inga nya projekt beviljats. Några pågående projekt har dock beviljats för-
längning. Samordningsförbundet har under året finansierat 12 samverkansprojekt. De flesta 
av dem har fokus på fortsatt rehabilitering , meden ett antal har som mål alt deltagarna ska 
återgå till arbetsmarknaden. 

Följande projekt har under året finansierats , där det huvudsakliga målet är återgång till ar-
betsmarknaden: 

• SARA - modell för samverkan där representanter för alla myndigheterna sitter i sam-
ma lokaler. Målgruppen är individer med sammansatt problematik i behov av sam-
ordnad rehabilitering där målet är att få arbete/öka arbetsförmågan, individer som har 
eller bedöms få lång tid utan egen försörjning och som står långt från arbetsmarkna-
den . Huvudprojektägare är Enköpings och Håbo kommuner. Projektet har förlängts till 
november 2013. 

• United Action - använder motiverande samtal och lösningsfokuserat arbetssätt för 
personer som har eller riskerar ett långvarigt utanförskap. Målgruppen bland annat 
individer mellan 16 och 64 år som har behov av samordnade insatser från minst två 
av projektägarna samt unga mellan 16 och 29 år som på grund av psykisk ohälsa, 
social eller socialmedicinsk problematik samt låg utbildningsbakgrund riskerar ett 
långvarigt utanförskap. Projektägare är Östhammars kommun. Projektet har förlängts 
till maj 2013. 

• Tierpsmodellen - Projektet syftar till amverkan kring ungdomar i åldern 18 - 29 år 
som har eller kan antas ha någon form av social problematik samt kontakt med minst 
två olika myndigheter där behov av samverkan föreligger. De flesta deltagarna har ti-
digare anvisats till arbetsmarknadsåtgärder men har ändå inte kommit vidare och 
uppnått egen försörjning. Projektet ägs av Tierps kommun. 

• STIG - Stöttar personer 18-29 år som har komplexa behov och är i behov av samord-
nade insatser med hjälp av metoden coachning . Praktikplatser ska användas som 
bas till övrig problemlösning . Projektet vänder sig till individer med medicinska dia-
gnoser, psykosociala problem samt individer med kompetensbrister, främst i form av 
arbetslivserfarenhet och språkliga brister, som har varit bidragsberoende i minst 6 
månader. Heby kommun är projektägare. Projektet avslutades i december 2012 . En 
slutrapport kommer att tas fram under våren 2013. 

• Jobbsfudion - Samarbete mellan Knivsta kommun och Arbetsförmedlingen som vän-
der sig till ungdomar mellan 18 och 30 år som har svårt att få fäste på arbetsmarkna-
den och som under en längre tid stått utanför arbetsmarknad och utbildningssystem. 
Individerna är i behov av samordnade insatser från medverkande myndigheter. Pro-
jektet startade i december 2011 . 

Ovan kort beskrivna projekt har samtliga som huvudmål att förmå individerna at! ta sig tillba-
ka till arbetsmarknaden. 

Följande projekt har fokus på förberedelse för fortsatt rehabi litering av deltagarna , och har 
under året finansierats av samordningsförbundet: 

9 



äJ ERNST & YOUNG 
Qu;"ity In Everythjng We Do 

• Vita/is - Projektet är länsövergripande och har det övergripande syftet alt de kvinnor 
som får behandling med ACT (Acceptance and Commitment Therapy) snabbare och 
mer kostnadseffektivt kommer ut i arbete jämfört med kontrollgruppen. Från och med 
juli 2011 vänder sig också projektet mot män. Målgruppen är de individer som riskerar 
alt bli utförsäkrade och vars sjukfrånvaro beror på psykisk ohälsa, stress eller smärta. 
Projektet avslutades under 2012. Projektet ägdes av landstinget. 

• Hikikomori - Samarbete mellan Uppsala kommun, Knivsta kommun samt landstinget. 
Projektet riktar sig mol personer mellan 18 - 25 år och syftar särskilt alt nå fram till 
dem som har elt undvikande/passificerat beteende mot myndigheter. Projektägare är 
Uppsala kommun. 

• Grön Rehab - Samverksansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 
och Landstinget som vänder sig mot individer som är aktuella för handlingsplanesam-
verkan och har minst åtta månader kvar inom sjukförsäkringen, individer med en dia-
gnos som motsvarar psykisk ohälsa och smärtproblematik samt individer som har 
minst 25 procents arbetsoförmåga. Arbetsförmedlingen är ägare av projektet. 

Tva projekt beskrivs som vidareutvecklad samverkan med en hög grad av medfinansiering 
direkt från förbundets medlemmar. 

• 3.4.4- Projektet är länsövergripande och ska bidra till alt de som blir utförsäkrade på 
grund av att antalet ersältningsdagar tar slut ska få ett samordnat stöd i sin rehabili-
tering , framförallt vad gäller information . Målgruppen är personer boende i Heby, 
Håbo och Uppsala kommuner. Projektägare är dock Uppsala kommun. 

• Växthuset 11- riktar sig mot individer mellan 16 och 40 år som är aktuella hos projek-
tets samverkansparter och befinner sig i eller riskerar alt hamna i en rundgång av åt-
gärder hos två eller flera av parterna . Målgruppen har vidare en känd historik hos en 
eller flera av samverkansparterna och har under minst fyra månader haft elt bidrags-
eller ersättningsberoende. I huvudsak prioriteras i målgruppen individer mel lan 16 och 
25 år. Älvkarleby kommun är projektägare. 

Utöver dessa projekt har också samordningsförbundet bidragit med medel för medfinansie-
ring till ESF-projekt. Romane Buca är elt projekt som riktar sig mot arbetsföra individer med 
romskt ursprung i åldern 16-65 år som saknar egen försörjning . Gemensamt för målgruppen 
är en hög grad av marginalisering och utanförskap där få av deltagarna har tid igare arbets-
livserfarenhet eller förankring på arbetsmarknaden. Samordningsförbundet finansierar pro-
jektledaren. 

Ett annat ESF-projekt som samordningsförbundet finansierar är Athena som riktar sig till ar-
betslösa sedan minst ett år tillbaka. Fokus är riktat mot individer med utländsk bakgrund, helt 
eller delvis sjukskrivna sedan minst 6 månader, personer med ekonomiskt bistånd eller intro-
duktionsersältning . Samordningsförbundet finansierar projektledaren samt del av Arbetsför-
medlingens handläggare i projektet. 

3.4. Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samord-
ning skall användas 

Styrelsen har beslutat om en budget för 2012 som anger hur förbundets medel ska använ-
das. Förbundets tilldelning har inför 2012 ökat med 1 miljon kr, jämfört med föregående år. 
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Medlen används till största delen (för 201295 %) till att finansiera verksamheter som syftar 
till att samordna rehabiliteringsinsatser och som syftar till att individer uppnår eller förbättrar 
sin förmåga att utföra förvärvsarbete. 

En liten del av budgeten är avsatt för förvaltning och drift av förbundet, och en än mindre del 
avser kostnader för de förtroendevalda . Det finns också en post i den övergripande budgeten 
som är avsatt för "övriga samverkansinsatser" . Dessa rör bland annat kostnader för utbild-
ning och seminarier, kostnad för konsultstöd samt kostnader för utvärdering av förbundet. 

3.5. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna 

I policyn för samverl<ansprojekt anges förbundets krav på projekten gällande uppföljning och 
utvärdering. 

Projekten som finansieras av samordningsförbundet i Uppsala län ska följas upp och utvär-
deras med följande system: 

• SUS, Sektorsövergripande system för Uppföljning av Samverkan inom rehabililer-
ingsområdet. Syftet med systemet är att underlätta lokal, regional och nationell upp-
följning av samverkan samt ge möjlighet att kunna leda och styra inom ramen för 
samverkan. I systemet följs deltagarna upp på individnivå. Det är staten som har 
ålagt samtliga samordningsförbund att rapportera i detta system. 

SUS-verktyget uppges fungera bättre nu än tidigare. I samband med träffar inom ra-
men för projektledarnätverket som träffas var tredje vecka diskuteras bland annat 
SUS-relaterade frågor. 

• Kompletterande utvärdering kring samverkan, ska upphandlas och genomföras 
för att följa effekterna av samverkan. Alla projekt ska använda en självvärderingsmo-
dell. Självvärderingsmodellen bygger på tre syften; kontroll, främjande och att vara ett 
underlag för kunskapsspridning . Självvärderingen är upprättad enligt en niofältig mo-
dell med syfte att på ett systematiskt sätt täcka in projektets förutsättningar, genomfö-
rande samt resultat och effekter för brukare, personal och de samverkande organisa-
tionerna . 

I förbundets årsredovisning presenteras vid den kortare presentationen av respektive projekt 
projektets resultat och måluppfyllelse per 31 december i relation till projektets mål. Antalet 
individer som återgått till arbetsmarknaden presenteras. 

Förbundet har börjat mäta antalet avhopp från insatserna. Det konstateras att det inte är helt 
enkelt att mäta detta eftersom ett avhopp eller ett bortfall kan definieras på olika sätt. Resul-
tatet hoppas dock ge en indikation på projektens kvalitet. 

3.6. Kommentarer och bedömning 

Vi bedömer att förbundet finansierar projekt som ligger inom de samverkande parternas 
samlade områden . 

Förbundets styrelse har beslutat om mål och riktlinjer för verksamheten . Målen bör dock pe-
riodiseras för att underlätta bedömningen av måluppfyllelse. Denna bedömning är återkom-
mande från föregående år. Förbundet presenterar i årsredovisningen dock måluppfyllelse i 
förhållande till projektets mål vid projektavslut. Detta ser vi som positivt, men kan samtidigt 
leda till en missvisande bild av hur projektet fortlöper, vi lket beror på att projektmålen inte 
periodiseras. 
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Någon djupgående analys av måluppfyllelsen görs inte i samband med årsredovisningen. 
För at! styrelsen ska kunna bedöma förbundets arbete ur ett helhets- och ändamålsenlig-
hetsperspektiv krävs att projekten kontinuerligt följs upp och utvärderas. Utan analyser av de 
specifika projektens måluppfyllelse kan inte en övergripande analys genomföras. Denna be-
dömning kvarstår från föregående år. 

Vi ser det som positivt att förbundet har påbörjat et! arbete med at! mäta antalet avhopp från 
insatserna samt analyserar bakomliggande anledningar till avhoppen. Detta kan framgent 
komma att ge viktig input till hur väl projekten fungerar. 

Av vad som framkommit vid vår granskning används medlen som står till förbundets förfoga-
de på ett för uppdraget ändamålsenligt sätt. Balansen mellan direkta insatser mot målgrup-
pen , stöttande insatser mot parterna och verkställande insatser förefaller vara god. 

Förbundet fortsätter arbeta bort de ackumulerade överskottet, vilket vi ser som positivt. 
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1. Förvaltningsberättelse 

1.1 Ordföranden har ordet 

Samordningsfårbundet har under året som gått fo rtsatt sin 
mognadsprocess. Då vi nu successivt betar av vårt 
ackumulerade överskott så har medlemmarna fOr fårsta 
gången ansökt om insatser i en omfattning som överstiger 
tillgängliga medel. Styrelsen har därigenom tvingats att 
skapa en prioritering bland mycket bra och fullgoda 
insatser. För att ytterligare fårstärka den grund fOrbundet är 
byggt på så deltog fårbundsberedningen i samband med ett 
av höstens styreselmöten. Tillsammans med styrelsen 
diskuterades ingående fårbundets mål, visioner och syfte 
får att skapa en samsyn. Detta framåtsyftande arbete 
kommer att fortsätta under 2013. 

För att bättre kunna möta upp medlemmarnas olika behov har fårbundet genom ägar-
och medlemsdialoger haft konstruktiva samtal med samtliga parter. Dessa har 
tidsmässigt ägt rum i god tid fåre respektive kommuns budgetprocesser. Dialogerna 
har utmynnat i resonemang kring våra prioriterade målgrupper samt att det 
budgetäskande fårbundet lämnade till staten får verksamhetsåret 2013 skulle vara väl 
fårankrat hos all a medlemmar. Medlemmarna har även klart uttryckt att 
Samordningsfårbundet gör mycket stor nytta som kommer individer med 
samordnade behov till godo. 

För att bevaka medlemmarnas möjligheter att söka medel ur de europeiska 
strukturfonderna har vårt samordningsfOrbund tillsammans med fyra andra fårbund 
anordnat en gemensam konferens under hösten. Förbunden utreder nu ol ika sätt att 
tillsammans organisera sina resurser i syfte att ansöka om monetära medel men även 
att sprida kunskaper om ESF-fonderna och stötta arbetet kring dessa. 

Förbundet bedriver idag arbete både i och mellan kommuner och andra aktörer, på 
länsnivå och på nationell nivå genom NNS (Nationella nätverket får 
samordningsfårbund). Dessa olika plattformar gör att vi kan sätta in våra resurser på 
bästa lämplig nivå, får att få ut så mycket nytta som möj ligt av varje insatt krona. 

l syfte att skapa underlag infår diskussioner om eventuell implementering av 
genomfårda insatser i ordinarie verksamhet har fårbundet utvecklat en tyd lig modell 
får att analysera effekterna aven insats under projekttiden. l början av året 
arrangerades en workshop får de deltagande parterna i projekt SARA med syfte att 
fårtydliga respektive parts fårutsättningar i den fortsatta samverkan. Workshopen 
fick ett mycket lyckat resultat med en fårlängning av projektet där parterna står får i 
en implementeringsfas tagit över större delen av kostnaden och fårbundet går in med 
resterande understödjande del. 

De välbesökta och uppskattade spridnings- och slutseminarierna har fortsatt under 
året. Vi har haft seminarier där projekten Hikikornori , Växthuset, Tierpsmodellen, 
Vitalis och Grön rehab har fånnedl at sina erfarenheter från de olika projekten. 
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Tid har även ägnats åt att planera inför årets Almedalsvecka som genomfördes i 
början av juli, där Samordningsförbundet Uppsala län stod som värd för ett 
frukostseminariul11 om socioekonomiska bokslut. Undertecknad agerade också som 
moderator och ansvarig för veckans olika NNS-aktiviteter. Arrangemanget var enligt 
alla deltagare mycket lyckat med drygt 800 deltagare. 

Under våren har NNS och [ffk (Ideella föreningen för främjande av kunskap om 
sociala försäkringar) gått samman och bildat en ekonomisk förening. 
(www.nnsfinsam.se) Samgåendet innebär att Sveriges alla samordningsförbund nu 
får en starkare röst som tydligare kan påverka i viktiga strategiska frågor. Vi finns 
representerade genom att undertecknad sitter i styrelsen och AU. NNS arbetsutskott 
träffade i maj statssekreterare Anna Pettersson Westerberg på socialdepartementet 
för att prata om FlNSAM och NNS långsiktiga ekonomi. Ä ven om mötet inte 
utmynnade i konkreta besked blev det en tydlig och bra dialog. AU har även träffat 
SKL för att öka påverkan på och kunskapen kring finansiell samverkan. 

En betydande del av vårt ackumulerade överskott har förbrukats under 2012, vilket är 
enligt plan och helt i linje med lagstiftarnas intentioner men innebär också en 
begränsning i våra kommande satsningar. Vi kommer under 2013 även att genomföra 
en utvärdering av vårt hela förbund för att påvisa nyttan av våra insatser. 

Jag kan konstatera att vi i samarbete med våra medlemmar nu lagt en gemensam 
gtund för vårt förbunds fortsatta utveckling så att de individer som har störst behov 
av samordnade insatser verkligen får det. 

Karl-Henrik Nanning 
Ordförande i Samordningsförbundet Uppsala län 

1.2 Sammanfattning 
Samordningsförbundet har under 2012 beviljat fyra förlängningar av befintliga 
projekt. 

Vid utgången av 2012 bidrar förbundet med stöd till 12 olika 
projekt/verksamheter (varav två är ESF-projekt), samt fortsätter ge startbidrag till 
bildandet av sociala företag. 

De flesta av våra projekt har som mål att få ut deltagarna på arbetsmarknaden. 
Under året har ca 106 personer av de 193 som avslutat ett projekt kommit i någon 
form av arbete/utbildning/eget företagande, vilket gör ca 55%. Sedan förbundet 
startade är motsvarande siffi'or 357 individer totalt, 197 personer till 
arbete/utbildning, vilket utgör 54%. 

Andra projekt/verksamheter har fokus på att hjälpa individerna vidare i deras 
rehabiliteringsprocess. Dessa har under året bistått ca 700 personer med sådant 
stöd. 

Projekten Växthuset, Hikikomori , Tierpsmodellen och Vitalis har under året 
inbjudit till spridnings- och avslutningsseminarier med sammanlah>t ca 400 
besökare. 
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Förbundet har stöttat medlemmarna i olika utbildningslinfonnationsinsatser for 
att berörda tjänstemäns kunskap om övriga organisationer skall öka. Främst 
gäller detta de olika organisationernas uppdrag och arbetssätt, och hur man kan 
forbättra eller utöka ett samarbete dem emellan. Totalt har ca 430 personer 
deltagit i sådana aktiviteter under året. 

Under 2012 har fyra sociala foretag ansökt om utbetalning av hela eller delar av 
sitt beviljade startbidrag. De foretag som f<irbundet har beviljat bidrag till har gett 
ca 200 arbetsträningsplatser och ca 20 personer har kommit i någon fonn av 
arbete. 

Under 2012 har forbundet haft medlemsdialoger med vmje medlem samt två 
ägardialoger, en under våren och en under hösten. 

För år 2012 visar Samordningsforbundet ett underskott på 3,0 mkr. En väsentlig 
del av tidigare års ansamlade överskott har planenligt forbrukats under året. 
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1.3 Syftet med Samordningsförbundets verksamhet 
Samordningsförbundets uppgift är att underlätta för medlemmarna att skapa 
aktiviteter vars syfte är att individer som är i behov av samordnade 
arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser ska återfå eller öka sin arbetsförmåga. 
Förbundet ska också främja samverkan mellan medlemmarna samt bidra till en 
effektiv resursanvändning inom området arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Samordningsförbundet verkar med stöd av Lag om finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet (SFS 2003: 121 O) . 

Förbundets medlemmar är: 
Arbetsförmedlingen 
Försäkringskassan 
Landstinget i Uppsala län 
Länets 8 kommuner; Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, 
Älvkarleby samt Östhammar. 

Förbundet bildades i september 2008 och kom igång med verksamhet ett halvt år 
senare. Det tar tid att bygga upp en verksamhet med god kvalitet och erfarenheter 
från andra samordningsförbund visar att hastigt påskyndade projekt inte långsiktigt 
gynnar den samverkan man vi ll sträva efter. 

Förankring lokalt och utveckling av nya samverkansformer är exempel på några 
saker som är nödvändiga och som tar tid. 
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I framtiden ser förbundet vikten av att inte endast 
bidra till projekt utan även arbeta externt med 
konferenser och seminarier som medlemmarna har 
behov av för att stärka samverkan. 

"Att samverkan mellan de olika 
instanserna måste bli bättre över 
lag är en SJALVKLARHETf " 
Deltagare projekt SARA 

Under året håller förbundsordförande och förbundschef medlemsdialoger ute hos 
medlemmarna. Detta forum har utvecklats till konstruktiva diskussioner som ger 
medlemmarna möjlighet alt framföra sina förväntningar på verksamheten och berätta 
om sina behov. Förbundets företrädare får också ett tillfälle att diskutera 
verksamhetens resultat och redogöra för de förutsättningar som finns. 

Ett annat forum där medlemmarna kan ge sin syn på förbundets verksamhet och 
påverka dess inriktning är de två årliga ägardialogerna dit alla förbundets 
medlemmar bjuds in. Den första av 2012 års ägardialoger hölls i mars och den andra 
i november. 
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1.4 Styrelsens arbete 
Samordningsforbundets styrelse har under 20 12 sammanträtt vid 4 tillfällen medan 
arbetsutskottet har haft 7 sammanträden. 

Sammanträdena foregås av ärendeberedning i forbundsberedningen bestående av i 
huvudsak social- och IFO-chefer från kommunerna samt tjänstemannarepresentanter 
från Arbetsformedlingen, Försäkringskassan och Landstinget. 

Sammantradesdatum 2012 

Förbundsberedning 2 mar 
Arbetsutskott 

Förbundsstyre Ise 

14 mar 

29 mar 

29 mar· 24 apr* 

"extralnsan 

11 maj 

31 maj 

15jun 

5 sept· 
21 sept 1 nov 

4 okt 

17 okt 

12 nov 

29 nov 

Styrelsens protokoll publiceras på forbundets hemsida: www.finsamuppsala.se och 
blir där tillgängliga fOr samverkansaktörer och allmänheten. 

Styrelsen har under 2012 bestått av 
Medlemsorganisation Ordinarie ledamot Ersättare 

Landstinget Uppsala län Karl-Henrik Nanning (M) Sören Bergqvist (V) 

Uppsala kommun Mohamad Hassa n (FP) Ulrik Wärnsberg (S) 

Knivsta kommun Alf Ahlstedt (M) Kristina Österlund (S) 

Enköpings kommun Monica Landen (KO) Marie Karlström (S) 

Håbo kommun Gunilla Gustavsson (S) Bertil Brifors (M) 

Heby kommun Annika Krispinsson (C) Jan Albinsson (S) 

Östhammars kommun Kerstin Björck-Jansson (C) Mona Lundin (M) 

Tierps kommun Pia Wårdsäter (S) Per Davidsson (M) 

Älvkarleby kommun Inga-LiI Teg el berg (S) Staffan Nygren (M) til l 27 nov 
Lena Holmström (M) från 28 nov 

Försäkringskassan Ann-Sofi Wallen Marika Söderberg 

Arbetsförmedlingen Jan-Erik Nyström Håkan Hilierstig 

I syfte att hålla styrelsen informerad om forbundets och projektens verksamheter 
bjuds representanter for projekten in for presentationer i samband med styrelsens 
möten. Under 20 12 har projekten Växthuset, Tierpsmodellen, Grön rehab och 
Hikikomori presenterats. 
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J samband med styrelsemötet i oktober bjöds forbundsberedningen 
in for att tillsammans med styrelsen diskutera och skapa en samsyn 
av forbundets mål och visioner. Professor Runo Axelsson från 
Sahlgrenska akademien inledde formiddagen med att berätta om 

Sms från projektdeltagare: 
"Jag fick jobbet" 

sin forskning kring samverkan. Det framåtsyftande arbetet med mål , visioner och 
värdegrund fortsätter under 2013. 

Under varje styrelsemöte får styrelsen uppdaterad ekonomisk infonnation om 
verksamheten. På styrelsemötet den 15 juni fattades beslut om att återfora medel från 
pågående projekt. Detta skedde i samråd med projekten och handlade endast om 
medel som projekten inte skulle komma att forbruka. 

I oktober bjöds styrelsemedlemmarna in till en konferens om de europeiska 
strukturfonderna. Konferensen anordnades av SamordningsfOrbundet Uppsala län 
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tillsammans med fyra andra samordningsförbund i syfte att öka kunskapen om ESF-
fonderna samt medlemmarnas möjligheter att ansöka om medel från dem. 

Samordningsförbundet är medlem av Nationella nätverket för samordningsförbund 
(NNS) och förbundets ordförande är ledamot av dess styrelse. NNS har under våren 
gått samman med Iffk (Ideella föreningen för främjande av kunskap om sociala 
försäkringar) och bildat ekonomisk förening. 

NNS har under året beviljats medel från Socialdepartementet för två projekt: 
"Berättelser om finansiell samordning - tre samordningsförbund som goda exempel" 
och "Kunskapsbanken". I Kunskapsbanken finns slutrapporter från projekt som 
genomförts av samordningsförbunden. 
http://www.nnsfinsam .selkunskapsbank.aspx 

Under Almedalsveckan i början av juli anordnades före läsningar och andra 
aktiviteter genom NNS. Samordningsförbundets ordförande Karl-Henrik Nruming 
hade funktionen som moderator och ansvarig. En av dagarna stod 
Samordningsförbundet Uppsala län som värd för ett frukostseminarium om 
socioekonomiska bokslut. 

1.5 Förvaltningens arbete 
På Samordningsförbundets krulsli arbetar en förbundschef, en process ledare och en 
ekonomiansvarig, sammanlagt tre heltidstjänster. Utöver dessa köper förbundet in en 
administrativ resurs motsvarande 70 procent från Uppsala kommun. Kansliet 
ansvarar för at! verksamheten bedrivs i enlighet med lagstiftningens intentioner och 
inom de ramar som förbundsstyrel sen har beslutat om. 
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Utvärderingen av förbundet är så omfattande att 
kansliet behövde göra en regelrätt upphandling. Inför 
denna behövde kansliets kompetens tillfålligt 
förstärkas med juridisk kompetens avseende 
upphandlingsfrågor. Frågan ställdes till medlemmarna 
om hjälp men trots seriösa försök gick det inte att 
uppbringa den expertis som behövdes. Några 

"En funktionsnedsättning 
forsvinner inte men man lär sig 
all hantera den bäl/re och se till 
sin friska sida. " 
Från verksamheten i projekt Jobbstudioll 

medlemmar hade möjlighet att bistå med vissa delar 
men för att garantera att hela upphandlingen sköttes korrekt fick en särskild konsult i 
upphandlingsfrågor engageras. Detta tog mycket tid i anspråk men i mitten på 
december kunde en anbudsförfrågan annonseras ut. 

Att kommunicera vad förbundet och medlemmarna tillsammans åstadkommer är 
viktigt. Under året har förbundet skickat ut fyra nyhetsbrev. Samordningsförbundet 
Uppsala län har också blivit inbjudna att yttra sig över Regionförbundets förslag till 
Uppländsk Drivkraft 3.0. Förbundet lyfte bland annat fram vikten av att använda 
försörjningsmåttet som mått på den ersatta frånvaron, i stället för sjukpenningtalet, 
eftersom försörjningsmåttet ger en bättre totalbild av den ersätta frånvaron . 

Förbundet finns också på Facebook med en egen sida. 

Förbundet har ytterligare fördjupat srunarbetet med Länsstyrelsen Uppsala län för 
informationsutbyte och hantering av integrationsfrågor. 
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I syfte att ta del av andras arbete och erfarenheter har medarbetare och 
f6rtroendevalda deltagit i konferenser med andra samordningsf6rbund. Detta ger stöd 
och nya infallsvinklar i arbetet med att utveckla f6rbundet och hitta nya 
samverkansområden. Under 2012 har representanter från SamordningsfOrbundet 
deltagit i: 
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Regional nätverkskonferens mellan Samordningsf6rbunden i Östra Mellansverige 
i Uppsala 13-14 mars samt i Hedemora 23-24 oktober. 
Nationell Nätverkskonferens, Karlstad 18-19 april 
Nordiska Välfårdskonferensen 2012, Göteborg 14-16 november 
Årsredovisningsgrupp, nätverket Östra Mellansverige 
Processledamätverk 

Genom medlemskapet i NNS ingår fOrbundschefen i nätverkets tjänstemannagrupp. 
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1.6 Aterkoppling till verksamhetsplan, budget, beslut under året 

1.6.1 Uppföljning VP 
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Samordningsforbundets har under året arbetat med 
den av styrelsen beslutade verksamhetsplanen. 
Verksamhetsplanen var omfattande och till stor del 
inriktad på att starta processer for att gå från ett 
uppstartsskede, där det gällde att få igång bra 

"Coachsamtalen har varit bränslet 
till att komma ut i arbetsträning. " 
Deltagare projekt SARA 

verksamheter i hela länet, till att utveckla mer långsiktig samverkan. Resultaten från 
projekten är överlag goda samtidigt som behoven av att samverka, både runt 
individer och mellan organisationer, kvarstår. Detta gör att det finns god grund fOr 
fortsatt utveckling. 
Arbetet med budgeten under våren och upphandlingen under hösten har gjort att vi 
inte ligger helt i fas med det som planerades infOr 2012. Mycket är påbörjat och 
många processer startade, men vi har inte kommit så långt i alla delar som det var 
tänkt. Mycket av arbetet kommer att fortsätta 2013 . 

Arbetet med samverkansplattform och med att ta fram en gemensam bild av 
fOrbundet har påbörjats under 2012. Kontakter har tagits med andra fOrbund for att 
skaffa information om hur de har tänkt eftersom frågorna är gemensamma. 

Prioriteringsdiskussioner har fOrts på ett gemensamt möte med styrelse och 
fOrbundsberedning och vi har ett grundmaterial att arbeta vidare med. 

Vi har börjat att utveckla fOrbundets mötesfonner. Förbundsstyrelsen och 
forbundsberedningen har som nämnts ovan haft en haft en gemensam halvdag i 
oktober. Mötet inleddes med en extern fOreläsare, professor Runo Axelsson från 
Göteborg. Han pratade om framgångsrik samverkan och hans foreläsning var mycket 
uppskattad. Fortsättning foljer under 2013 med ett internat i mars där styrelse och 
forbundsberedning deltar. En strävan films också att utveckla forbundsberedningen 
till en mer strategisk ledningsgrupp fOr samverkansfrågor i länet. 

Vi har fortsatt utveckla samverkan med Landstinget såväl i enskilda projekt som 
centralt. Diskussioner har forts om vad som är ett bra resultat for landstinget och 
deras möjligheter till implementering. 

När det gäller samverkansutvecklande aktiviteter har vi fortsatt stödja dessa. Se även 
under 1.6.3. 
Totalt sett har dessa aktiviteter utvecklats väldigt väl och varit väldigt uppskattade. 
Vi kan se att kontakterna mellan myndigheterna behöver fordjupas avseende 
fOrståelse for varandras uppdrag och forutsättningar for samverkan. 
Diskussioner har inletts med ett flertal av projektledarna for att undersöka om dessa 
samverkansutvecklande aktiviteter kan ske med koppling till respektive projekt. 

Avseende mål och mått mäter många av de projekt som fOrbundet finansierar 
självskattad hälsa, vilket kan ses som en indikator på att komma närmare 
arbetsmarknaden. Alla projekt där målet är återgång till arbetsmarknaden mäter även 
detta. De flesta projekt mäter återgång i arbete/studier/eget fOretag och några 
forsöker fOlja upp hur det går fOr individen även senare. Arbetet har påbörjats och vi 
har ett material att arbeta vidare med. 
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1.6.2 Uppföljning budget 

Under forsta halvårel2012 arbetade kansliet mycket med att gå igenom projektens 
budgetar, vilket ledde till att medel kunde återforas, se mer nedan. Arbetet gav 
värdefulla erfarenheter och en tyd ligare styrn ing och ekonomisk kontroll. J stora 
komplexa projekt som löper över lång tid är det svårt att göra precisa budgetar från 
början och utifrån våra vunna erfarenheter diskuterar vi nu hur regelbundna 
budgetgenomgångar kan bli en del av forbundets rutiner. 
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Samordningsforbundets styrelse har infor 20 12 fattat 
beslut om att fordela medel till samverkansinsatser enligt 
indelningen: tidiga och samordnade insatser, sena och 
samordnade insatser, sociala foretag samt övriga 
utvecklingsinsatser. 

"Relationer är metoden " 
Projektledare Tierpsl110dellen 

Utfallet visas i tabellen nedan. Förbrukad andel av budget visar hur mycket som 
använts inom respektive insatskategori jämfort med årsbudgeten. Förbrukade medel 
for samtliga samverkansinsatser uppgår till 99% av årets budget. 

Projektinriktning 2012 - budgetfördelning 
belopp j tkr 

Tidiga och samordnade insatser med sytte att 
motverka behovet av omfattande rehabilitering 
Sena och samordnade insatser som syftar till att 
rehabilitera individer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden 

Sociala företag 

Övriga utvecklingsinsatser 

SUMMA 

Styrelsen beslutade i juni att ta bort aktiviteten 
Samverkansmöten ur årets verksamhetsplan, 
vilket frigjorde 650 tkr att använda till mer 
efterfrågade insatser. Bakgrunden ti ll beslutet 
var att forbundet under forsta halvåret fått 
projektansökningar som överstiger tillgängliga 
medel. Utöver revideringen av 
verksamhetsplanen har styrelsen även fattat 
beslut om att återf<ira budgetmedel från 
pågående projekt som ändå inte hade använts i 
projekten. 

Förbrukad 
Förbrukning Budget andel av 

2012 2012 budget 

2804 2363 119% 

17323 16050 108% 
279 1057 26 % 
522 1 764 30% 

20928 21234 99% 

HA II samla alla myndighetspersoner runt 
en individ, for att minska risken att 
hamna mellan stolarna, är ovärderlig i 
sådana här grupper av deltagare med 
stort behov av stöd och uppmuntran. Av 
detta skäl borde sam verkan i liknande 
form fortsätta. " 
Från verksamheten i projekt Jobbstudion 
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1.6.3 Främjande av samverkan 
Samverkansinsatser under första halvåret 20 I 2 som förbundet särskilt vill lyfta fram 
är: 

Övriga samverkansinsatser 

KUR-projektet 
• Förbundet har stöttat genomförande av KUR-projektet (Kunskapsutveckling om Rehabi litering), ett 
regeringsuppdrag till Försäkringskassan angående att stimulera gemensam kunskapsutveckling om 
rehabilitering för personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Alla länets kommuner 
blev inbjudna, men bara Uppsala kommun valde att delta. Sammanlagt har drygt 200 tjänstemän från 
Uppsala kommun, Försäkringskassan, Landsting och Arbetsförmedling deltagit. 

Gemensam halvdag FK-AF 
- Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har med hjälp av förbundet vid flera ti llfällen samarrangerat 
en gemensam halvdag med syfte att öka kunskapen om varandras organisationer. Totalt deltog ca 170 
handläggare. 

Granskning uppdrag 
~ Under hösten har Arbetsförmedlingen, socialtjänst~ socialbidrag Uppsala kommun, Försäkringskassan 
samt Landstinget arrangerat ett seminarium om totalt två dagar, riktat till handläggare. Underrubriken löd : 
Vad gör vi? Vem gör vad? Hur kan vi jobba tillsammans? Man fick då presenterat respektive myndighets 
uppdrag och arbete, samt möjlighet att diskutera dessa med varandra. Både Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen har fått ändrade uppdrag under 2012. Totalt beräknas drygt 60 deltagare ha deltagil. 
Betyget blev 4.5 av 5. 
Denna typ av verksamhet ser förbundet gärna sprids över länet. 

Statistikkällor 
- Förbundet har fortsatt arbetet med att se över tillgängliga statistikkällor. Syftet är att skapa större 
tydlighet kring behov av samverkan och att statistiken skall kunna utgöra beslutsunderlag vid 
prioriteringar. Arbetet sker tillsammans med Regionförbundet. 

Alla våra samverkansprojekt uppmuntras också att hålla både halvtidsseminarier och 
slutseminarier. Projektet Växthuset hade 38 besökare på sitt avslutande seminarium, 
och projektet Hikikomori har haft ett spridningsseminarium (medelbetyg 4, I av S), 
dit det kom 150 besökare, och projektet har synts en del i media. Även 
Tierpsmodellen hade sitt slutseminarie under hösten då bl a Ingvar Nilsson berättade 
om sin socioekonomiska utvärdering, vilket fick betyget 4,6 av de ca SO besökare 
som var där. Vidare hade Vitalis sitt avslutningsseminarie dit 120 personer kom (ca 
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4,0 i betyg), och Grön Rehab hade sitt och lockade ca 40 
personer med betyget 4,5. 

Projektledama från förbundets projekt träffas i ett nätverk 
under ledning av processledaren, där också fOrbundschef 
och ekonomi ansvarig finns med när behov finns. Syftet är 
att underlätta erfarenhets- och infonnationsutbyte med 
fokus på praktiska frågor inom ramen för givna projekt-
och styrgruppsbeslut. Där får projekten möjlighet att 
pröva nya tankar mot varandra och förbundet, och 
erfarenheter från den praktiska verkligheten hjälper till att 
utveckla vår gemensamma verksamhet. 

"'Många deltagare uppger att de 
har en mer positiv inställning till 
min myndighet efter deltagande i 
projektet. Arbetet i projektet 
underlättar samverkan mellan de 
fyra organisationer, vi själva lär 
oss också mer om varandras 
organisationer, verksamheter 
och regelverk. " 
Medarbetare projekt SARA 
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1.6.4 Insatsredovisning 
Under 2012 har inga helt nya projekt beviljats, men flera projekt är eller har varit i 
forlängningsdiskussioner. Inriktningen från tidigare har kvarstått; att parterna, med 
de underlag som befintliga projekt skapat, skall kunna bedöma en egen rimlig 
implementeringskostnad i forlängningsansökan. 

Under hösten har det samtidigt visat sig möjligt att till flera projekt söka finansiering 
via Arbetsfonnedlingens anslag for Arbetsmarknadspolitiska projektmedel , vilket två 
projekt fått bevi lj at (Tierpsmodellen samt projektet STIG i Heby). United Action i 
Gimo är på god väg att få igenom sin ansökan. Förbundets finansiering i dessa 
projekt har därfor minskat, men vi finns fortfarande med, samtidigt som länet totalt 
sett tillforts medel for forbundets målgrupper. 
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Under våren beviljade styrelsen en 
fortsättning på Växthuset i Älvkarleby 
kommun. I SARA i Enköping och 
Håbo kommuner har man under lång 
tid fort diskussioner om 
implementering och finansiering. 

"Jag har alltid blivit bemött med respekt från 
alla parter i projektet. Utan Grön Rehab hade 
jag gått under. Idag är mitt molto hellre 50 
mygg än 50 mail". 
Projektdeltagare Grön rehab 

U nder året har ä ven de tre 
socioekonomiska utvärderingarna via Ingvar Nilsson (gjorda på Tierpsmodellen, 
STIG och United Action) genomförts. Resultaten presenteras under hösten 2012 och 
våren 2013. Sammanfattningsvis visar resultaten på en samhällsekonomisk 
lönsamhet redan på kort tid. 
Enligt rapporten från Tierpsmodellen kan målgruppens fortsatta utanforskap med 
rimliga antaganden som grund långsiktig beräknas kosta cirka 750 Mkr varav 350 
Mkr utgörs av offentliga kostnader. Den kommunala delen av detta uppgår till 140 
Mkr 

Med den framgångsnivå Tierpsmodellen uppvisar idag är de långsiktiga 
socioekonomiska vinsterna totalt cirka 200 Mkr varav 95 utgörs av uteblivna 
offentliga kostnader. Kommunens långsiktiga vinst uppgår till 38 Mkr 

Med några olika pessimistiska antaganden som grund har utvärderarna gjort en 
känslighetsanalys av resultaten. Ä ven i dessa fall uppgår den långsiktiga vinsten till 
mellan 55 och 115 Mkr 

Om projektet endast leder till att 4% av deltagarna eller 2.4 personer kommer in på 
arbetsmarknaden passerar man break even under mandatperioden och skapar en 
långsiktig vinst på 26 Mkr 

Om projektet endast leder till att en enda person erhåller arbete uppgår den 
långsiktiga vinsten till strax under 10 Mkr. " 

Några citat från rapporten från Tierpsmodellen kan tjäna som belysning av resultatet: 

"Tierpsprojektet är med alla rimliga mått kring samverkansprojekt ett entydigt 
framgångsrikt projekt både vad avser metod, organisation, värdegrund och 
resultat. Om vi studerar figuren nedan kan man säga att man både uppnått 
anmärkningsvärda resultat for målgruppen som sådan. Man har också utvecklat och 
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tillämpat en metodik som ligger mycket nära kunskapsfronten inom detta område. 
Framgången är betydande i detta avseende. Men om vi tittar på figurens andra steg -
att tillämpa metoden och få genomslag i linjeorganisationen (en uppgift främst för 
styrgruppen) - kan man nog säga att framgången varit högst måttlig. 
Implementeringsarbetet har inte riktigt skjutit fal1. Därmed finns en betydande risk att de 
goda erfarenheter och kunskaper man byggt upp i projektet gradvis kommer att eroderar 
bort. 
Och i än högre grad handlar det om pyramidens tredje steg - påverkan på system och 
organisationer. Ett skäl till att man har just samverkansprojekt är att de olika 
moderorganisationerna inte kan lösa uppdraget på egen hand. Ett strategiskt 
perspektiv på ett projekt av detta slag vore naturligtvis att fundera över vilka 
systemslutsatser man drar. En uppgift både för den lokala styrgruppen och 
samordningsförbundet som helhet. 
V år bild är att man inte ens tagit i denna fråga." 

TRE NIVAER AV FRAIVIGANG ISAIVIVERKAN 

Tredje graden 
S)·r.1tmdftktN· & 

Föriuull'a orgallislltiolltl'llll 

Amb"a graden 
Gtllomslag i Iilljtorgalli~mtioll 

Utuyttjat mttodtll 

Första graden 
Uppnått l'tsuItat Odl/tlltl' lItvtrklat mttod 

Sammantaget kan konstateras att Samordningsförbundet enligt utvärderama bedriver 
framgångsrik projektverksamhet för individer, men behöver utveckla arbetet med 
implementeling och med mer långsiktiga och strukturpåverkande insatser. 

De lokala projektens tidigare rapporterade behov av samverkan med primärvård eller 
lokal psykiatri har inte kommit nännare en lösning. Det verkar fortfarande saknas en 
incitamentsstrukur för lokala vårdutförare att ägna tid åt tex samverkansprojekt och 
de deltagare som övriga parter enats om att försöka hjälpa i dessa. Det skulle med 
stor sannolikhet vara effektivt utnyttjande av resurser både för samhället och 
Landstinget självt om man så gjorde. 

Det har även blivit allt tydligare att för att förbundet skall kunna fylla sin strategiska 
roll som möjliggörare av samverkan inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen på 
rätt sätt så behöver vi helst föra diskussioner med representanter för den strategiska 
beställarsidan (motsvarande) hos medlemsorganisationerna. Dessa bör i sin tur ha 
god kontakt med utförare inom den egna organisationen för att få en god helhetsbild. 

En strategisk fråga för projekten är att tidigt lyfta frågan om vi lka frågor respektive 
organisation behöver svar på för att kunna ta ställning till en (medfinansierad) 

15 (34) 



,-_ SAMORDNINGSFÖRBUNDET 
__ UPPSALA LAN 

fortsättning av projekten. Ett sådant underlag kan behöva processas till beslutsfattare 
inom varje organisation, och i tid för att vid behov lyftas i berört politiskt forum. För 
att dessa processer skall ligga rätt i tid i förhållande till varandra behöver en god 
planering göras i varje projekt, oftast i dialog just med den strategiska beställarsidan. 

De nu pågående deltagama ser för tillfallet i genomsnitt ut så här: 
- 53 % kvinnor 
- 62 % är yngre än 30 år 
- 44 % har haft offentlig försörjning i mer än 3 år. 
- 55 % har som sin högsta avslutade utbildningsnivå en grundskoleexamen eller 
lägre. 
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74 av 257 (29%) av de deltagare som registrerats i SUS, 
och som avslutat en av våra insatser under 2012 har fått 
jobb eller gått till utbildning. 54% av dessa är kvinnor. 

"Att ha alla myndigheter under 
ett tak är GULD värt!" 
Deltagare proj ekt SARA 

Pågående projekt där ett av målen är återgång till arbetsmarknaden 

SARA 
Samverkansparter 

Målgrupp 

Mål och resultat individ 

Resultat samverkan mm 

Projektperiod 

United Action 
Samverkansparter 
Målgrupp 

* = Huvudprojektägare i projektet 

Enköpings och Håbo kommuner*, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Landstinget 
- Individer med sammansatt problematik i behov av samordnad 
rehabilitering där målet är att få eller öka arbetsförmågan. 
- Individen har eller bedöms få lång tid utan egen försörjning och står 
långt från arbetsmarknaden. 
- Remitterande myndighet har uttömt den egna organisationens 
möjligheter för individen aU komma vidare mot arbete och behov av 
samverkan med andra myndigheter finns . 
- 20-50 år (unga vuxna 20-29 år prioriteras vid stort inflöde) 

24 av 70 till arbete/utbitdning/eget företag hittills 

- 140 individer ha deltagit i projektet, 45 
personer per år ska vara aktuella i projektet. 
- 75 % av deltagarna ha fått ökad 
arbetsförmåga med minst 25%. 
- minst 30% av deltagarna ha fått en 
anställning, startat eget företag eller påbörjat 
studier inom maximalt 2 år. 
- t 5 % av deltagarna ha återfått hel 
arbetsförmåga 

Nuläge: 120 personer 
inskrivna (73% 
kvinnor), 67 utskrivna 

Nuläge: 49 % 

Nuläge: 31 % 

Nuläge: 15 %. 

- Bortfall : 4% 
Under hela 2012 har implementeringsfrågan varit högst aktuell i SARA. 
Under processens gång har hittills 3 av de ingående organisationerna 
sagt sig villiga att implementeringsfinansiera en del av sina kostnader. 
Landstinget har ännu inte tagit slutlig ställning. En summerings rapport 
kommer att skrivas under vintern 2013 för att ge organisationerna 
ytterligare beslutsunderlag till våren. 

December 2009 - november 2012, förtängt tom 2013-11-30. 

Östhammars kommun· , Arbetsförmedlingen, Landstinget (primärvården) 
- Personer 16-64 år som har behov av samordnade insatser från minst två 
av projektägarna. 
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Resultat individ 

Resultat samverkan mm 

Proj ektperiod 

Tierpsmodelien 2.0 
Samverkansparter 

Målgrupp 

Mål och resultat individ 

• Personer 16-64 år som är arbetslösa samt erhåller stöd från 
sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring eller ekonomiskt bistånd från 
kommunen och har behov av fördjupad vägledning och kartläggning samt 
behöver få sin arbetsförmåga prövad. 
- Unga 16-29 år som p.g.a. psykisk ohälsa, social eller socialmedicinsk 
problematik samt låg utbildningsbakgrund riskerar långvarigt utanförskap. 

- Projektet skall under projekttiden erbjuda 50 
personer fördjupad vägledning, kartläggning, 
arbetsförmågebedömning samt coachning under upp 
till 6 månader. 
- Projektet skall under projekttiden erbjuda 70 
ungdomar social träning, praktik med handledning, 
fördjupad vägledning samt kartläggning 

- Av dem som genomför projektet skall minst 70 %, av 
målgruppen 20-64 år ha påbörjat arbete eller studier 
inom 90 dagar efter projekttidens slut. 
- Av dem som genomfört projektet skall minst 70 %, 
av målgruppen 20-64 år, minskat sitt beroende av 
försörjningsstöd , arbetslöshets ersättning eller 
sjukförsäkringsförmån. 

- Av dem som genomför projektet skall minst 70 %, av 
målgruppen 16-19 år påbörjat studier. 

Nuläge: 
Projektet har 
totalt nått 110 
personer (47% 
kv) 

Nuläge: 55 av 
80 (69%) 

Nuläge: Ingen 
uppgift 

Nuläge: Ingen 
uppgift 

Bortfall: 5% 
Projektet arbetar samlokaliserat. Under senare halvan av 2012 och början 
på 2013 har projektet arbetat fram en gemensam ansökan om 
förlängning . Avsikten är att huvudsakligen finansiera verksamheten via 
arbetsmarknadspolitiska projekt medel, men att kompletteringsfinansiera 
vissa delar via förbundet. Även detta projekt rapporterar en ökande andel 
deltagare med komplex problematik, med mycket psykisk ohälsa. 

September 2010 - augusti 2012 . Därefter fått för1ängningar tom maj 201 3. 

Tierps kommun" och Arbetsförmedlingen är huvudaktörer i denna 
samverkan, huvudsakligen med stöd av arbetsmarknadspolitiska 
projektmedel, men förbundet ger visst ekonomiskt stöd . 
Försäkringskassan respektive Landstinget medverkar dock också delvis. 
Målgruppen för projektet är arbetslösa unga vuxna i åldern 18 - 35 som 
har levt många år i utanförskap och som är i behov av nya eller utökade 
resurskrävande insatser för att bli självförsörjande. De allra flesta av 
personerna har tidigare anvisats ti ll arbetsmarknadsåtgärder men har trots 
det inte komma vidare och uppnå egen försörjning. För individerna medför 
detta ett långvarigt bidragsmottagande med konsekvenser i form av ökat 
utanförskap och i många fall försämrad hälsa. Hos de flesta av dessa 
individer är bristen på arbete endast en del i en sammansatt problembild . 
Kännetecknade för gruppen är låg utbildningsnivå, identifierad eller 
oidentifierad kognitiv funktionsnedsättning, läs eller skrivsvårigheter, 
psykisk ohälsa eller annan social problematik. Kriterier är: 
- Arbetslösa personer mellan 18-35 år, med eller utan arbetslivserfarenhet 
- Psykisk ohälsa eller annan social problematik (kan vara egenupplevd 
eller av handläggare bedömd) 
- Har en sammansatt problembild som inte fått sin lösning i tidigare insats 
- Det finns ett behov av samverkan mellan flera myndigheter 

- Projektet har tillhandahållit upp ti ll 35 
deltagarplatser per år 
- Max 10% av deltagarna har avbrutit sin 
medverkan i projektet utan att ha uppnått de 
individuella uppsatta målen . 
- Minst 50% av deltagarna har efter avslut i 
projektet gått vidare till studier, anställning på 
hel- eller deltid eller start av egen verksamhet. 

Nuläge: 28 deltagare 
(56% kv) sedan 
augusti . 

Nuläge: 0% 

Nuläge: 1 person har 
fått timanställning. 
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Resultat samverkan mm 

Projektperiod 

Stig 
Samverkansparter 
Målgrupp 

Mål och resultat individ 

Resultat samverkan mm 

Projektperiod 

Jobbstudion 
Samverkansparter 
Målgrupp 

Mål och resultat individ 

Bortfall : 0% 
Samverkan har i Tierpsmodellen 2.0 koncentrerats till alt ske mellan AF 
och kommunen, även om Försäkringskassan och HÄTÖ (nyligen) finns 
med i någon omfattning. 

Augusti 2010 - Augusti 2014. 

Heby kommun· Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan. 
-18-29år 
- Varit bidragsberoende under minst 6 mån eller löper avsevärd risk att 
hamna i ett långvarigt utanförskap 
- Har komplexa behov 
- Vara i behov av samordnade insatser i form av coaching där fler än en 
samverkande myndighet är delaktig. 

Följande undergrupper bedöms finnas: 
- personer med medicinska diagnoser 
- psykosociala problem 
- personer med kompetensbrister (främst arbetslivserfarenhet eller 
språkliga) 
Efter projektets avslutande beräknas 40% av 
deltagarna helt ha uppnått en självförsörjning 
genom arbete, företagande eller studier med 
studiebidrag. 
Ytterligare 30% beräknas ha uppnått partiell 
självförsörjning. 

Bortfall : 

Ytterl igare information kommer i projektets 
slutrapport under våren 2012. 

27 av 34 (79%) 
avslutade 
projektdeltagare till 
arbete/utbi ldning/eget 
företag hitti lls. Av de 
34 är 40% kvinnor . 

Ingen uppgift 

Fler deltagare med psykisk ohälsa än beräknat finns i projektet, ca 80%. 
Projektet är först ut bland våra lokalt baserade samverkans projekt med att 
arbeta i samverkan Landstingets enhet ArbetsRehab, och man anser 
samarbetet vara lyckosamt i det avseendet. 
Även i detta projekt har man under 2013 - 2014 valt att gå vidare till en 
fi nansiering via arbetsmarknadspolitiska projektmedel . Förbundet 
kompletterar denna finansiering. 

januari 2011 - december 2012. Slutrapport kommer under våren 2013. 

Knivsta kommun·, Arbetsförmedlingen. 
- Ungdomar 18 - 30 år som har svårt att få fäste på arbetsmarknaden och 
som under längre tid stått utanför arbetsmarknaden och 
utbildningssystemet och har kontakt med socialtjänsten och/eller 
arbetsförmedlingen. 
- Personerna är i behov av samordnade insatser från medverkande 
myndigheter 
- Målsättningen är att projektet skall omfatta 50 
personer under två år. 
- Minst 90 % fullföljer projektet med en färdig 
individuell planering, där den enskilde har fått en 
medvetenhet om vad han eller hon vill arbeta med i 
framtiden. 
- Minst 60 % av dessa 90 % går vidare till arbete 
eller studier senast 3 månader efter avslutat projekt. 
- 95 % av de som fullföljer skall uppleva en 
förbättrad hälsa som en följd av projektdeltagandet. 

- 17 har gått till arbete/utbi ldning/eget företag hittills. 

Nuläge: 35 
deltagare (37% kv) 

Nuläge: 100 % 
Nuläge: Ingen 
uppgift. 
Nuläge: Ingen 
uppgift. 
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Resultat samverkan mm 

Projektperiod 

Bortfall: 3% 
En hel del byten av organisationernas representation i styrgruppen har 
pågått under året. Projektet rapporterar även att fler i målgruppen än 
förväntat har en större problematik, och att det även tar längre tid att nå 
önskvärda resultat 

december 2011 - januari 2014 

Pågående projekt med fokus på förberedelse för fortsatt rehabilitering 

Hikikomori 
Samverkansparter 
Målgrupp 

Mål och resultat individ 

Resultat samverkan mm 

Projektperiod 

Vitalis (länsprojekt) 

Samverkansparter 

Målgrupp 

Resultat individ 

Uppsala kommun* samt Knivsta kommun, Landstinget (psykiatrin) 
I törlängningsansökan beskrivs målgruppen enligt nedan: 
- Personer 18-30 år bosatta i Uppsala och Knivsta kommun. 
- Aktuella inom Landstinget eller kommuns socialtjänst alternativt bedöms 
ha behov av att aktualiseras. 
- Personer med undvikande beteende och som trots behov undviker 
kontakt med myndigheter. Behov finns att söka upp dessa personer i 
hemmet för att etablera kontakt. 
- Personer med svår allmänpsykiatrisk problematik och som inte klarar av 
att sköta kontakten med berörda myndigheter. 
- Personer som bedöms stå långt från arbetsmarknaden och som har ett 
uttalat behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. T ill exempel 
personer som har behov av diagnos för rätt stöd och behandling. 
Deltagarna kan ha en diagnos eller inte. 
- Befintliga resurser inom myndigheterna bedöms inte vara tillräckliga, 
samverkan och ökade resurser är förutsättningar för effektivt arbete med 
målgruppen. 

35 individer har fått samordnat stöd i sitt rehabiliteringsarbete hittills 
- 100 % av deltagarna ska ha rätt stöd och 
behandling 

- 90 % ska ha brutit sin isolering. 
- 50 % ska ha påbörjat en planering mot arbete eller 
studier. 

- 80 % ska ha en självupplevd förbättrad hälsa. 

Bortfall: 

Nuläge: 100 % 

Nuläge: 80 % 

Nuläge: 33 % 
Nuläge: 70 % 
4 av 14 (28%). 

Projektet har ett tydligt förebyggande och uppsökande perspektiv i relation 
till målgruppen. 
Målgruppen behöver mer initialt motivationsarbete för att överhuvudtaget 
gå med i projektet än vad man trodde i projektplanen. 
Projektet sitter samlokaliserat och uppfattar det som mycket positivt, 
liksom att sitta i en egen avskild lokal. Även att ha tillgång till mer 
information tack vare samverkan anses viktigt. 
Projektet har även fått en roll i att få individer med behov av psykiatrins 
mottagning för unga vuxna att etablera en relation till dem om den saknats 
förut. Projektet har nu fler ansökningar än projektplatser, med köer som 
töljd. 
Förlängt from april 2012 t.o.m. mars 2014. I förlängningen betalar både 
Uppsala kommun och Landstinget 50% aven heltidstjänst. 

Länsprojekt baserat på insatser från: Landstinget· , Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och Uppsala kommun. 
Kvinnor som riskerade att bli utförsäkrade ur sjukförsäkringen och vars 
sjukfrånvaro beror på psykisk ohälsa, stress eller smärta. 
Från och med juli -11 ingick även män i målgruppen. 

235 individer har fått samordnat stöd i sitt rehabiliteringsarbete . 
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Resultat samverkan mm 

Projektperiod 

Grön Rehab 
Samverkansparter 
Målgrupp 

Mål och resultat individ 

Resultat samverkan mm 

Projektperiod 

Från början ett projekt med inbyggd forskning finansierat via 
Försäkringskassan centralt. Slutrapport om projektet skickades till 
Försäkringskassan i oktober 2011. Metoden ACT har under hela tiden 
funnits som ett viktigt inslag i arbetssättet. Kompetensen finns tillgänglig 
för tex Samordningsförbundet via Kompetenscentrum för arbetslivsinriktad 
rehabilitering inom Landstinget. 

Avslutat under 2012. 

Arbetsförmedlingen*. Försäkringskassan, Landstinget 
- Personer som är aktuella för handlingsplanesamverkan och har minst 
åtta månader kvar inom sjukförsäkringen. 
- Personer som har minst 8 veckor kvar innan det är aktuellt med 
omförsäkring och inskrivning i arbetslivsintroduktionen. 
- Personer med en diagnos som motsvarar psykisk ohälsa och 
smärtproblematik 
- Personer som har minst 25% arbetsoförmåga 
75 personer har hittills fått samordnat stöd i sitt rehabiliteringsarbete. 
- 70 % av deltagarna ska gå vidare till fortsatt 
rehabilitering . 
Bortfall : 

Nuläge: 77%. 
14 % 

Förutom en samordnad insats på 8 veckor i skoglig miljö finns möjlighet 
alt träffa en ACT-psykolog. 
september 2011 - september 2013 

Rubriken Vidareutvecklad samverkan syftar på verksamheter som lämnat eller 
hoppat över ett rent projektstadie med hel finansiering från förbundet, där palterna nu 
etablerat en fastare fonn av samverkan, mer i egen regi och finansiering. 
Samordningsförbundet finns fortfarande med, och har tagit på sig att stå för viss 
finansiering, antingen för att det har nära koppling till samverkan mellan 
organisationerna, eller för att säkra att samverkan faktiskt blir av genom att 
finansiera det som återstår för att verksamheten skall komma till stånd. 

3,4.4 (länsprojekt) 

Samverkansparter 

Målgrupp 

Resultat individ 

Resultat samverkan mm 

Projektperiod 

Uppsala kommun (huvudprojektägare), Heby och Håbo kommuner, 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen. 
Målgruppen under första halvåret 2012, och även i den implementerade 
verksamheten, är personer som bedöms vara i behov av ett 
kompletterande stöd av kontaktperson eller samordnare för att klara av att 
delta i eller förberedas för samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering inom 
någon av samverkansparterna. Stödet bedöms nödvändigt för att minska 
risken att dessa individer faller mellan stolarna eller att inte klara av 
planerad eller pågående insats. Målgruppen är inte alla individer som 
deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering, utan de i behov av extra stöd. 
Målgruppen är personer boende i Heby, Håbo och Uppsala kommuner. 
Ca 124 personer har på olika sätt fått stöd i sitt rehabiliteringsarbete under 
hösten 2012. 
Drivs sedan halvårsskiftet 2012 som en partgemensam verksamhet med i 
huvudsak en implementeringsfinansiering från parterna, och med en 
stödfinansiering från förbundet. Möjligheten för övriga medlemmar i 
förbundet att gå med igen är öppen. 
Startade 2010. Drivs sedan halvårsskiftet 2012 som en partgemensam 
verksamhet tom 2013-12-31 . Samordningsförbundet stöttar verksamheten 
med knappt 30 % av budgeterade kostnader 
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Växthuset II 
Samverkansparter 

Målgrupp 

Mål och resultat individ 

Resultat samverkan mm 

Projektperiod 

• • 

Älvkarleby kommun*, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
Landstinget (primärvården) 
Män och kvinnor i åldern 16 - 40 år som är aktuella hos projektets 
samverkansparter och befinner sig i eller riskerar att hamna i en rundgång 
av åtgärder hos två eller flera av parterna. Dessutom: 
- målgruppen har en känd historik hos en eller flera av 
samverkansparterna och har under minst fyra (4) månader haft ett 
bidrags- eller ersättningsberoende 
eller 
- målgruppen har dokumenterad ohälsa hos en eller flera av 
samverkansparterna och har under minst fyra (4) månader haft ett 
bidrags- eller ersättningsberoende. 
eller 
- målgruppen har en känd historik hos en eller flera av 
samverkansparterna 
eller 
- målgruppen har en känd historik hos en eller flera av 
samverkansparterna med dokumenterad ohälsa 
eller 
• målgruppen har dokumenterad ohälsa hos en eller flera av 
samverkansparterna 

Ur målgruppen prioriterar projektet unga vuxna i åldern 16-25 år. 

Deltagare hittills: 15 st (20 % kv) 
- Minst 35 % av deltagarna har gått till 
anställning/eget företag eller utbildning. 
- Minst 20 % av deltagarna per grupp har inom fyra 
veckor efter avslut i projektet gått vidare till 
anställning/eget företag eller utbildning. 
• Minst 25 % av deltagarna per grupp har inom fyra 
månader efter avslut i projektet gått vidare till 
anställning/eget företag eller utbildning . 
- Minst 85 % av deltagarna har fullföljt projektets 
innehåll och upplägg. 

Nuläge: 27 % 

Nuläge: 27% 
Nuläge: Ingen 
uppgift då projektet 
är nystartat. 

Nuläge: 100%. 

Bortfall : 0% 
Projektet arbetar mycket medvetet med samverkansfrågorna, där en 
komplikation är att kommunen tillhör ett annat arbetsmarknadsområde än 
övriga kommuner i Uppsala län. Projektet har ett särskilt 
utredningsuppdrag att granska situationen för ungdomar i åldern 16 - 1 g 
år, eftersom kommunen har haft en ovanligt stor andel av dessa som 
saknar känd aktivitet. 
Startade i januari 2010, förlängdes för perioden augusti 2012 - aug 2014. 
I denna förlängning står medlemsorganisationerna för ca 36 % av 
finansieringen och förbundet för återstående 64%. 

Samordningsforbundet har också bidragit till att skapa samverkan mellan 
organisationerna genom att stå for viss del av medlemmarnas medfinansiering till 
ESF-projekt. Det poster vi valt att stödja har sin tyngdpunkt på samverkansskapande 
arbetsuppgifter. 

Romane Buca 
Samverkansparter Uppsala kommun", Arbetsförmedlingen, Landstinget. 

21 (34) 



: •• SAMORDNINGSFÖRBUNDET 
•• UPPSALA LAN 

Målgrupp 

Mål och resultat individ 

Samverkan mm 

Period 

Athena 

Samverkansparter 
Målgrupp 

Mål och resultat individ 

Samverkan mm 

Period 

Målgruppen j projektet är arbetsföra individer med romskt ursprung i 
åldern 16 - 65 år och som saknar egen försörjning. Gemensamt för 
projektets målgrupp är hög grad av marginalisering och utanförskap. 
Tidigare erfarenheter säger om målgruppen bland annat att: 

- Få har tidigare arbetslivserfarenhet eller förankring på arbetsmarknaden. 
- De fl esta har långvarigt socialbidragsberoende i flera generationer och 
dålig förankring i samhället i övrigt . 
- I några fall finns påbörjade men oftast oavslutade vuxenstudier 
- Många har ohälsa 
50 deltagare skall befinna sig i anställning eller studier efter projektets slut. 
Nuläge: 6 personer 

Samordningsförbundet finansierar projektledaren för projektet, då ett 
viktigt inslag i hennes arbete är att samordna de olika myndigheternas 
arbete. 
Projektet finansieras i övrigt via en ansökan till ESF under perioden 2011-
11-01 - 2014-06-30. 

Uppsala kommun*, Arbetsförmedlingen och Landstinget. 
Helt arbetslösa sedan minst ett år med särskilt fokus på personer med 
utländsk bakgrund (minst 3 mån för personer i åldern 16 - 24), helt eller 
delvis sjukskrivna sedan minst 6 månader, personer med ekonomiskt 
bistånd enligt socialtjänstlagen eller introduktionsersättning enligt lag om 
introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar. 
Flertalet av kvinnorna har också avbrutit sina svenskastudier (SFI ) utan 
att uppnå B-nivå. Skolan har signalerat att de inte bedömer det 
meningsfullt att de fortsätter att studera. 
40% av deltagarna ska komma ut i egen försörjning genom 
arbete eller studier. Nuläge: 0% 
Samordningsförbundet finansierar projektledaren samt del av 
Arbetsförmedlingens handläggare i projektet, med hänvisning till 
samverkansarbete för projektet. Förbundet finansierar även en halv tjänst 
från Landstinget för att de skal! kunna delta j studiecirkelarbetet. 
Projektet finansieras i övrigt via en ansökan tiU ESF. Då projektstarten 
blev försenad kommer projektet att pågå 2012-06-01 - 2014-06-30. Man 
påbörjade genomförandefasen den 19/11 2012. 

För ytterligare kommentarer kring samverkanserfarenheterna, se avsn itt Främjande av samverkan. För mer 
infOlmation om status i varj e projekt hänvisas till de rapporter som projekten hal vårsv is skriver ti ll styrelsen. 

1,6.5 Startbidrag för sociala företag 

Då projektet Sociala företag avslutades i augusti 2011 har förbundet fortsatt stödja 
socialt företagande genom att bevilja startbidrag. Under 20 12 har fyra företag ansökt 
om utbetalning av hela eller delar av sitt beviljade startbidrag. Sammanlagt har 
1,5 miljoner kr i startbidrag bevi ljats till sociala företag från starten. De företag som 
förbundet har beviljat bidrag till har gett ca 200 arbetsträningsplatser och ca 20 
personer har kommit ut i någon form av arbete. Individerna har remitterats från såväl 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som från kommunerna. 

Samordningsförbundets medlemmar stöttar också socialt företagande. Håbo och 
Tierps kommuner har träffat överenskommelser med sociala företag om att köpa 
praktikplatser. 
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"Det var första gången någon faktiskt 
lyssnade på mig" 
Deltagare Tierpsmodellen 
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1.7 Ekonomisk redogörelse 

1.7.1 Kommentar till årsredovisning 2012 

Under 2012 redovisar SamordningsfOrbundet Uppsala län ett underskott på 3 017 tkr 
(underskott 5 138 tkr per 20 l 1-12-31). F rån att ha vari t i en upp starts fas har 
fcirbundets verksamhet under det sista året präglats aven utökad grad av mognad. De 
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samlade överskotten från tidigare år möjliggör att 
fcirbundet bedriver en verksamhet som är större än den 
årliga tilldelningen. 

Kostnaderna fcir samverkansinsatser är lägre än 
fciregående år. Orsaken till det är att medlemmarna går 
in och finansierar betydande delar av ett ökat antal 
projektbudgetar. För de fcirtroendevalda och 

"Samlokaliseringen är viktig, då 
det annars skulle gå mycket 
långsammare. Den ger närhet, 
smidighet och man får snabba 
svar. " 
Deltagare projekt SARA 

fcirvaltningen är fOrbrukningen lägre än budgeterat, men något högre än 20 Il. 
Intäkterna har minskat, vilket beror på att Försäkringskassans finansiering av Vitalis-
projektet är slut. 

Ekonomisk översikt av verksamheten 2012 

Utfall 2012 Utfall 2011 Budget 2012 

Intäkter 22000 23491 22000 
Samverkansinsatser -20928 -24692 -21 234 
Förtroendevalda -828 -825 -1 120 
Förvaltning -3261 -3112 -3710 

Resultat -3017 -5138 -4064 

Förbundsstyrelsen avser att använda överskottskapitalet från tidigare år till att 
utveckla samverkansformer och starta upp nya kvalitativa insatser. Prognosen är nu 
att det samlade överskottet successivt betas av under de närmaste åren. Förbundet 
arbetar för att fånga upp behov och ideer om insatser från medlemmarna. Det är 
viktigt att inflödet av projektansökningar fortsätter fcir att säkerställa att den årliga 
tilldelningen förbrukas. 

Merparten av Sarnordningsförbundets tilldelning används till samverkans insatser-
Under 2012 har ca 95% av årets tilldelning använts till insatser som kOlmner 
målgruppen tillgodo, se uppställningen nedan. På grund av det ackumulerade 
överskottet kan mer än den årliga tilldelningen förbrukas. 

Förbrukning i förhållande till medlemsintäkt 
Samverkans- Kostnad Administrations-
insatser förtroendevalda kostnad Tilldelning i tkr Kommentar 

2009 43 ,3% 1 ,7% 12 ,3°/0 24000 uppstartsfas 
2010 78,8% 3,9% 14.4% 22000 uppstartsfas 

fler projekt än som ryms i årets 
2011 117 ,6% 3,9% 14 ,8% 21000 tilldelning 

mognadsfas , fler projekt än som 
2012 95,1% 3,8% 14 ,8% 22000 ryms i tilldelningen 
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1.7.2 Samverkansinsatser 

Samverkansprojekt och övriga insatser har år 2012 förbrukat 20 928 tkr, att jämföra 
med 24 616 tkr under 2011. (Totalsumman för år 20 II i tabellen nedan skiljer sig åt 
från den ekonomiska översikten ovan. Detta beror på att kostnader för NNS-
konferensen inte finns med i nedanstående uppställning. Dessa har jämnats ut genom 
motsvarande intäkt.) Under våren 2012 fick förbundet in ansökningar om projekt 
som skulle överstiga tillgängliga medel. Med anledning av detta gjorde kansliet 
tillsammans med projekten en översyn av projektens budgetar som resulterade i att 
2 960 tkr återfördes till kansliet. Som en följd av budgetöversynen ligger projektens 
faktiska förbrukning nära den budgeterade. 

Tre av de projekt som finansieras av Samordningsförbundet har i sina förlängningar 
blivit beviljade arbetsmarknadspoli tiska projektmedel från Arbetsfönnedlingen. 
Totalt rör det sig om 12,5 milj kr under 2012 till 2014 som förbundet istället kan 
fördela till andra insatser för målgruppen. 

f orbruknlngs~ 
kvot t o m 

Samverkansinsatser 2012 2011 121231 
belopp i tkr 

H ikikomori 436 1 607 99% 
Hikikomori 2 900 O 79 % 
Tierpsmodellen 1 268 1 504 97% 
Tierpsmodellen 2 60 O 55% 
Kartläggning unga till aktivitet 40 O 62% 
Kartläggning unga till aktivitet förlängn 101 O 88°/n 
MOA O 1 079 80% 
3.4.4 version 2011 O 4178 76 % 
3.4.4 förlängn 2012 1 365 O 85% 
3.4.4 tom 131231 193 O 59% 
Växthuset 1 048 1 866 93% 
V äxth uset 2 630 O 86% 
Sara 2 111 2313 97% 
Sara 2 98 O 100 % 
Vitalis O 2829 100 % 
Vitalis 2 548 2 613 99 % 
Vitalis 3 154 O 69% 
United Action/Två steg framåt 1 648 2 041 97% 
United Action förlängn 572 O 71 % 
Stig 2256 1 768 96 % 
G rön reha b 4400 1 475 87% 
Jobbstudion 1 274 53 77% 
Rom ane buca 427 O 66 % 
Athena 600 O 94 % 

20 127 23326 

Sociala företag 
Projekt Sociala företag 488 
Sta rtbidrag till sociala företag 279 3 76 

Övriga utvecklingsinsatser 
Ekonom i projektstöd 335 331 
Socioekonom iska bokslut 80 
Samverkansdagar FK-AF 21 15 
KUR-projektet 59 
Hälsa i Uppland, statistik RF 81 
Granskning uppdrag 26 

Samverkansinsatser totalt 20928 24616 
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Förbrukningskvoten i ovanstående tabell visar samverkansinsatsens förbrukade 
medel i jämförelse med en linjär förbrukning över tid. Målvärdet är 100 procent. 
Värden över 100 procent innebär att projektet har förbrukat mer än vad som är 
rimligt och syftar till att ge signal om extra uppmärksamhet. Tabellen visar att med 
något undantag är projektens verkliga förbrukning något lägre än den budgeterade. 

1.7.3 Förtroendevalda 

Utgifterna för förtroendemannastyrningen uppgick till 828 tkr för 2012, vilket är på 
samma nivå som 20 Il (825 tkr) . Den faktiska förbrukningen är lägre än budgeterat 
vilket främst beror på lägre kostnader för konferenser, revisionskostnader och 
arvoden. 

Förtroendevalda 

Förbrukn ing 2012 Förbrukning 2011 

828 tkr 825 tkr 

100% 
·Förbrukning 2012 jämfört med fg år och budget 

1.7.4 Förvaltning 

Budget 2012 

l 120 tkr 

74% 

Kansliets utgifter för 2012 uppgick till 88% av budgeten och var 5% högre än samma 
period föregående år. Skillnaden mot budget beror på högre ränteintäkter samt något 
lägre personalkostnader och kostnader för lokalhyra. 

Förvaltning 

Förbrukning 2012 Förbrukning 2011 

3261 tkr 3112tkr 

105% 
·Förbrukning 201 2 jämfört med fg år och budget 

1.7.5 Moms för samordningsförbund 

Budget 2012 

3 710 tkr 

88% 

Oklarheterna i lagen om samordningsförbundet ska ingå bland dem som har rätt till 
momsersättning under samma förutsättningar som kommuner, landsting och 
kommunalförbund har tydliggjorts. Från juli 2012 rar förbunden återigen ersättning 
för ingående moms med retroaktiv verkan från och med 20 II. 

I samband med ovanstående lagändring har samordningsförbund även fått möjlighet 
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att hyra lokaler som annars får hyras ut endast 
till organisationer med momspliktig verksamhet. 
Förbunden likställs också i det sammanhanget 
med stat, kommuner och kommunalförbund. 

"Fungerar myndighetskontakterna och 
samarbetet väl, är jramgångspotentialen i 
processen mol arbete större. " 
Röst från ordinarie verksamhet 

1.7.6 God ekonomisk hushållning och 
finansiella mål 

En utgångspunkt för förbundet är att ha en god ekonomisk hushållning. För att 
försäkra sig om detta har förbundsstyrelsen 2010-09-16 fattat beslut om finansiella 
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mål. Dessa är; att verksamheten ska bedrivas inom av styrelsen beslutad budgetram, 
att förbundet ska förbruka sitt överskott och därefter visa ett balanserat resultat samt 
att förbundet ska vara självfinansierat. 

Under våren har styrelsen fattat beslut om att minska den bundna reservfonden från 
I 700 tkr till I 000 tkr. Ä ven syftet med reservfonden förändrades från att täcka en 
eventuell avveckling av förbundet till att istället säkerställa en god likviditet. 

Finansiella risker har identifierats och för att möta dessa har åtgärder tagits fram. 
Eventuellt överskott av kapital ska placeras i säkra värdepapper med liten risk för 
värdeminskning samt därigenom ge ett skydd mot inflation. Resultatuppföljning ska 
göras för att ge styrelse och förbundschef möjlighet att agera om budgeten riskerar 
att överskridas. 

Överskott i verksamheten är avsett att användas i medlemmarnas samverkansarbete 
kring individer med samordnade rehabiliteringsbehov. 

1.7.7 Budget 2013 

Samordnings förbundets budget ska enligt lag fastställas i november året innan 
räkenskapsåret. Budget för 2012 har fastställts av förbundsstyrelsen den 29 
november 2012. De totala medlemsavgifterna för 2013 är 22 000 tkr. Staten står for 
hälften av medlemsavgiften genom Försäkringskassan och Arbetsfönnedlingen. Från 
Landstinget Uppsala län kommer 25% medan länets åtta kommuner delar på 
resterande 25%. 

Till budgeten för 2013 har även överskott från tidigare år förts. Detta överskott ska 
användas för fortsatt utveckling av samverkan till stöd för individen. Ett överskott 
ger konsekvenser vid medelstilldelningen inför nästkommande år. När förbundet 
startades var medlemsintäkterna 24 mkr på årsbasis. De har successivt minskat till 21 
mkr för att år 2012 åter öka till 22 mkr. 

1.7.8 Kapitalförvaltning 

Under 20 II förde Samordningsförbundet över kapital från likvidkontot till ett 
nyöppnat sparkonto i syfte att få bättre ränta. Delar av detta kapital har därefter 
använts för att täcka upp vid utbetalningar. 

Sedan tidigare har verksamhetens överskott från år 2008 och 2009 placerats i 
Nordeas institutionella penningmarknads fond, totalt 20 000 tkr. Ovanstående 
placeringar följer den av styrelsen beslutade f1l1anspolicyn. 

Värdet av pelUlingmarknadsfonden uppgår 2012-1 2-31 till 21 322 tkr. I värdet ingår 
orealiserad värdeökning med I 322 tkr. 

Kommande år planerar förbundet att sälja av delar av fonden för att återföra medel 
till samverkansinsatser. 
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Resultaträkning - Årsbokslut 2012-12-31 

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576 

Verksamhetens intäkter 

Sidointäkter Not I 

Rörelseintäkter Not2 

Summa verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 

Kostnader för externa projekt Nol3 

Kostnader för övriga samverkansinsatser Not4 

Övriga driftskostnader N~ 5 

Kostnader för lokaler 

Kostnader (ör personal Not6 

Avskrivningar inventarier 

Summa verksamhetens kostnader 

Verksamhetens rörelseresultat 

Finansiella poster 

Ränteintäkter 

Räntekostnader 

Resultat efter finansiella poster 

ARETS RESULTAT 

2012-01-01 
2012-12-31 

o 

22000000 

22000000 

-20126922 

-465430 

-1227059 

-129375 

-3 182660 

-50901 

-25182346 

-3182346 

165802 

-499 

-3017 043 

-3017 043 

2011-01-01 
2011-12-31 

75598 

23415486 

23 491 084 

-23 326 017 

-470 972 

-1 302230 

-214 705 

-3 505 206 

-23 642 

-28842 831 

-5 351 747 

217670 

-3441 

-5137518 

-5137518 
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Balansräkning - Arsbokslut 2012-12-31 

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576 

TILLGANGAR 

Anl ägg n ing sti IIgång ar 

Materiella anläggningstillgångar Not 7 

Finansiella anläggningstillgångar 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgå ngar 

Fordringar 
Kundford ringar 
Övriga kortfristiga fordringar NotS 

Interimsford ringa r 

Summa fordringar 

Kortfristiga placeringar Not9 

Kassa och bank Not 10 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅ NGAR 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bunden reservfond 

Överskott från tidigare år 

Redovisat resultat (9 år 

Periodens resultat 

Summa eget kapital 

Kortfristiga skulder 

Leverantörssk ulde r 

Övriga kortfristiga skulder Not l! 

Interimsskulder Nol 12 

Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSATTNINGAR OCH SKULDER 

2012-12-31 

141585 

O 

141 585 

49623 
330402 

91 053 

471 078 

20000000 

5 777865 

26248943 

26390528 

1 000000 

23696269 

-5137518 

-3017043 

16541708 

8203162 

161117 

1 484542 

9848820 

26390528 

2011-12-31 

56 189 

O 

56189 

108498 
444372 

36310 

589180 

20000000 

7117318 

27706498 

27762687 

1 700 000 

18 199288 

4 796 981 

-5137518 

19 558751 

6594413 

161 038 

1 448484 

8203936 

27762687 
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Finansieringsanalys - Arsboks lut 2012-12-31 

Samordningsförbunctet Uppsala län , 222000-2576 

Den löpande verksamheten 

Arets resultat 

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet 
Avskrivningar 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapita l 

Ökning I minskning av kortfristiga fordringar 

Ökning I minskning av kortfristiga skulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Investeringsverksamhet 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamhet 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Arets kassaflöde 

likvida medel vid årets början 

Likvida meder vid årets slut 

Förändring i likvida medel 

2012-01 -01 
2012-12-31 

-3017 043 

50901 

-2966 143 

118102 

1 644885 

-1203156 

-136297 

-136297 

O 

O 

-l 339454 

27117318 

25777 865 

-l 339454 

2011-01-01 
2011-12-31 

-5137518 

23642 

-S 113 877 

-298 303 

1 165330 

-4 246 850 

O 

O 

O 

O 

-4 246850 

31 364 168 

271 17318 

-4 246 850 
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Redovisningsprinciper 
Redovisningen f61jer lagen om kommunal redovisning (1997:6 14). 
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Kända intäkter och kostnader har periodiserats och ännu ej uttagna semesterdagar har 
skuldf6rts. 

A vskrivning av inventarier med en fOrväntad livslängd över 3 år görs med l IS-del av 
anskaffningsvärdet per år under S år från och med inköpsåret. 

Uppf61j ning av budget har ägt rum på resultatenhetsnivå. 
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Nolertill resultaträkning per 2012-12-31 

2012-01-01 2011-01-01 
2012-12-31 2011-12-31 

Not 1. Sidointäkter 

NNS medlemskonferens 18 nov 2011 O 75598 

Summa sidointäkter O 75598 

Not 2. Rörelseintäkter 
Helår 2012 Helår 2011 Helår 2010 Helår 2009 

Enköpings kommun 650414 620477 652 357 3480824 
Heby kommun 217 341 209547 221 844 719547 
Håbo kommun 320039 306985 321 997 250416 
Knivsta kommun 242398 230024 239747 351 366 
Tierps kommun 326247 314337 332 865 258991 
Uppsala kommun 3248300 3091 688 3226 192 372 469 
Älvkarleby kommun 147613 142457 150031 397581 
Östhammars kommun 347648 334485 354967 168806 
Uppsala läns landsting 5500000 5250000 5500000 6000000 
F örsä krin gSka ss an! Arbets förrn ed lingen 11000000 10500000 11000000 12000000 

Summa medlemsavgifter 22000000 21 000000 22000000 24000000 

Försäkringskassan, projektet Vitalis 2304666 4 162984 
Försäkringskassan, UNP-medel 11 0820 

Summa rörelseintäkter 22000000 23415486 26162984 24000000 

Not 3. Kostnader för externa projekt 

Hikikomori -435599 -1 606709 
Hikikomori 2 -899967 O 
Tierpsmodellen -1 267845 -1 503 558 
Tierpsmodellen 2 -60000 O 
Kartläggning unga till aktivitet -39 525 O 
Kartläggning unga till aktivitet förlängn -100 923 O 
MOA O -1078613 
3.4.4 version 2011 O -4178395 
3.4.4 förlängn 20 12 -1 364863 O 
3.4.4 tom 131231 -192536 O 
Växthuset -1 047605 -1 866391 
Växthuset 2 -629713 O 
Sara -2110536 -2312970 
Sara 2 -97758 O 
Vitalis O -2829189 
Vital is 2 -548108 -2613237 
Vitalis 3 -154382 O 
United Actionrrvå steg framåt -1 648444 -204 1 055 
United Action för längn -571 868 O 
Stig -2255943 -1 767756 
Grön rehab -4399568 -1 475033 
Jobbstudion -1 274382 -53 171 
Romane buca -427 357 O 
Athena -600000 O 

Summa kostnader externa projekt -20 126922 -23326017 
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Not4. Kostnader för övriga samverkansinsatser 

Startbidrag ti ll sociala företag 
Socioekonomiska bokslut 
Samverkansdagar FK-AF 
KUR-projektet 
Hälsa i Uppland, statist ik RF 
Granskning uppdrag 

Summa övriga samverkansinsatser 

Not 5. Öv riga driftskostnader 

Annons. reklam, information 
FÖrbrukningsinventarier 
IT -tjänster, programvaror och da tomyra 
Konsultarvoden 
Inhyrd personal 
Övriga kostnader 

Öres - och kronutjämning 

Övr driftskostnader proj Sociala företa g 

Summa öv riga driftskostnader 

Not6. Kostnader för personal 

Arvoden till ledamöter 
Lön tjänstemän 
Pensionsförsäkringar och övr gruppförsäkr 
Kompetensutveckling 
Förändring av semesterlöneskuld 
Arbetsgivaravgifter 
Övr personalkostn, förmåner, re presentation 

Summa kostnader för personal 
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-278 573 ·376 172 
O -79800 

-20 940 -15 000 
-58861 O 
-81 000 O 
-26056 

-465430 -470972 

-36 791 -53218 
-12436 -2035 

-137039 -123442 
-110643 -41 497 
-479998 -479998 
-450 166 -497 144 

14 15 

O -104911 

-1 227 059 -1 302 230 

-477 432 -466241 
-1 701 976 -1 901 570 

-21 721 3 -238 338 
-38724 -3000 
-41 487 -37239 

-681 643 -757053 
-24 186 -101764 

-3182660 -3505206 
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Noter till balansräkning per 2012-12-31 

Not 7 . Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier 
Ackumulerade avskrivningar inventarier 

Summa materiella anläggningstillgångar 

Not 8. Övriga kortfristiga fordringar 

Skattefordringa r 
Momsfordringar 
Övr kortfristiga fordr 

Summa övriga kortfristiga fordringar 

Not 9. Kortfristiga placeringar 

Nordea Inst penningmarknadsfond' 

' marknadsvärde 21322237 kr per 20 12-12-31 

Summa kortfristiga placeringar 

Not10. Kassa och bank 

Plusgirokonto 
Sparkonto Nordea 

Summa kassa och bank 

Not1 1. Övriga kortfristiga skulder 

Personalens källskatt 
Avräkning särskild löneskatt på pensioner 
Övriga kortfristiga skulder 
Avräkning V ISA-kort 
U pplupna arbetsg ivaravgifter 

Summa övriga kortfristiga skuld er 

Not 12. Interimsskulder 

Upplupna semesterlöner 
Beräkn up plupna sociala avg semesterskuld 
Övriga uppl kostnader I förutbel intäkter 

Summa interimsskulder 
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2012·12·31 2011·12·31 

254505 11 8 208 
· 112920 ·62019 

141585 56189 

114363 96757 
188838 297172 

27201 50443 

330402 444 372 

20000000 20000000 

20000000 20 000000 

4030829 475020 
1747036 6642299 

5777 865 7117 318 

63150 62606 
39452 3821 1 

O O 
2333 4886 

56 182 55335 

161 117 161038 

125 188 83701 
39335 26299 

1 320020 1 338485 

1484542 1 448484 
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 Datum Vår beteckning 

  2013-09-30 KS2013/108 nr 2013.2737

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Ellinor Tegnér, registrator 

 

0171-525 04 
ellinor.tegner@habo.se 

 

Bidragsansökan för energieffektivisering - ny uppvärmningsan-
läggning för Övergransgården 
Sammanfattning 
Övergrans Bygdegårdsförening är en ideell förening som driver Övergrans-
gården. Byggnaden hyrs ut för olika ändamål till privata förhyrare, före-
ningsaktivteter och för andra ideella inslag. 

I skrivelse ansöker föreningen om ett bidrag för att byta ut den nuvarande 
oljeeldade uppvärmningsanläggningen mot en luft/vattenanläggning alterna-
tivt bergvärme. Syftet med bytet är bland annat att sänka föreningens kost-
nader för uppvärmningen av byggnaden. Föreningen föreslår följande finan-
sieringslösning: 

Boverket (bidrag)  50 % 
Håbo kommun (bidrag)  30 %  
Bygdegårdsförening (egen finansiering) 20 % 

Kostnaderna för de två alternativa ersättningsanläggningarna uppgår preli-
minärt till ca 320 tkr (luft/vatten) respektive 475 tkr (bergvärme). 

Enligt uppgift från Boverket kommer de under hösten 2013 inkomna ansök-
ningarna att bedömas och delfinansieras utifrån verkets tillgängliga bidrags-
pengar för år 2014.  

Beslutsunderlag 
– Ansökan från Övergransgårdens bygdegårdsförening, 2013-06-25 
– Kompletteringar till föreningens ansökan (två beräkningar för ersätt-

ningsanläggningar från konsult). -  
 

Kommunkansliets förslag till beslut: 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Styrelsen beslutar att bevilja Övergransgården Bygdegårdsförening ett 
bidrag på 30 % som delfinansiering av en ny uppvärmningsanläggning 
för Övergransgården till en total kostnad på maximalt 320 tkr. Kommu-
nens bidrag beviljas under förutsättning av att övrig redovisad finansie-
ring beviljas. 
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 Datum Vår beteckning 

  2013-09-30 KS2013/108 nr 2013.2737

 

2. Styrelsen beslutar att finansiera kommunens andel (30 %) ur kommun-
styrelses medel till förfogande i 2014 år budget, totalt ca 100 tkr. 
 

__________ 



Skri velse tilll-Ulbo Kommunstyrelse 

Bå lsta 201 3-06-25 

VERGRANS 
GÅRDEN 
0171/52343 

U~~~~~ 
BYGDEGARDSFÖRENINGEN 

Övergran Bygdegårdsförening är en ideell förening som verkat i Övergran sedan skolverksamheten i 
huset lades ner i mitten på 1900-talet. Vi har genom åren arrangerat bland annat teaterföreställningar, 
auktioner, barnloppis och hantverksförsä ljning. Gå rden hyrs ut och används ti ll festligheter genom 
hela livet; från dop och barnka las till brö ll op och begravningar. Det har genom åren även hållits 
utställningar, ungdomsverksa mhet och kurser i huset. 

Närheten till Övergrans kyrka gör att Bygdegården fY ller fimktionen som fö rsa mlingshem och 
kommer i höst till och med att agera godstj änstlokal då kyrkan ska renovera s. Kyrka n har även använt 
den till sin verksamhet för barn och föräldralediga genom Öppna Förskolan. 

Övergran Bygdegå rdsförening har nu anslutit sig ti ll det kommunala vattnet och avloppet, en avgift 
som vi betalade till 100% ur egen kassa med sparade medel. På tur står nu byte av vå rt 
uppvännningssystem. Vi eldar idag med o lj a vilket är ett mycket dyrt och ur miljösynpunkt ohåll bart 
val. Därför vill vi nu göra oss av med vår o lj epanna och istället skaffa oss ett bättre och mer långsiktigt 
hållbatt uppvärnmingssystem, både ur ekonomisk och också miljömäss ig synvinkel. 
Detta kommer så klart att innebära en stor investering för oss, vilket vi som ideell förening hoppas 
kunna få hjälp med. 

Om vi kan få bidrag ti'ån kommunen på 30% av kostnaden och lägger in 20% själva så kan vi få 
resterande 50% från Boverket. Dock är kommunens deltagande ett kriteri um för att ens kunna söka 
bidraget hos Boverket. 
Så vår stilla undran är nu om kommunen har möjlighet med ett sådant bidrag för att främja 
landsbygden och vår verksamhet här. 

Med hopp om pos itivt besked och snart återkopplande! 

För Övergran Bygdegårdsförell ing : 

Sekreterare 
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EnergiSparKonsulten 

Övergransgården I Övergrans Bygdegårdsförening 
Klockargårdsvägen 6 
746 93 BALSTA 

Bakgrund 

Bålsta 2013-09-06 

HAGO KOMMUN . 
~REiSEI/S FOfN/oJ.. ThlNG 

INKOM 

2013 -09-16 

Bygdegårdsföreningen vill minska eller helst bli av med oljeberoendet och önskar därför få 
en kostnadskalkyl på alternativa möjligheter för uppvärmning . Denna ide är förankrad i 
styrelsen och ligger även helt i linje med kommunens övergripande miljömål. 

Förutsättningar 
Fastigheten Övergran 6:3 
är en stor 2-vånings villa med ca 180 m2 i bottenplan. Ca 3,8 meter i takhöjd. 
Övervåningen har en något mindre golvyta då snedtaket och "kattvindarna" tar en del 
golvyta. Takhöjden där är 2.5 meter. - Tillsammans ca 1000 m3 uppvärmd rumsvolym. 

Värmen distribueras till största delen via gamla grövre rör till stora element av äldre modell. 
Vissa biutrymmen och i köket har kompletterats med några mindre modernare element. 
Dessa av avlänkade från de grövre rören med något smalare rördimension. 

Ett mindre källarutrymme innehåller dels ett pannrum om ca 4 m2 med en ca 20 år gammal 
oljepanna och ett rum om ca 8 m2 med en större platstillverkad oljetank. Ca 1,9 meter i tak. 
I övrigt är inte något annat utrymme under huset. Pannrummet nås med trappa utifrån. 

Målsättning 
Föreningen önskar en kalkyl på konvertering av värmesystemet utan alltför stora ingrepp i 
interiören i det gamla huset. Alternativet är med värmepump och då helst en kalkyl på både 
bergvärme och luft/vatten. 

Dessa olika kalkyler skiljer ganska mycket i tota linvestering och båda alternativen har ju 
sina både för- och nackdelar. Detta har i nuläget inte varit vägledande, utan ses nu helt 
förutsättningslöst för en senare bedömning och beslut. 

Notera 
Jag vill absolut rekommendera de två superisolerade extra tankarna i båda alternativen . Det 
medför en lugnare gång för värmepumpen i båda fal len. Det ba lanserar bättre det gamla 
värmesystemet med sina grövre rör och stora element. 

Med vänliga hälsningar 
Energisparkonsulten i Bålsta 

 
Putsvägen 20 
74633 Bålsta 
Tel. 0171 -57480 - Mobil 070-731 2991 

Bilagor: 
Kalkyl på konvertering till bergvärme. 
Kalkyl på konvertering till luft/vatten. 
Bild p~ den isolerade tanken 
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EnergiSparKonsulten 

Bålsta 2013-09-06 

Överg ransgården 
Cirkakostnader tör konvertering till bergvärmeanläggning. 

Bergvärmepump NIBE (eller likvärdig) 15 kW 

Värmepump och tillhörande ackumulatortank (ca 200 liter) - ca 110 000 

2 st extra ackumulatortankar Rikuterm å 800 liter - ca 50 000 

St yr- och reglering - ca 10 000 

Borrning 2x150 meter '350 Kr/meter - ca 105 000 

Miljömässig hantering av "Borrkax" - ca 5 000 

Grävning för "Normbrunn 07", och in till hus - ca 20 000 

Demontering och bortforsling av panna och tank - ca 15 000 

Håltagning i betongvägg - ca 10000 

Montering och materi al - ca 30 000 

El-arbeten och materia l - ca 15 000 

Övrigt och diverse material - ca 10 000 

Moms - ca 95 000 

NB. Grävning och återfylln ing för tankarna kan utföras kostnadseffektivt i egen reg i. 

Totalinvestering inkl. moms ca 475 000 kronor 

Energisparkonsulten i Bålsta 
Olle Atling 
Te l. 070 731 2991 
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EnergiSparKonsulten 

Bålsta 2013-09-06 

.. . 
Overgransgarden 
Cirkakostnader för konvertering till luft/vatten-värmeanläggning. 

Luft I vattenvärmepump Mitsubishi 18 kW (eller likvärdig). 

Luftlvattenvärmepump Mitsubishi med tillhörande ackumulatortank - ca 126 000 

2 st extra ackumulatortankar Rikuterm ii 800 liter - ca 50 000 

Shunt och givare - ca 15 000 

Håltagning i betongvägg - ca 10000 

Rörarbeten och material - ca 30 000 

El-arbeten och material - ca 15 000 

Övrigt och diverse material - ca 10 000 

Moms - ca 64 000 

NB. Grävning och återfyllning för tankarna kan utföras kostnadseffektivt i egen regi. 

Totalinvestering inkl. moms ca 320 000 kronor 

Energisparkonsulten i Bålsta 
Olle Atling 
Tel. 070 731 29 91 
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 FÖRSLAG 1(1)

 Datum Vår beteckning 

  2013-09-23 KS 2010/87 nr 2013.2676

Kommunstyrelsens förvaltning 
Planeringsavdelningen 
Paulina Cifuentes,  Planarkitekt 

 

0171-525 08  
paulina.cifuentes@habo.se 

 

Prioriteringslista för planläggning 
Sammanfattning 
Planavdelningen redovisar förändringar i arbetsordningen för 
kommunstyrelsen.  

Detaljplaneprogram för Logistik Bålsta har tagits bort från listan i o m att 
programmet har blivit godkänt.  

Detaljplan för Kvarter nr 4, Björkvallen (Bålsta 2:69 m.fl.), Väppeby äng 
(del av Väppeby 6:1 m.fl.), Bista 4:10 och del av 4:5 samt Dyarna 5:98 m.fl. 
har lagts till bland pågående detaljplaner. 

Detaljplaneprogram för Bålstaåsen har flyttats till vilande 
detaljplaneprogram.  

Detaljplan för Blåklintsvägen har lagts under vilande detaljplaner 

Beslutsunderlag 
– Arbetsordning daterad 2013-09-23 
 
Förslag till beslut 

1. Styrelsen godkänner arbetsordningen för detaljplaner, daterad  
2013-09-23 

__________ 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecklingsavdelningen 



Förslag till arbetsordning för detaljplaneuppdrag daterad 2013-09-23

Pågående detaljplaneprogram Exploateringsfrågor Prel. antagande
Gröna Dalen, program
Dragelund, program

Pågående detaljplaner Exploateringsfrågor Prel. antagande
Lindegård december 2013
Skokloster udde 1
BC etapp 1 (Resecentrum)
BC etapp 2
Kvarter nr 3, Logistik Bålsta december 2013
Kvarter nr 4, Logistik Bålsta
Kalmarsand 
Glastomten december 2013
Tvåhus hösten 2014
Björkvallen, Bålsta 2:69 m.fl. hösten 2014
Väppeby Äng, Väppeby 6:1 m.fl. hösten 2014
Bista 4:10 och 4:5 våren 2015
Krägga 1:217 del av 1:211 december 2013
Gransätersvägen våren 2014
Kalkstensvägen, Skörby 5:3&5:8 - våren 2014
Täppan förskola Bålsta 1:112
Bålsta 50:2
Dyarne 5:98 m.fl.

Vilande detaljplaneprogram Exploateringsfrågor Prel. antagande
Bålstaåsen, program
Båtuppläggning
Torresta Talltorp*
Viksjö 7:1
Nordform/S:t Eriks
Båtsbacken -

Vilande detaljplaner Exploateringsfrågor Prel. antagande
Blåklintsvägen
Ekilla 1:1
Katrinedal 3:39 -
Viby äng I och K
Väppeby 7:52
Hjalmars väg
Väppeby 7:12 -
Förskola Ullevivägen -
Skokloster udde 2
Getberget K11* -
Västra Myrskären K5*
Slottsskogen norra S3* -
Täppans Förskola Bålsta 1:1614
Skörbydeponin -
Draget Mjödvägen
Skörby skola
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 Datum Vår beteckning 

  2013-09-23 KS2011/112 nr 2013.2635

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Anne-Marie Engman, Mark- och exploateringsingenjör  

 

 0171-528 35 
anne-marie.engman@habo.se 

 

Förslag till beslut om samråd av förslag till detaljplan för 
Väppeby 7:18 m fl, Bålsta, Håbo kommun, Uppsala län "Tvåhus" 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2011-10-17, § 145, att ge förvaltningen i 
uppdrag att planlägga fastigheterna Väppeby 7:18, 7:19,7:20 samt Bista 
11:1. Planområdet utökades genom beslut av Kommunstyrelsen  2011-11-28 
till att omfatta hela det planlösa området mellan Kapellvägen, Mälarbanan, 
Håtunavägen och Stockholmsvägen. Detaljplanen omfattar nu totalt ca. 6 ha. 

Den föreslagna utformningen av detaljplanen överensstämmer med den 
fördjupade översiktsplanen för Bålsta Tätort 2010 med syfte att förtäta 
samhället. 

Syftet med detaljplanen är att planlägga området för enbostadshus och 
flerbostadshus i varierande typer och hushöjder. Totalt kan ytterligare ca. 
350 lägenheter tillkomma. Området föreslås få en småstadsliknande karaktär 
med en central gata som följer åsen med några gränder med trappor för 
gångtrafik som förbindelse ner till Stockholmsvägen.  

Framför den befintliga kyrkan föreslås ett mindre torg med 
parkeringsmöjlighet. Även efter den centrala gatan föreslås ett mindre torg 
samt en park. 

Med förebild från en småstad ger förslaget till detaljplan även möjligheten 
att bedriva affärsverksamhet och kontor i bottenvåningarna mot gatan. 

Detaljplanen föreslår även en del ändringar i gatusystemet. Bland annat för 
att minska antalet utfarter till Stockholmsvägen görs en ny anslutning av 
Håtunavägen i Skeppsrondellen. Från denna rondell angörs även området 
österifrån. Kapellvägen utgör den västra angöringen strax norr om kyrkan. 
Genomgående blir det färre tomtutfarter mot Stockholmsvägen. 

Planförslaget föreslås skickas ut på samråd enligt 5 kap 11 § Plan- och 
bygglagen 

Beslutsunderlag 
– Karta, Ny Plangräns för Tvåhus, Detaljplan Väppeby 7:18 m.fl, daterad 

2013-09-20 
– Plankarta, daterad 2013-09-23 
– Illustrationsplan, daterad 2013-09-23 
– Planbeskrivning, daterad 2013-09-23 
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 Datum Vår beteckning 

  2013-09-23 KS2011/112 nr 2013.2635

 

Förslag till beslut 

1. Styrelsen beslutar att planområdet ska avse det område som kartan ”Ny 
Plangräns för Tvåhus” daterad 2013-09-20, visar. 

2. Uppdra till förvaltningen att skicka ut förslag till detaljplan för Väppeby 
7:18 m.fl, (”Två husplanen”) på samråd. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
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Befintlig kyrka
kan byggas ut

Kvarter med främst
bostäder i 2-4 våningar

Gata genom ny
småstadsmiljö

Gång- och cykelväg
utmed Stockholmsvägen

Park med
gångförbindelse
till Stockholmsvägen

Gränder med trappor
i branten mot väster

Nya kvarter med ca. 350 nya bostäder
och lokaler/bokaler* i bottenplanet

Flexibelt kvarter
för bl.a. återvinning

Nytt torg för
olika ändamål

TEMA -
“Småstad m. blandad 
kvartersbebyggelse”

Ca. 150 markparkeringar
 i garage eller carport

Håtunavägen får ny trafiksäkrare
anslutning till Stockholmsvägen

ILLUSTRATIONSPLAN

FÅGELPERSPEKTIV

*Bokaler är lokaler som är utformade så att de har en offentlig del och en del som går att bo i. Cristin Ulvsbäck Lindh
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  NORMALT PLANFÖRFARANDE  
 PBL 2010:900 
Detaljplan för  

DP 394 
Väppeby 7:18 m fl, Bålsta 
Håbo kommun, Uppsala län   SAMRÅDSHANDLING 
 

 

Torget mitt i området 
sett från norr. 

Bild 1:  
Smideman  
Arkitekter AB 

 
PLANBESKRIVNING 
HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser 

Illustrationer 
Planbeskrivning inklusive bilagor 
Miljöbedömning - Behovsbedömning 
Fastighetsförteckning 
Grundkarta 
Rapport Fördjupad riskbedömning för detaljplan, Väppeby, Bålsta 
PM Geoteknik och dagvatten- Markförhållanden och grundläggning  

 
 

PLANENS SYFTE 
OCH HUVUDDRAG 

Planområdet saknar i dag detaljplan. Detaljplanens syfte är möjlig-
göra kompletterande bebyggelse inom planområdet. Huvuddragen 
är en småstadsliknande kvartersstruktur med varierande hustyper 
och hushöjder. 

Huvudgatan som föreslås gå genom området följer terrängens övre 
”platåkant”. Gränder, ibland med trappor i den branta sluttningen, 
förbinder huvudgatan med Stockholmsvägen. Planområdet föreslås i 
huvudsak innehålla bostäder. Möjligheter ges för befintlig service 
att finnas kvar samt för nyetablering i begränsad utsträckning. 
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FÖRENLIGT MED 3, 4 
OCH 5 KAP MB 
 

 

PLANDATA 

 Läge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2: 

Planområdets läge 

I Bålsta 

Miljökonsekvensbeskrivning har inte ansetts nödvändig då den till-
kommande bebyggelsen inte bedöms innebära en väsentlig påverkan 
på miljön. 

 

 

Planområdet ligger strax sydöst om Bålsta centrum, mellan järnvä-
gen och Stockholmsvägen.  

Planområde

Skogsområde

Gröna Dalen

Grönstråk med 
lekplatser m.m

  

Areal Planområdets areal omfattar ca 6 Ha. 

Markägoförhållanden Fastigheterna inom planområdet ägs i huvudsak av privatpersoner. 
Av 15 fastigheter är10 bebyggda med en- och tvåbostadshus. En 
fastighet ägs av en frikyrkoförsamling och på den finns en mindre 
kyrkobyggnad. En av de större fastigheterna är obebyggd skogs-
mark. Kommunen äger en mindre triangelformad fastighet i plan-
områdets södra spets samt två fastigheter som består av park och ga-
tumark. 
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TIDIGARE STÄLL-
NINGSTAGANDEN 

 

Översiktliga planer Förslaget till detaljplan  följer intentionerna i den ”fördjupad över-
siktsplanen” (FÖP) för Bålsta tätort, antagen 2010. Där anges att 
Bålsta ska förtätas och att det inom planområdet skall finnas främst 
bostäder. Förebilden för detaljplanen är en stadsdel med småstads-
karraktär. 

Riksintressen Området omfattas inte av några riksintressen men gränsar till Mä-
larbanan som är ett riksintresse enligt 3 kap 8 § miljöbalken. Enligt 
FÖP:en ska en zon på 30 meter från järnvägen lämnas fri från bygg-
nation. Detta ansluter till en genomförd riskanalys. 

Program Förslaget till detaljplan har inte föregåtts av planprogram. 

Detaljplaner, områ-
desbestämmelser och 
förordnanden 

Stora delar av planområdet är idag planlöst. Tidigare fanns en av-
styckningsplan som upphävdes i samband med utbyggnaden av Mä-
larbanan 1994. Planer som angränsar och berörs till mindre delar av 
denna detaljplan är följande: 

• Byggnadsplanen Frösunda 10:1, Mansängen 1:1 2:1, Yttergransby 
1:1 och 2:3, plan nr K12, Laga kraft 1965-03-27 

• Byggnadsplanen Dyarne 5:1 och 2:5 m fl, plan nr K9, Laga kraft 
1963-07-04 

• Byggnadsplanen Kalmar gata, plan nr K31a, Laga kraft 1983-03-
25 

• Byggnadsplan Hörntorpet, plan nr K23, Laga kraft 1972-10-18 

Strandskydd Inget strandskydd föreligger. 

Behovsbedömning 
om betydande miljö-
påverkan 

Enligt svensk lag ska konsekvenserna av en detaljplan beskrivas i en 
miljökonsekvensbeskrivning när de kan leda till betydande påverkan 
på miljön (4 kap 34 § plan- och bygglagen). Miljökonsekvensbe-
skrivningen används för att få en helhetssyn av den påverkan en de-
taljplan kan få på miljön, hälsan och hushållningen av resurser. 

 En behovsbedömning 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 för att göra en miljökonse-
kvensbeskrivning har skickats till länsstyrelsen för samråd, se tjäns-
teskrivelse Dnr KS 2011/112 nr 2011.2846. Behovsbedömningen 
slogs fast genom ett delegationsbeslut den 5 mars 2013. Delega-
tionsbeslutet utfärdas av Kommunstyrelsen, se Dnr KS 2011/112 nr 
2013.605. Samråd har tagits med länsstyrelsen om behovsbedöm-
ning, se länsstyrelsens yttrande 2012-01-16, Dnr 402-5396-11. 
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 Förslaget till beslut är att planen inte bedöms medföra betydande 
påverkan på miljön med följande motivering: 

 ”Detaljplanen berör inte något natura 2000- område 

 Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan utifrån 
MKB-förordningens första eller tredje bilaga. 

 Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan utifrån 
MKB-förordningens fjärde bilaga.” 

 Alla detaljplaner som innehåller sammanhållen bebyggelse kan 
medföra en betydande miljöpåverkan (4 kap 34 § plan- och byggla-
gen). I detta fall bedöms detaljplanen inte medföra betydande på-
verkan på miljön. 

 Eftersom detaljplanen inte anses medföra betydande miljöpåverkan 
upprättas ingen miljökonsekvensbeskrivning. I slutet på planbe-
skrivningen under avsnittet ”miljökonsekvenser” beskrivs ändå 
översiktligt vilka konsekvenser ett genomförande av detaljplanen 
kan tänkas medföra. 

Miljökonsekvens-
beskrivning 

 

Kommunala beslut i 
övrigt 

Miljökonsekvensbeskrivning upprättas ej.  I slutet på planbeskriv-
ningen under avsnittet ”miljökonsekvenser” beskrivs ändå översikt-
ligt vilka konsekvenser ett genomförande av detaljplanen kan tänkas 
medföra. 

Kommunstyrelsen beslutade 2011-10-17 § 145 om planuppdrag för 
fastigheterna Väppeby 7:20 och Bista 11:1 och nytt planuppdrag för 
Väppeby 7:1, 7:18 och 7:19. Eftersom beslut om planuppdrag togs 
efter den 2 maj 2011 så handläggs planen enligt nya Plan- och bygg-
lagen (2010:900). 

Beslut om att utöka planområdet till att omfatta hela det planlösa 
området mellan Håtunavägen, Stockholmsvägen, Kapellvägen och 
Mälarbanan, togs av Kommunstyrelsen 2011-11-28, KS § 174. 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR, 
FÖRÄNDRINGAR 
OCH 
KONSEKVENSER 

 

Natur Mark och vegetation 

Planområdets NÖ del utgörs av en rullstensås med en relativt plan 
tallbevuxen platå. Från denna platå sluttar marken bitvis brant mot 
SV. I den nedre SV delen mot Stockholmsvägen är marken plan  
och  här finns anlagda villaträdgårdar av enklare utförande. 
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 Geotekniska förhållanden 
En geoteknisk utredning har utförts av Structor.  

Marken inom området utgörs i huvudsak av postglacial sand med ett 
lerområde i sydväst och ett område med berg i dagen och sandig mo-
rän på en begränsad yta i mitten av området. Inom stora delar av ut-
redningsområdet förekommer 0-1 meter fyllning med inslag av sand, 
silt, mull och torrskorpelera. Under fyllningen förekommer 1-3 m 
sand eller siltig sand. Djup till förmodat berg varierar mellan ca 5 
och 8 m inom utredningsområdet. Några sonderingar i berg har ej ut-
förts. Med tanke på närheten till järnvägen ska bebyggelsen uppföras 
vibrationssäkert. Ny bebyggelse ska uppfylla riktvärdet 0,4 mm/s. 
Den största risken för vibrationer är inom 50 meter från järnvägen. 
Vibrationsutredning för en fastighet norr om Mälarbanan, ca 90 me-
ter från detta planområde, visar att riktvärdena för vibrationer vid 
nybyggnation kan uppfyllas. Genom att hålla ett 30 meters säker-
hetsavstånd till järnvägen för husen och föra ner grundläggningen 
med spetsbärande pålar på berg är sannolikheten för vibrationspro-
blem liten. Husets konstruktion kan då också anpassas för att mini-
mera vibrationstransport från grundläggningen och upp i huset. 

Grundläggning av lätta byggnader med 1-2 våningar kan, med hän-
syn till sättningar, i stora delar av området utföras platta på mark. I 
de lägre partierna med lös lera närmast Stockholmsvägen erfordras 
pålning. Ur vibrationssynpunkt kan däremot pålning vara lämpligt. 

Grundläggning av byggnader med 3 eller fler våningar utförs pål-
grundlagda. Slagna stålrörpålar är lämpligt i sandiga jordar. 

Generellt i området kan schakter utföras med fria slänter där det 
finns utrymme mot angränsande gator. Inom området med berg i da-
gen kan eventuellt bergschakt erfordras för planerade byggnader. 
Sponter kan eventuellt krävas mot befintlig Stockholmsvägen t.ex. 
beroende på hur planerad bebyggelse utformas. 

Inför respektive bygglov ska fördjupade geotekniska undersökningar 
utföras. 

Risk för skred / höga vattenstånd 
De brantaste delarna är där befintlig bebyggelse i huvudsak är place-
rad. Ett undantag är bergsklacken som ligger mitt i området och har 
en brant slänt mot Stockholmsvägen. Slänten är trädbevuxen och har 
varit stabil under överskådlig tid. Ingen bebyggelse är planerad i 
denna slänt. 

Planområdets södra del ligger mindre än 750 meter från en mälarvik. 
Lägsta plushöjd i området är ca + 10 meter så risken för störande 
höga vattenstånd i Mälaren är liten. Hela planområdet lutar mot syd-
väst så dagvatten letar sig till dagvattensystemen och i extrema fall 
ner till Mälaren. 
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 Några ytvattendrag finns inte inom utredningsområdet 

De två installerade grundvattenrören har varit torra vid samtliga 
mätningar. Vid pejling av vattennivån i de 5 undersökningspunkter-
na med provtagningsskruv var även de torra. Grundvattennivån i 
området kan förväntas ligga djupare än ca 5-7 m under befintlig 
marknivå. 

 Förorenad mark 
I områdets sydöstra del har det funnits en bensinstation. Undersök-
ningar gjorda av Demikon i augusti 2012 har visat att inga förore-
ningar finns spridda. Fastighetsägaren har krav på att ta cisternerna 
ur bruk 30 april 2014, beslut från 2013-04-02, TSTN § 60. 

Lämpligen tas cisternerna helt bort i samband med schakt arbeten 
för eventuellt framtida underbyggt garage för kvarteret genomförts. 

 Radon 
Stora delar av Håbo kommun utgör högriskområde vad avser mark-
radon då markförhållandena till stora delar utgörs av grusåsar eller 
sprickiga bergarter. Samtliga byggnader ska uppföras radonsäkert. 
Årsmedelvärdet för radonhalten i en bostad får inte överskrida 200 
Bq/m3. 

Enligt radonundersökningen utförd på fastighet Bista 11:1 med ra-
dongasmätare typ Marcus 10, klassificeras marken som högradon-
mark. Det innebär att planerad byggnation ska utföras radonsäkert. 

 
 

 

Bebyggelseområ-
den 

Fornlämningar 
Det finns inga kända fornlämningar i området. 
 

Bebyggelsestruktur 
Planområdet är idag i huvudsak bebyggt med bostäder i form av vil-
lor. De flesta ligger i ett stråk från nordväst till sydost mitt i området 
i anslutning till slänten mellan den nedre nivån utmed Stockholms-
vägen och den övre platån. Undantaget är byggnaden ”Tvåhus” som 
den kallas i folkmun och som ligger relativt nära Stockholmsvägen, 
liksom butiksbyggnaderna. Undantaget är också en villa mitt i om-
rådet som ligger helt uppe på platån. 
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Likt övriga centrala Bålsta ska bebyggelsen inom planområdet ut-
formas stadsmässigt.  Planområdet har emellertid unika egenskaper 
som motiverar att det ges en småstadskaraktär med en organiskt 
formad struktur liknande Sigtunas centrala del. Utgångspunkten är 
att bebyggelsen ska uppföras i kvartersform men med gator och 
tvärgränder som är anpassade till terrängen. Gränderna går från 
Stockholmsvägen upp i området mot järnvägen. De flesta är så bran-
ta att de är gågränder med trappor på vissa sträckor. 

Planområdet skulle med de redovisade utgångspunkterna för stads-
gestaltningen kunna få en del av de kvaliteter som medeltida städer 
har med oregelbundenheter och variation, vilka bland annat den ös-
terrikiske arkitekten och stadsplaneraren Camillo Sitte dokumenterat 
och argumenterat för med stor genomslagskraft. Det är inte bara ter-
ränganpassning som påverkat planutformningen utan också anpass-
ning till befintlig bebyggelse. Det gör planområdet till en generativt 
utvecklad bebyggelse likt äldre attraktiva stadskärnor och småstäder.

 

 

 

 

Befintlig bebyggelse 
inom planområdet. 
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Centrala Sigtuna stad med tusenåriga Stora gatan mitt i bild. 

Bostäder 
Planområdet är i översiktsplanen utpekat som ett område för främst 
bostäder. Mot bakgrund av det medger förslaget till detaljplan att 
den tillkommande bebyggelsen består av nästan uteslutande bostä-
der. Bebyggelsen ska i huvudsak bestå av flerbostadshus i varieran-
de höjder. Mot järnvägen kan höjderna vara lite större och i övrigt 
lite lägre. Det ska också vara en höjdvariation inom varje kvarter. I 
vissa delar kan friliggande småhus få förekomma. 

Mot järnvägen finns en begränsning i form av en zon på 30 meter 
som inte får bebyggas med bostäder. Det är bland annat pga risker 
från järnvägen. 

Mot järnvägen ska kvarteren vara slutna så att det bli acceptabla 
ljudnivåer på gårdarna. Zonen mot järnvägen får användas för par-
kering och plantering. 

 
Arbetsplatser, övrig bebyggelse 
Stadstypen småstad som bebyggelsen inom planområdet ska ansluta 
till, innebär en blandning av bostäder och verksamheter. Det bedöms 
dock inte i dagsläget finnas fler kommersiella lägen än dem som re-
dan är ianspråktagna för restaurang och ljudbutik. Detaljplanen 
kommer att medge annan verksamhet än bostäder i delar av området 
bland annat gatukorsningar så att det finns möjligheter för olika 
funktioner om det vid genomförandet av planen finns behov 
och/eller intresse. Befintliga verksamheter medges även i framtiden. 
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 I näromgivningen finns ett flertal arbetsområden. Österut, på andra 
sidan järnvägen finns Dragelund, i sydväst finns Dyarne samt 
Aronsborg/Bista och i nordväst finns centrum samt Västerskogen 
nordväst om det. Samtliga dessa är på gång-/cykelavstånd. Kommu-
nen har flera arbetstillfällen utanför Bålsta tätort och nyetablering 
med ett betydande antal arbetsplatser planeras. 
 

Genom de goda kommunikationerna med järnvägen kommer boende 
inom planområdet att ha god tillgång till en stor arbetsmarknad. 

Kommersiell service 
I områdets södra del finns en restaurang och en liten butikslokal. 
Mitt i området finns också en butik för hemelektronik. Ytterligare 
service och mindre verksamheter av olika slag kan etablera sig i bot-
tenvåningarna på vissa byggnader. 

Från planområdet är det inte mer än några hundra meter till ett in-
omhuscentrum med butiker och restauranger. Utanför detta finns bu-
tiker i bottenvåningarna och i fristående byggnader Bålsta centrum 
sträcker sig i praktiken fram till planområdet. 

 Offentlig service 
Inom planområdet finns ingen offentlig service. En frikyrkoförsam-
ling bedriver verksamhet i områdets nordvästra del i en mindre kyr-
kobyggnad. Eventuellt kan offentliga samlingslokaler tillkomma i 
anslutning till denna. Kyrkan får i planförslaget möjlighet att bygga 
ut befintlig byggnad. 

Om förskola visar sig behövas i ett senare skede medger planen det-
ta i bottenvåningen till vissa bostadskvarter. 

 Tillgänglighet 
Området är starkt kuperat vilket innebär att vissa gatuavsnitt och 
gångstråk får relativt branta lutningar. Tillgängligheten från bilplats 
till bostad kommer emellertid att vara god. Tillgängligheten till 
gårdsmiljöerna kommer också att vara god. 

Dagsljus 
Förslaget till detaljplan möjliggör byggandet av bostäder som upp-
fyller kravet i BBR gällande tillgång till direkt solinstrålning. Plan-
området har gynnsamma förutsättningar genom att det lutar mot syd-
väst. Bebyggelsen är dessutom föreslagen med de högsta byggnads-
kropparna mot nordost. I övrigt föreslås kvartersstorlekar och hus-
höjder som gör det möjligt att få direkt solljus till samtliga bostäder. 
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 Byggnadskultur och gestaltning 
En byggnadsinventering och klassificering har genomförts i Bålsta i 
samband med kommunens kulturminnesvårdsprogram 2011. Befint-
lig bebyggelse bedöms inte ha stort byggnadskulturellt värde. Den 
äldsta byggnaden i området är den lilla kyrkan, Björksäterskyrkan 
som är byggd 1907. Den är putsad och har en symmetrisk gestalt-
ning med en tidstypisk takryttare krönt med ett kors. Kyrkan finns 
beskriven i kommunens kulturmiljöprogram. 

 

Övriga byggnader inom planområdet är i tegel eller trä i olika enkla-
re stilar. Ett speciellt hus kallas ”Tvåhus” i folkmun för att det är två 
hus som sammanbyggt och har en mer bearbetad och brokig stil. 
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Torget mitt i planområdet 
sett från norr.  

Smideman Arkitekter AB 

En av gränderna mitt i 
området. 

Smideman Arkitekter AB 

 Bebyggelsens karaktärsdrag 
Den tillkommande bebyggelsen ska ha ett varierat uttryck med en 
blandning av hushöjder så att området får ett levande intryck och en 
småskalig karaktär. Även färgsättningen ska variera utan att ha för 
starka kulörer. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Skyddsrum 

Angränsande bebyggelse 
I nordost gränsar hela långsidan mot järnvägen så där finns ingen vi-
suell kontakt med den angränsande villabebyggelsen på andra sidan. 
I sydost tar ett villaområde vid. Söderut ligger ett arbetsområde med 
olika verksamheter och butiker. På andra sidan Stockholmsvägen i 
sydväst ligger radhus bakom ett grönstråk närmast vägen. 

Planområdet ingår inte i någon skyddsrumsort. 

Friytor Lek och rekreation 
Inom planområdet kommer varje kvarter att ha en gårdsmiljö för 
samvaro och småbarnslek. Området kommer också att ha en park 
med lekmöjligheter. Utöver det gränsar området till ett större grön-
område i sydväst. Det lämpar sig för promenader, löpning, bollspel 
med mera och innehåller två lekplatser nära planområdet.  
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 Naturmiljö 
Planområdet har mindre ytor som kommer att avsättas som park re-
spektive naturpark. Planområdet gränsar i nordväst(se sid. 2, bild 2) 
till ett större sammanhängande naturområde som sträcker sig till 
Mälaren söder och väster om planområdet. Även i nordost, på andra 
sidan järnvägen, finns ett naturområde som i huvudsak består av 
skog. Det har naturvärdesbedömning Klass 2 speciell. Där finns 
bland annat ett flertal naturstigar. Naturområdet i nordost är beläget 
på rullstensåsen. 

Strandskydd 
 

Inget strandskydd föreligger inom planområdet. 

Vattenområden Inga vattenområden ingår i planområdet. 

Gator och trafik Gatunät  
Huvuddelen av angöringen till planområdet sker i dag från Stock-
holmsvägen som följer planområdets sydvästra långsida. Enligt 
planförslaget kommer Kapellvägen inne i planområdet att få en nå-
got ändrad sträckning samtidigt som den förlängs mot sydost för att 
sedan vika ner till Skeppsrondellen vid Kalmarvägens möte med 
Stockholmsvägen. Den mesta angöringen kommer att ske via Ka-
pellvägen så att antalet utfarter mot Stockholmsvägen kan begrän-
sas. 

Håtunavägen, som möter Stockholmsvägen bara 10 meter från ron-
dellen, kommer att kopplas till Kapellvägen så att trafiken kommer 
ut på Stockholmsvägen via denna. 

Utöver de nämnda gatorna blir det en ny kortare gata i områdets 
sydvästra del som angör tre av bostadskvarteren samt i slutändan 
angör befintligt hus på fastigheten 7:18.  

I planområdets övre del, på platån, ordnas angöringsgator mellan 
varje kvarter så att man når parkeringar och entréer i nordost mot 
järnvägen. Varje trapphus ska också ha entré mot de skyddade går-
darna. 

I övrigt är det gränder/gångstråk som förbinder de övre delarna med 
Stockholmsvägen. 
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 Gång- och cykeltrafik 
Utmed Stockholmsvägen finns i dag en gång- och cykelbana som är 
kopplad till Bålstas g/c-nät. Gångstråk med trappor kommer att bin-
da ihop de övre delarna av planområdet med denna g/c-väg. 

Inne i planområdet kan man ta sig gående eller cyklande utmed Ka-
pellvägen. Den har särskild gångbana samt torgbildningar och andra 
åtgärder för att hålla nere hastigheterna och göra den till en trygg 
cykelgata. Den kommer också att bli gårdsgata, det vill säga att bil-
trafik ska ske på de gåendes villkor. Både i nordväst och sydväst blir 
gatan en aning brant. Det går också bra att gå och cykla utmed fasa-
derna mot järnvägen. Tillgängligheten är begränsad på grund av to-
pografin. Trappor krävs i flera gränder och vissa gatustråk blir bran-
tare än 5%, 1:20. 

 Kollektivtrafik 
På Stockholmsvägen går flera lokala busslinjer, bland annat en mel-
lan Bålsta station och Kalmarsand. Den har hållplats i närheten av 
Tvåhus så det är som mest 300 meter till busshållplatsen från områ-
dets norra hörn. Med den nya uppgången till tåget kommer detta 
hörn att ha lika nära till järnvägsstationen som till denna busshåll-
plats.  

Med direkttåg tar det knappt 30 minuter till Stockholms central och 
med pendeltåg tar det knappt 40 minuter. Planering pågår för att 
möjliggöra 15-minuterstrafik för pendeltågen. Ett reservat är utlagt 
för breddning av spårområdet och anläggande av fler spår. 

I takt med att Bålsta växer utvecklas också busstrafiken. En ny lokal 
linje har startats i Bålsta tätort så det är för närvarande 12 busslinjer 
som trafikerar Bålsta. Två av dessa är snabbussar till Arlanda re-
spektive Uppsala. 

 Parkering, varumottag och utfarter 
De nya bostäderna kan försörjas med parkering utmed järnvägen där 
det föreslås en skyddszon för bullret bland annat. Det finns också 
möjligheter att utnyttja den sluttande terrängen och placera garage 
under bostadsgårdarna. Utöver det kan besöksparkering ske som 
kantstensparkering. Som riktvärde föreslås en p-kvot för planområ-
det på 0,5 bilplatser/lägenhet. Som norm för cyklar föreslås två plat-
ser per lägenhet. 

Restaurangen, butiken och kyrkan kan ha sin besöksparkering i an-
slutning till respektive verksamhet. 
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Marksektioner  
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Tänkt ny bebyggelse in-
lagd i flygfoto. A-C är 
snitt genom området, 
marksektioner, vilka  
Redovisas ovan.  
 
Smideman Arkitekter AB 
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Störningar Planområdet avgränsas av en bilväg utmed sydvästra långsidan samt 
av en järnväg utmed den nordöstra långsidan. Bilvägen är hastig-
hetsbegränsad till 40 km/tim och försedd med rondeller som bidrar 
till att hastigheterna någorlunda dämpas. Andelen tunga fordon är 
relativt låg så bullret från gatan är inte anmärkningsvärt. Det är ändå 
så högt att åtgärder krävs för att skydda de närmaste bostäderna och 
utemiljöerna. 

Järnvägen är i sig en större störning som kräver mer omfattande åt-
gärder. Genom att bebyggelsen placeras 30 meter från spåren redu-
ceras effekterna av bullret från järnvägen. Utmed hela gränsen mot 
järnvägen finns redan idag ett bullerplank som reducerar bullret från 
denna. Ett genomförande av planen bedöms medföra att bullersitua-
tionen förbättras för befintliga bostäder. 

En bullerutredning har utförts av ACAD International för bebyggel-
se på Bålsta 1:124 med snarlika förhållanden. Det visar att ljudkra-
ven kan uppfyllas. 

Nordväst om planområdet ligger en verksam bensinstation. Sydost 
om planområdet ligger en oorganisk kemisk industri. Enligt en för-
djupad riskbedömning utgör den kemiska industrin endast en liten 
risk för planområdet. För att hantera risken från Stockholmsvägen 
och Mälarbanan föreslås ett antal riskreducerande åtgärder. Det-
samma gäller även för bostadsbebyggelse inom 50 meter från ben-
sinstationen i norr. 

Teknisk försörjning Vatten och avlopp 
Planområdet ligger inom VA-avdelningens verksamhetsområde för 
Bålsta. Området ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Av-
gifterna följer de av kommunen beslutade taxorna. 

 Dagvatten 
Håbo kommuns dagvattenpolicy började gälla från och med den 8 
oktober 2012. Dagvatten är vatten från regn, snösmältning eller 
spolning som rinner av från gator, tak, gårdar, grönytor med mera.  

När marker bebyggs ändras dagvattnets naturliga avrinningsförhål-
landen och därmed vattnets kretslopp. Dagvattenpolicyn riktar sig i 
första hand till kommunens tjänstemän, politiker, fastighetsägare, 
verksamhetsutövare och exploatörer. Målet för policyn är att uppfyl-
la nya krav, reglera flöden och begränsa föroreningsmängder. Poli-
cyn togs fram och antogs för att möta behov inom Håbo kommun 
och tillmötesgå de lagkrav som ställs i Europeiska unionens ramdi-
rektiv för vatten. 

Dagvattnet inom planområdet ska i första hand infiltreras lokalt. 
Detta måste dock ske på ett sådant sätt att det inte drabbar de lägre 
belägna fastigheterna med för höga grundvattennivåer eller flödande 
ytvatten. 
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 Värme 
Håbo kommuns energi- och klimatstrategi: Fossilbränslefri kommun 
2050 innebär bland annat att: 

1. Uppvärmning med direktverkande el får endast ske om särskilda 
skäl föreligger. 

2. Förnybara energikällor ska användas framför fossila, där fjärr-
värme inte är kostnadseffektivt. Planområdet kan anslutas till fjärr-
värmenätet. 

3. Uppvärmning med jord-/ berg- eller sjövärmepump rekommende-
ras där så är lämpligt och kostnadseffektivt. Värmepumpen bör upp-
fylla Nuteks krav för klassning som eleffektiv. 

4. Vid användning av befintliga kaminer, pellets- eller vedpannor för 
primär uppvärmning, med ett vattenburet system, bör ackumulator-
tank installeras. Vid nyinstallation av sådana system ska ackumula-
tortank installeras. 

 El 
El distribueras via Eon. 

 Tele och data 
I Håbo kommun kan man få bredband genom ADSL, kabel-tv, fiber 
eller 3g/4g. I själva Bålsta har kabel-tv god täckning. Fibernät finns 
både i Bålsta och på delar av landsbygden. Planområdet kan anslutas 
till fibernätet i Bålsta. 

 Avfall 
Håbo kommun strävar ständigt efter en allt mer miljömässigt hållbar 
avfallshantering. Fem långsiktiga mål är uppsatta:  

 Att reducera mängden skadliga ämnen i avfallet 
 Att öka materialåteranvändning och materialåtervinning 
 Att utnyttja energiinnehållet i osorterat brännbart hushållsavfall 
 Att minimera mängden deponerat avfall från kommunen 
 Att öka informationen till kommuninvånarna 
EU har beslutat om en så kallad avfallshierarki, eller avfallstrappa, 
som även styr hur avfallet tas omhand i Sverige.  

För planområdet gäller att soprum ska dimensioneras för en hållbar 
avfallshantering. Man kan välja kärl med storlekarna 130 liter, 190 
liter, 240 liter eller 370 liter. Man kan välja tömning varje vecka el-
ler var 14:e dag. Om fastigheten har kompostering kan man välja 
tömning en gång per månad. 
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Trygghet och säker-
het 

Ny bebyggelse är planerad så att alla delar av utemiljön i planområ-
det får kontakt med något närliggande fönster. Det finns inga skym-
da otrygga skrymslen i utemiljön. Detta kombinerat med välplanerad 
belysning ger trygghet även kvällstid. 

Småstaden som koncept med småskalighet, omsorg om den offentli-
ga miljön med mera är avsett att skapa trivsel. Detta i sig bidrar till 
ökad känsla av trygghet. 

Miljökonsekvenser Planområdet ligger mycket centralt i Bålsta och har god tillgång till 
kollektivtrafik. Det är också korta avstånd till service av olika slag. 
Det gör att behovet av bilresande är lågt för boende i planområdet. 
Det är en av de faktorer som innebär att miljökonsekvenserna av att 
genomföra planen är mindre än för många andra områden. 

Förslaget till detaljplan anses vara bidragande till hållbar stadsut-
veckling då den möjliggör relativt hög bostadstäthet i centralt läge 
och genererar underlag till service. 

Detaljplanen är utformad med stor hänsyn till terrängförutsättning-
arna vilket gör att genomförandet inte ger onödiga ingrepp i terräng 
och landskapsbild. 

Stora delar av planområdet har i dag gles tallskog med mager under-
vegetation. Ett genomförande av planen, vilket innebär anläggande 
av lägenhetsträdgårdar och bostadsgårdar bedöms öka den ekologis-
ka mångfalden. 

GENOMFÖRANDE  

Organisatoriska  
åtgärder 
 

 

Planförfarande Detaljplanen handläggs med normalt förfarande enligt nya plan och 
bygglagen (2010:900) 

Tidplan Samråd           November 2013 

Granskning     Februari 2014 

Antagande      Maj/ Juni 2014 

Genomförandetid Planens genomförandetid är 10 år. Genomförandet av detaljplanen 
börjar när planen vunnit laga kraft. Området beräknas vara helt fär-
digställt inom tio år. Efter genomförandetidens utgång fortsätter de-
taljplanen att gälla tills den ändras eller upphävs. 
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Ansvarsfördelning 
/huvudmannaskap 

Huvudmannaskap 
Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. Det innebär att 
kommunen inom planområdet ska ansvara för utbyggnad, drift och 
skötsel av allmänna platser, gator, torg, och parker samt vatten och 
avloppsledningar. 

Ansvarsfördelningen 

Håbo kommun ansvarar för utbyggnad av allmänna platser och vat-
ten- och avloppsledningar. 

Exploatören/fastighetsägaren ansvarar för anläggnings- och bygg-
nadsarbeten inom kvartersmark. 

E-on ansvara för utbyggnad av el- och fjärrvärmenät. 

Övriga nätägare (bredband, tele) ansvarar för utbyggnad av sina led-
ningar inom planområdet. 

Avtal Exploateringssamverkan 
Lagen om exploateringssamverkan upphörde i juli 2012. En form av 
exploateringssamverkan har träffats mellan en del av fastighetsägar-
na inom planområdet, beställarna av detaljplanen. Denna reglerar 
hur fastighetsägarna ska agera vid framtida försäljningar i området. 

 Planavtal 
Kommunen har tecknat planavtal med en del av fastighetsägarna 
inom planområdet. För de fastigheterna tar kommunen inte ut någon 
planavgift i samband med bygglov.  

 Exploateringsavtal 
De fastighetsägare som kommunen tecknat planavtal med kommer 
kommunen även att teckna Exploateringsavtal med.  

Konsekvenser av 
organisatoriska  
åtgärder 

Tidplanen är preliminär. Detaljplanen går inte upp för antagande om 
Exploateringsavtalen inte är påskrivna. 

Fastighetsrättsliga 
frågor 
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Berörda fastigheter 
 

Detaljplanen berör nedstående fastigheter: 

Fastighet Ägare 
Bista 11:1 privatägd 
Bista 13:1 privatägd 
del av Bista 
15:1(område 4) Håbo kommun 
del av Bista 4:5 (om-
råde 7) Håbo kommun 
del av Bista S:2 (om-
råde 2) vägsamfällighet 
del av Mansängen 8:1 Håbo kommun 

Mansängen 8:2 

Trafikverket, Håbo 
kommun enligt Köpe-
avtal 

Mansängen 9:1 

Trafikverket, Håbo 
kommun enligt Köpe-
avtal 

Mansängen 9:4 

Trafikverket, Håbo 
kommun enligt Köpe-
avtal 

Dyarne 3:2 

Trafikverket, Håbo 
kommun enligt Köpe-
avtal 

del av Dyarne 2:3 

Trafikverket, Håbo 
kommun enligt Köpe-
avtal 

del av Dyarne 6:2 Håbohus AB 
del av Dyarne 5:69      
(område 3) Håbo kommun 
Väppeby 7:1 privatägd 
Väppeby 7:14 privatägd 
Väppeby 7:15 privatägd 
Väppeby 7:16 privatägd 
Väppeby 7:17 privatägd 
Väppeby 7:18 privatägd 
Väppeby 7:19 privatägd 
Väppeby 7:20 privatägd 
Väppeby 7:47 privatägd 
Väppeby 7:61 privatägd 

Väppeby 7:48 

Trafikverket, Håbo 
kommun enligt Köpe-
avtal 

 del av Väppeby 7:7 
(område 4) Håbo kommun 
 del av Väppeby 7:13 Håbo kommun 
Väppeby? s:26   
Samfällighet   

 

Några fastigheter inom planområdet har osäkra fastighetsbeteck-
ningar och dessa är belägna vid Stockholmsvägen. Håbo kommun 
har gjort en förutredning av dessa via Lantmäteriet, ärende C13155. 
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Fastighetsbildning, 
gemensamhetsan-
läggning, servitut m.m  
 

Ett antal fastighetsbildningar behöver genomföras inom planområdet 
för att få till de kvartersbildningar/ fastigheter som planen möjliggör. 
Illustrationskartan visar hur området kan delas in i kvarter  / fastig-
heter. 

En eller flera exploateringsfastigheter kan också bildas inom plan-
området. Då bör ägarförhållandet inom planområdet inte vara så 
splittrat. 

Bildande och ombildande av fastigheter inom enskild kvartersmark 
sker genom fastighetsreglering. Fastighetsreglering innebär att mark 
överförs från en fastighet till en annan genom Lantmäterimyndig-
hetens beslut. En separat fastighetsindelningskarta, bilaga 1, samt 
bilaga 2, Fastighetsförändringar, redovisar de regleringar som 
planen möjliggör. Fastighetsbestämning kan behöva göras inom 
vissa delar av planområdet, dvs. huvudsakligen utmed 
Stockholmsvägen. 
 
Detta avsnitt nedan redovisar enbart de större förändringarna samt 
förändringar som sker med en del av kommunens mark inom plan-
området. 

Håbo kommuns fastighet Väppeby 7:7 kommer att tillföras mark- 
områden från Bista 11:1, 13:1, Väppeby 7:1, 7:13-20, 7:48, Mans-
ängen 8:2, 9:1 och 9:4. 

I mitten av planområdet bör en reglering göras mellan Väppeby 7:1 
och Väppeby 7:18. Väppeby 7:1 erhåller mark från Väppeby 7:18. 
Här måste fastighetsägarna vara överens om hur mycket byggrätt det 
finns inom det område som det ska ske fastighetsreglering för. Detta 
regleras i en överenskommelse mellan fastighetsägarna. 

Fastigheten Väppeby 7:18 kan efter regleringen med Väppeby 7:1 
styckas av ytterligare. Även Väppeby 7:1 kan styckas av vidare. 

Håbo kommun skriver avtal om fastighetsreglering med ägarna till 
Väppeby 7:14  för de ytor som blir allmän plats, torg och lokalgata. 
För kvartersmarken i den norra delen av fastigheten ansvarar exploa-
törerna inom planområdet för att få till ytterligare ett bostadshus och 
gemensam parkeringslösning som kan nyttjas av hela planområdet. 

Inom områden markerat med g i plankartan kan gemensamhetsan-
läggning bildas för angränsande fastigheter. 
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 Servitut och ledningsrätter 

Fastigheterna Väppeby 7:18-7:20 (akt 03-97:114) har idag servitut 
för väg över gångbana på kommunens fastighet. Med den nya pla-
nen har detta servitut inte längre någon verkan. Kommunen och fas-
tighetsägarna träffar en överenskommelse för att upphäva detta ser-
vitut. Upphävandet av servitutet ska skrivas in i dessa fastigheters 
exploateringsavtal.  

Enligt Väppeby 7:47 avstyckningskarta (03-KAL-185) så finns ett 
servitut över Väppeby 7:1. Detta servitut syns inte i fastighetsre-
gistret men är bildat i samband med att fastigheten styckades av. 
Med den nya detaljplanen har detta servitut inte längre någon ver-
kan. Fastigheten får tillgång till ny väg med den nya planen. 

Fastigheten Väppeby 7:61 har servitut på fastigheten Väppeby 7:17 
som löper parallellt med Väppeby 7:16. Detta servitut syns inte i fas-
tighetsregistret men är bildat i samband med en avstyckning (03-
KAL-365). Detta kan behöva ändras när denna del av planen skall 
byggas ut. 

Fastigheten Väppeby 7:2 ( ägs av Trafikverket- utanför plan) har ett 
avverkningsservitut  (03-99:269) på Väppeby 7:14 och Väppeby 7:1. 
Syftet är att Trafikverket ska kunna få bort träd som kan vara en risk 
för järnvägstrafiken.  

Håbo kommun har ledningsrätt för en VA-ledning som belastar Bis-
ta 13:1 ( akt 0305-12/6). 

Upphävande eller ändring av servitut sker i en lantmäteriförrättning. 
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Konsekvenser för fas-
tighetsägare och rät-
tighetshavare 
 

Konsekvenserna blir störst för de fastighetsägare inom planen som 
inte tillhör de som har initierat planen. De fastighetsägarna ska ha en 
möjlighet att bo kvar. 

Fastighetsägarna till Väppeby 7:47, 7:61 och 7:17 ska kunna finnas 
kvar utan någon större förändring mer än mindre fastighetsrättsliga 
åtgärder. Även Väppeby 7:15 och 7:16 ska kunna bo kvar inom om-
rådet och den dag när de känner sig redo så kan fastighetsägarna säl-
ja sina fastigheter med det vad den nya planen ger för förutsättning-
ar. Mest kommer de att påverkas av att en ny bebyggelse tillkommer 
som förändrar dagens naturområde. 

Håbo kommun har ledningsrätt för vatten- och avloppsledningar 
inom planområdet. En utredning behöver göras för att bedöma om 
ledningens exakta placering, om den kan justera i läge. Denna utred-
ning bekostas av exploatörerna. Ledningen är även belägen på Bista 
11:1, men här finns inget servitut eller ledningsrätt till förmån för 
Håbo kommun. 

Trafikverket gör bedömningen om avverkningsservitutet ska finnas 
kvar inom Väppeby 7:14 och Väppeby 7:1, fastigheter inom plan-
området. 

Konsekvenser av fas-
tighetsrättsliga åtgär-
der 

Trafikverket har efter en del fastighetsrättsliga åtgärder i området 
inte längre några fastigheter inom planområdet. Det blir en renare 
fastighetsindelning inom planområdet och inte så många små fastig-
hetsdelar. 

Överenskommelse måste tecknas angående den VA-ledning som 
Håbo kommun har ledningsrätt för. Samtliga fastighetsägare som är 
beställare av planen förutsätts bekosta en eventuell flytt av ledning-
en om det blir nödvändigt. Detta ska regleras i exploateringsavtalen. 

Ekonomiska åtgärder Planekonomi  
Detaljplanen bekostas av ägarna till fastigheterna Väppeby 7:18-20, 
Bista 11:1 och Bista 13:1. Planavtal har tecknats med ägarna till des-
sa fastigheter. 

Håbo kommun står kostnaden för de fastigheter som inte är beställa-
re av planen under planarbetet, men tar ut en planavgift i samband 
med bygglov av de fastigheter som har beteckningen a1 på plankar-
tan. 

 Utbyggnad av allmänna platser och allmänna anläggningar 
Håbo kommun ansvarar för utbyggnaden av allmänna platser inom 
planområdet. Kostnaden för detta bekostas av exploatörerna inom 
planområdet i förhållande till den byggrätt respektive fastighet erhål-
ler.  

Eventuell flytt av VA-ledning bekostas av exploatörerna 
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 Inlösen, markersättningar 
Mark som skall utgöra allmän plats enligt detaljplanen skall upplåtas 
utan ersättning (Plan- och bygglagen 6 kap 3§). Fastighetsägaren 
kan begära att kommunen löser in mark som skall utgöra allmän 
platsmark (Plan- och bygglagen 14 kap 14 §).  

Exploatörerna inom planområdet överlåter utan ersättning mark som 
skall utgöra allmän platsmark till Håbo kommun, detta regleras i ex-
ploateringsavtalet. 

Del av Håbohus AB:s fastighet Dyarne 6:2 är belägen inom områ-
det, denna markyta ska regleras över till en kommunal fastighet. 
Ytan är till största delen trottoar och gatudel. Kommunen och Håbo-
hus AB träffar särskild överenskommelse om ersättning för denna 
mark del. 

Håbo kommun ansvarar för att lösa in den mark på Väppeby 7:14 
som enligt detaljplanen skall utgöra allmän plats. Kostnaden för in-
lösen bekostas av exploatörerna. Exploatörsgruppen ansvarar för att 
köpa in området norr om lokalgatan från Väppeby 7:14  

Bildande och ombildande av fastigheter inom enskild kvartersmark 
ombesörjer och bekostar respektive fastighetsägare. 

Planen gör det möjligt för vissa fastigheter att ändra sina arealer. 
Vanligast är att den som erhåller mark betalar markersättning. Pla-
nen möjliggör för t.ex. Väppeby 7:15, 7:16, 7:47, 7:61 att förändra 
arealen, se vidare Fastighetsindelningskartan, bilaga 1, samt bilaga 
2, Fastighetsförändringar. Nås ingen överenskommelse kan lantmä-
terimyndigheten värdera marken. 

Ingen ersättning erläggs för Trafikverkets fastigheter. Kommunen 
har redan köpt fastigheterna. 

 Kostnader fastighetsbildning, exploatörernas fastigheter 
Fastighetsbildningen som behövs för den allmänna platsmarken och 
exploatörernas fastigheter bekostas av exploatörerna. Detta regleras i 
exploateringsavtal. 

Kostnader fastighetsbildning övriga fastigheter 
Håbo kommun bekostar den fastighetsbildning som sker mellan 
Håbo kommuns fastigheter och de som kommunen har köpt av Tra-
fikverket (f.d. Vägverket 2008). 

Håbo kommun bekostar fastighetsbildningen mellan kommunens 
fastighet och Dyarne 6:2. 

Kostnaden för fastighetsbildning mellan Väppeby 7:1 och Väppeby 
7:15, 7:16, 7:47 och 7:61 berörande kvartersmark träffar parterna 
överenskommelse om. Nås ingen överenskommelse beslutas det i 
lantmäteriförrättning. 
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Konsekvenser av 
ekonomiska åtgärder  
 

 

 

 

 

 

 

Tekniska åtgärder 

Kommun  
Efter utbyggnad av allmänna platser inklusive vatten och avlopp får 
kommunen ökade driftskostnader. Kommunen får en del kostnader 
för vissa fastighetsbildningsåtgärder som man inte kan belasta ex-
ploatörerna inom området för. 

Exploatörer  
Exploatörerna inom planområdet ska bekosta utbyggnaden av all-
männa anläggningar inom planområdet, såsom gata, vatten och av-
lopp, el m.m. 

Enskilda  
De fastigheter som blir kvar inom området kan drabbas av kostnader 
för marktillskott som de kanske inte räknat med.  

Utbyggnadsordning  
Innan detaljplanen antas skall exploatörerna vara överens om i vil-
ken del av planområdet utbyggnad av gator skall påbörjas. Detta 
kommer att regleras i exploateringsavtalet. 

Tekniska utredningar  
Inom fastigheten Bista 13:1 finns en va-ledning som måste utredas 
om den går att flytta eller kan ligga kvar. 

En mindre utredning beträffande Geoteknik och Dagvatten har 
gjorts. Vidare utredningar kommer att krävas innan detaljplanen an-
tas.  

Miljöutredning  
På fastigheten Bista 13:1 har det funnits en tidigare bensinstation. 
En miljöundersökning som har gjorts av Demikon i augusti 2012 har 
visat att inga föroreningar finns.   
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 Bullerutredning  
En bullerutredning har inte gjorts i detta skede, men ska göras innan 
planen går vidare för granskning.   

Riskutredning 
WSP har 2011 gjort en fördjupad riskbedömning av detaljplaneom-
rådet.  Den anger att det skall vara bebyggelsefritt inom 25 meter 
från järnvägen. Utredningen förslår ett antal riskreducerande åtgär-
der dels för att bygga nära Mälarbanan. 

Dessa är: Skyddsavstånd, Fasadkonstruktion, Ventilation, Entréer 
och nödutgångar, Områdets Utformning. 

Skyddsavstånd: I föreslagen plan tillåts inte bostadsbebyggelse 
närmre än 25 meter från Trafikverkets fastighetsgräns. 

Fasadkonstruktion: Fönsterarean på fasader mot järnvägen bör mi-
nimeras. Fönstren skall inte ha några ventilationsöppningar och ej 
vara öppningsbara.  Fasader och tak inom 25 meter skall utföras i 
obrännbart material.  

Ventilation: Öppningar för tilluft placeras på tak eller oexponerad 
sida, på minst 8 meters höjd. Tilluften skall gå att stänga. Denna åt-
gärd reducerar konsekvenser av gasutsläpp och brandgaser. 

Entréer och nödutgångar: Entréer placeras bort från järnvägen. 

Områdets utformning: Området skall utformas så att det ej uppmunt-
rar till stadigvarande vistelse. 

En annan risk nära planområdet det är Bensinstationer. Farligt gods 
transporteras för närvarande förbi planområdet och kommer troligt-
vis att fortsätta med det. 

Här bör man följa det som gäller järnvägen vad gäller Fasadkon-
struktioner, se ovan. 
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Konsekvenser av tek-
niska åtgärder  

Utredningarna är till för att säkerställa detaljplanens genomförbar-
het. Om dessa är kända under planarbete så kommer det inte som en 
överraskning under genomförandet. 

MEDVERKANDE 
TJÄNSTEMAN 

Planhandlingarna har upprättats av Bengt Smideman, Smideman 
Arkitekter AB i samarbete med tjänstemän inom Håbo kommun. 

 

Bålsta i september 2013 

Håbo kommun 

 

Cristin Ulvsbäck Lindh Ola Wikström 

Planchef Arkitekt 

 

Anne-Marie Engman  

Mark- och exploateringsingenjör  

 

 

Bilaga 1: Fastighetsindelning, karta 

Bilaga 2: Fastighetsförändringar, tabell 
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DP 394 
Bilaga 2 
Fastighetsförändringar 

I ,ma,k t avstå, m.,k 
Dyame S,69 ,62 allm', plats 

, S,69 , 3,2 allm', plats 
Dvame S,69 2,3 allmM plats 
Dyame S,69 I B'sta s2 allmä, plats 

, S,69 I B'sta 4,S allmM plats 

:;:;~:-ffi I B'sla 'S,' allm', plats 
I okMd, allmM plats 

,'sia IU I B'sta IS,' , B'sta 
B'sta lU 7" ,B'sta lU 
B'sta ,3" ,7, ,B'sta W 
B'sla '3" B'sla 1 U ,B'sta '3" 
B'sla ,3" B'sla 'S,' ,B'sta ,3" 
B'sla ,3" B'sta 4,S ,B'sta 13,' 
B'sla 'S,' I B'sla 4,S allm', plats 

,7"8 , 7, 
n I B'sla 11" allmM plats 
n 7" allm'n plats 
,n ,7"3 allm'n plats 
n ,7,'4 allm'n plats 
n , 7,'S allm'n plats 

,7,'6 allm', plats 
n 7,,8 allmän plats 
n ,7, '9 allm'n plats 

" ,no allm', plats 
n N8 allm'n plats 

.M allm'n plats 
n .9" allm'n plats 

, 7,7 

~ 
allm'n plats 
allm'n plats 

, 7,'S ,n 1 till , 7,'S 
, 7,'S 7" l till 

'16 ,7, 1 till , 7,,6 
7" 6 7,61 1 till 
7,18 ,7" , bli , 7"8 

, 7,,8 ,no 1 till , 7,,8 
7,,9 , 7,,8 , titl , 7,,9 
N; ,7, 1 till ,N7 
7,61 7" 1 till 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Paulina Cifuentes,  Planarkitekt 

 

0171-525 08  
paulina.cifuentes@habo.se 

 

Detaljplaneuppdrag för del av Väppeby 6:1 m.fl., Väppeby äng i 
Bålsta, Håbo kommun - Planbesked 
Sammanfattning 
Håbo kommun har förhandlat med Skanska om en markaffär där kommunen 
förvärvar fastigheter i Dragets industriområde mot att kommunen säljer del 
av Väppeby 6:1 (Väppeby äng) och del av Bålsta 2:69 (Björkvallen) till 
BoKlok Housing AB. Kommunen och BoKlok har ingått överenskommelse 
om exploatering av del av Väppeby 6:1. Ramavtal tecknades den 3 juli 
2013. Ramavtalet utgör en övergripande reglering av ansvar och kostnader 
vid framtagande av detaljplan samt ramar för köpe- och exploateringsavtal.  
 
Boklok Housing AB har, 2013-09-10, lämnat in en ansökan om ny 
detaljplan för Väppeby äng, del av Väppeby 6:1. Området är en fortsättning 
på befintlig bebyggelsestruktur inom Väppeby äng och ingår i samma 
planområde som befintlig struktur. Förslaget är dock en modern anpassning 
av struktur i förhållande till gällande detaljplan som inkorporerar ett större 
område inom nuvarande åkermark, och som skapar en bebyggelsestruktur 
med större fokus på att skapa kvarter och gaturum av fasader och 
förgårdsmark längs med gaturum. Bebyggelsen föreslås hålla en skala om 2-
3 våningar. Gator utförs som kommunala.  
 
I den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort 2010 antagen av 
Kommunfullmäktige 2010-06-04 och laga kraft 2010-07-28 är Väppeby äng 
utpekat som en del av utbyggnadsområde för bostäder och service, område 2 
Gröna dalen. 
 
Planavdelningens förslag till beslut är att bevilja planuppdrag enligt ansökan 
och framtagen uppdragsbeskrivning daterad 2013-09-17. Planområdet är 
beläget i Väppeby äng, Gröna dalen. Planområdet omfattar del av 
fastigheten Väppeby 6:1 och 7:218 som ägs av Håbo kommun. 
 
Planläggningen föreslås handläggas med normalt planförfarande då 
planändringen är av intresse för allmänheten.  
 
Detaljplanen finansieras av beställaren, ett särskilt planavtal ska upprättas 
mellan kommunen och Boklok Housing AB. 
 
Beräknad ungefärlig tidpunkt för antagande är 4:e kvartalet 2014. 

Avgift för detta beslut tas ut med 15 575 kr enligt kommunens fastställda 
taxa.        
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Allmänna upplysningar 

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

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

Planbesked kan inte överklagas.  

Beslutsunderlag 
– Ansökan, daterad 2013-09-10 
– Skiss, daterad 2013-09-10 
– Uppdragsbeskrivning, daterad 2013-09-17 
– Karta över föreslaget planområde, daterad 2013-09-17 
 
Förslag till beslut 

1. Uppdra till förvaltningen att utarbeta förslag till detaljplan för del av 
Väppeby 6:1 m.fl., Väppeby äng. 

2. Planarbetet ska bedrivas med normalt planförfarande. 

3. Detaljplanearbetet för del av Väppeby 6:1 m.fl., Väppeby äng bekostas 
av beställaren.  

__________ 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecklingsavdelningen 

 



• 

EXPLOATERINGSFAKTA: 

- 361gh i trevåningshus; 
- 2582 kvm BOA 
- 3204 kvm BTA 

- 741gh i tvåvånings flerfamiljshus: 
- 5092 kvm BOA 
- 5853 kvm BTA 

- 22 Igh i kedjehus 
- 2376 kvm BOA 
- 2640 kvm BTA 

- ca 600 kvm BTA-ö 
- tomt yta: 37460 kvm 
- exploateringstal: 0,33 
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Start PM – Uppdragsbeskrivning 

Detaljplan för fastigheten del av Väppeby 6:1 
m.fl., Väppeby äng i Bålsta, Håbo kommun  
 
UPPDRAGSBESKRIVNING  
 
Bakgrund och syfte 
Håbo kommun har förhandlat med Skanska om en markaffär där kommunen förvärvar 
fastigheter i Dragets industriområde mot att kommunen säljer del av Väppeby 6:1 (Väppeby 
äng) och del av Bålsta 2:69 (Björkvallen) till BoKlok Housing AB. Kommunen och BoKlok 
har ingått överenskommelse om exploatering av del av Väppeby 6:1. Ramavtal tecknades 
den 3 juli 2013. Ramavtalet utgör en övergripande reglering av ansvar och kostnader vid 
framtagande av detaljplan samt ramar för köpe- och exploateringsavtal.  
 
Boklok Housing AB har, 2013-09-10, lämnat in en ansökan om ny detaljplan för Väppeby 
äng, del av Väppeby 6:1. Området är en fortsättning på befintlig bebyggelsestruktur inom 
Väppeby äng och ingår i samma planområde som befintlig struktur. Förslaget är dock en 
modern anpassning av struktur i förhållande till gällande detaljplan som inkorporerar ett 
större område inom nuvarande åkermark, och som skapar en bebyggelsestruktur med större 
fokus på att skapa kvarter och gaturum av fasader och förgårdsmark längs med gaturum. 
Bebyggelsen föreslås hålla en skala om 2-3 våningar. Gator utförs som kommunala.  
 
Detaljplanen kommer att hanteras enligt PBL (2010:900). 
 
Fastighetsägare/beställare Anders Hellman, BoKlok Housing AB 
Handläggare kommunen Paulina Cifuentes Vargas, planarkitekt Håbo kommun 
Anlitad arkitekt Göran Reierstam, Reierstam Arkitektur & projektutveckling 
 

 
Översiktsbild – förslag till avgränsning av detaljplan för del av Väppeby 6:1 m.fl., Väppeby äng. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE, KOMMUNALA OCH STATLIGA 
INTRESSEN 
 
Fördjupad översiktsplan Bålsta tätort 
Planområdet ingår i den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort, antagen 14 juni 2010. I 
den fördjupade översiktplanen är Väppeby äng utpekat som en del av utbyggnadsområde för 
bostäder och service, område 2 Gröna dalen.  
 
I den fördjupade översiktsplanen beskrivs den framtida bebyggelseutvecklingen i Gröna 
dalens karaktäriseras av stadstypen småstad med fokus på gröna inslag. Områdenas struktur 
bör utformas småskaligt med offentliga promenadstråk inom gårdsmiljöer. Inspiration och 
förlaga för bebyggelsen ska vara Järla Sjö i Nacka kommun. Genom Gröna dalen föreslås ett 
vattenstråk för att stärka känsla av att Bålsta centrum ligger i närheten av Mälaren. Därtill 
föreslås ett gångstråk inom en parkmiljö för att binda ihop Aronsborg, Gröna dalen och 
Centrum. Parkområdet ska vara en stadspark med fokus på trygghet när det gäller planering 
och belysning. I samband med att Björkvallen försvinner ska en ny matcharena för fotboll, 
med större publikkapacitet planeras i Gröna dalen. Området bedöms vara lämplig placering 
för äldreboende och trygghetsboende för äldre. Även mindre lägenheter för bland annat ung-
domar bör tillkomma vid planering av området.  
 
Delar av området har stabilitetsproblem då det består av gyttjelera som är en jordart med 
dåliga stabilitetsegenskaper, samt eventuellt sulfidleror. Detta ska utredas grundligt i detalj-
planeskedet. Utredningen av markstabiliteten utgör en viktig grund för vilka områden som 
ska planeras som bebyggelse och vad som ska planeras som parkmark. Förstärkning av 
markstabiliteten bedöms behövas vid en utbyggnad.  
 
Gällande detaljplaner 
För området finns gällande detaljplan 239, Väppeby äng. Detaljplanen vann laga kraft 17 
oktober 1992 och hade en genomförandetid på 10 år.  Södra delen av aktuellt område är 
gällande detaljplan planlagt för bostäder om två till tre våningar med största bruttoarea 3600 
kvm ovan mark. Till bostadskvarteret ansluter en kortare lokalgata med tillhörande 
parkeringsområde. Parkering till respektive bostadskvarter har planerats efter normen 1,2 
platser per lägenhet, placerade i garage, p-platser med skärmtak eller öppna mark-
parkeringar. Inom bostadskvarteret finns en särskild bestämmelse om att plantering skall ut-
föras. Denna bestämmelse är till för att säkerställa önskemålen att erhålla ett nytt ”skogs-
bryn” mot Gröna Dalen. Söder om bostadskvarteret går ett u-område, vilket innebär att 
marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. Marken ska även vara till-
gänglig för allmän gång- och cykeltrafik. Norra delen av aktuellt område är planlagt för 
park. 
 
En ny lokalgata finns utlagd genom området från Centrumleden till Kalmarvägen, med en 
parallellgående gång och cykelväg. Enligt gällande detaljplan bör vissa hastighets-
nedsättande åtgärder vidtas på den genomgående lokalgatan. Vägen bör även planeras med 
lägen för busshållplatser för en planerad kollektivtrafiklinje.  
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Gällande detaljplan 239, Detaljplan för Väppeby äng. 
 
Behovsbedömning om betydande miljöpåverkan 
Enligt svensk lag ska konsekvenserna av en detaljplan beskrivas när de kan leda till 
betydande påverkan på miljön (4 kap 34 § plan- och bygglagen). Miljökonsekvens-
beskrivningen används för att få en helhetssyn av den påverkan en plan kan få på miljön, 
hälsan och hushållningen av resurser. 
 
I Håbo kommun finns en behovsbedömningsgrupp som gör en bedömning om betydande 
miljöpåverkan. Innan beslut om behovsbedömningen ska förslaget samrådas med läns-
styrelsen. Avstämning med behovsbedömningsgruppen planeras ske vecka 44 för förslag till 
beslut om behovsbedömning.  
 
Riksintressen 
Inom planområdet finns inga riksintressen och området bedöms inte påverka några riks-
intressen. 
 
BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN – FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
Läge, markägoförhållanden och areal 
Planområdet är beläget i Väppeby äng, Gröna dalen. Planområdet omfattar del av fastigheten 
Väppeby 6:1 och 7:218 som ägs av Håbo kommun. 
  
Planområdets areal är ca 52,9 ha. 
 
Nuvarande markanvändning 
Väppeby äng arrenderas idag för jordbruk. Genom området går en gång- och cykelväg från 
Lindegårdsvägens slut mot centrum. 
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Gator och trafik 
Idag saknas gång- och cykelväg utmed Lindegårdsvägen, trots gällande detaljplan. Den 
befintliga gång- och cykelväg som går från centrum fram till Lindegårdsvägen är idag 
välanvänd, framförallt av skolungdomar. I samband med planeringen av Väppeby äng är det 
viktigt att i vägområdet som berör projektet få in plats för gång- och cykelväg, samt att 
studera gatustrukturen och gestaltningen av gaturummet. 
 
I samband med detaljplanen är det viktigt att ha ett helhetsperspektiv och studera kopplingar 
och anslutningar inom och utanför planområdet. En viktig korsningspunkt är den befintliga 
gång- och cykelvägen som går i norra delen av området och korsar framtida förlängning av 
Lindegårdsvägen, framförallt i o m höjdskillnaderna.  
 
VA och dagvatten 
Det nya bostadsområdet kommer att anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. 
En stor huvudledning går igenom planområdet, vid planeringen av området är det viktigt att 
beakta denna ledning.  
 
Planområdet har dåliga infiltrationsmöjligheter för dagvatten. I samband med plan-
läggningen av området ska en dagvattenutredning tas fram som studerar möjliga lösningar 
för dagvatten. Riktlinjer i kommunens dagvattenpolicy, antagen av kommunfullmäktige 
2012-09-24 § 102, ska efterföljas. Öster om området finns en dagvattendamm för befintliga 
bostadsområdet i södra delen av Gröna dalen. Det finns antagligen möjlighet att ansluta det 
aktuella området till dagvattendammen, detta behöver dock utredas i samband med 
dagvattenutredningen. Om området ska anslutas till dagvattendammen behöver det 
dagvattnet som kommer från område infiltreras innan det rinner ut i dammen. Vid 
planeringen av området är det viktigt att tänka på växtlighet och utformning, hur vattnet leds 
ut samt anslutning till dagvattendammen under den nya gatan.  
 
GENOMFÖRANDE AV PROJEKTET 
 
Avtal Planavta l, exploateringsavtal 
Planförfarande Nor malt planförfarande 
Huvudmannaskap Kommunalt huvudmannaskap 
Behov av upphandling Ev. konsultstöd förprojektering av gata 
 
Vilka utredningar och inventeringar kan behöva göras? 

- Dagvattenutredning  
- Förprojektering gata Lindegårdsvägen och ny dragning 

- Gestaltning av gaturummet 
- Busslinje 

- Ev. geoteknisk utredning 
- Ev. miljökonsekvensbeskrivning 

 
EKONOMI OCH KALKYLER 
 
Preliminära kostnader i planprocessen  

 Grundkarta  
 Fastighetsförteckning 
 Annonsering 



 UPPDRAGSBESKRIVNING 5(7)

 Datum Vår beteckning 

 
 2013-09-17 KS 2013/109 nr 2013.2661

 

 Material (kopiering och tryck, porto/utskick) 
 Dagvattenutredning  
 Förprojektering gata 
 Ev. geoteknisk utredning 
 Ev. miljökonsekvensbeskrivning 

 
Eventuella kostnader som uppstår för kommunen ska regleras i ett exploateringsavtal. 
 
Preliminära kostnader vid genomförande 

 Projektering och utbyggnad av väg  
 Utbyggnad av elnät  
 Utbyggnad av övrig nätinfrastruktur 
 VA anslutningsavgift  
 Lantmäterikostnader 

 
PRELIMINÄR TIDPLAN 
Samråd 1:a kvartalet 2014 
Granskning 3:e kvartalet 2014 
Antagande 4:e kvartalet 2014 
 
Observera att tidplanen är preliminär och gäller endast under förutsättning att inget oförutsett 
inträffar.  
 

Start PM - Resursbehov 
 
PROJEKTARBETETS BEDRIVANDE 
Planarbetet kommer att bedrivas i en projektgrupp med följande representanter 
 
Förslag till organisation 
- Beslutsgrupp:  Kommunstyrelsens arbetsutskott/KS/KF 
- Styrgrupp:  Plan- och utvecklingsavdelningen 
- Projektledare: Paulina Cifuentes Vargas 
- Projektgrupp: Kommunstyrelsens förvaltning (Plan- och utvecklings-

avdelningen) 
 
Miljö- och teknikförvaltningen (Byggavdelningen, VA 
avdelningen, gatuavdelningen, miljöavdelningen, 
administrativa avdelningen) 
 

RESURSBEHOV 
Tiden beräknas utifrån behovet av att delta på projektmöten, granska och uppdatera hand-
lingar. I projektet beräknas följande: 

1. Startmöte (ca 2 timmar) 
2. Projektmöte, planering och skisser 
3. Projektmöte, kravspec. utredningar och ekonomi 
4. Projektmöte, utredningar 
5. Projektmöte, inför samråd 
6. Projektmöte, inför samråd slutversion 
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7. Projektmöte, exploateringsavtal 
8. Projektmöte, uppföljning samrådet 
9. Projektmöte, inför granskning 
10. Projektmöte, inför godkännande och antagande 

 

 
Observera att resursbehovet är en preliminär uppskattning. 

Avdelning  Kompetens Person Tid 
(timmar) 

Plan- och utveckling Uppdragsledning/samordning 
detaljplan, planfrågor, granskning 

Paulina Cifuentes 
Vargas 

120 

Plan- och utveckling Uppdragsledning/samordning 
genomförande, 
exploateringsfrågor, avtal 

Anne-Marie Engman 70 

Plan- och utveckling Administratör Helena Andersson 50 
Bygg Gestaltningsfrågor, bygglov Klas Klasson 25 
Gata Trafik/anslutning, 

tillgänglighet/utformning, 
parkering   

Lars Åhlander 50 

VA Vatten och avlopp, lednings 
dragningar, anslutningspunkt, 
dagvatten 

Marika Hanson 50 

Kart- och mät Kartunderlag, grundkarta Erik Sundqvist 15 
Fastighet  Fastigheter Samråd - 
Kultur och livsmiljö Kultur Samråd - 
Miljö Miljö, buller, föroreningar  Samråd - 
Avfall Sophämtning Sa mråd - 
Räddningstjänsten Brand, risker, tillsyn Samråd - 
Summa:   380 



 UPPDRAGSBESKRIVNING 7(7)

 Datum Vår beteckning 

 
 2013-09-17 KS 2013/109 nr 2013.2661

 

PLANKOSTNAD 
Planarbetet inleds formellt med tecknande av ett plankostnadsavtal och ett startmöte där 
sökanden får information om planeringsarbetets fortskridande. Aktuellt planuppdraget ingår 
i kategorin ”Övriga detaljplaner” enligt kommunens taxa Plan- och byggavdelningen (MTN 
2009/59 nr 2011.620). Övriga detaljplaner upprättas till självkostnadspris enligt tid ersätt-
ning, se punkt 9 i taxan. Utöver timkostnaden tillkommer även kostnad för grundkarta, 
fastighetsförteckning, annonsering, kopiering samt kostnader för eventuella utredningar. I 
planavtalet framgår den uppskattade plankostnaden. Fakturering sker vid planavtalets 
tecknande, vid beslut om samråd samt vid beslut om antagande. 
 
Sammanställning Kostnad exl. moms Moms 
Plankostnad   
Personalkostnader, myndighetsutövning 83 000 kr - 
Personalkostnader, projekt 229 500 kr 57 375 kr 
Grundkarta 10 000 kr 2 500 kr 
Fastighetsförteckning 15 000 kr 3 750 kr 
Annonsering 7 000 kr 1 750 kr 
Porto/utskick 5 000 kr 1 250 kr 
Kopiering och tryck 5 000 kr 1 250 kr 
Summa: 354 500 kr 67 875 kr 
   
Utredningar    
Dagvattenutredning 300 000 kr 75 000 kr 
Förprojektering gata 500 000 kr 125 000 kr 
Summa: 800 000 kr 200 000 kr 
   
Total summa: 1 154 500 kr 267 875 kr 
 
Plankostnaden beräknas till ca 422 375 kr ink. moms och utredningskostnaden beräknas till 
ca 1 000 000 kr ink. moms. Plankostnaden regleras i planavtal och kostnaden för utredningar 
regleras i exploateringsavtal. Den totala kostnaden för projektet beräknas till ca 1 422 375 kr 
ink. moms.   
 
Kostnaderna är preliminära och kan inte ses som slutgiltiga. 
 
 
 
 
 
Cristin Ulvsbäck Lindh     Paulina Cifuentes Vargas 
Planchef       Planark itekt 
   

 
 
 
Anne-Marie Engman 
Mark- och exploateringsingenjör 
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 Datum Vår beteckning 

  2013-09-23 KS 2013/111 nr 2013.2662

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Paulina Cifuentes,  Planarkitekt 

 

0171-525 08  
paulina.cifuentes@habo.se 

 

Detaljplaneuppdrag för Bålsta 2:69 m.fl., Björkvallen i Bålsta, 
Håbo kommun - Planbesked 
Sammanfattning 
Håbo kommun har förhandlat med Skanska om en markaffär där kommunen 
förvärvar fastigheter i Dragets industriområde mot att kommunen säljer del 
av Väppeby 6:1 (Väppeby Äng) och del av Bålsta 2:69 (Björkvallen) till 
BoKlok Housing AB. Kommunen och BoKlok har ingått överenskommelse 
om exploatering av del av Bålsta 2:69, Björkvallen. Ramavtal tecknades den 
3 juli 2013 och utgör en övergripande reglering av ansvar och kostnader vid 
framtagande av detaljplan samt ramar för köpe- och exploateringsavtal.  
 
Boklok Housing AB har, 2013-09-10, lämnat in en ansökan om ny 
detaljplan för Björkvallen, Bålsta 2:69 m.fl. Föreslagen bebyggelse är 
gestaltad efter trädgårdsstadens principer om tydliga kvartersbildningar; 
med hus orienterade kring privata innergårdar med trädgårdskaraktär och 
med halvprivata förgårdsmarker. Skalan är i huvudsak två våningar och 
utgör en kombination av flerfamiljshus och radhus. I den södra delen 
föreslås något högre bebyggelse upp till fyra våningar kring en samlande 
större gårdsmiljö.  
 
I den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort 2010 antagen av 
Kommunfullmäktige 2010-06-04 och laga kraft 2010-07-28 är Björkvallen 
utpekat som utbyggnadsområde för bostäder och service, område 5.  
 
Planavdelningens förslag till beslut är att bevilja planuppdrag enligt 
ansökan och framtagen uppdragsbeskrivning daterad 2013-09-17. 
Planområdet är beläget i gamla Bålsta och omfattar fastigheten Bålsta 
2:69, och del av fastigheterna Bålsta 2:234, Bålsta 2:316 samt Bålsta 
s:8 och s:14. Fastigheten Bålsta 2:69 och del av Bålsta 2:234 ägs av 
Håbo kommun. Samfälligheten Bålsta s:8 delägs av Bålsta bys 
skifteslag med ändamål dike. Samfälligheten Bålsta s:14 med ändamål 
vägmark ägs till störst andel av Håbo kommun. Fastigheten Bålsta 
2:316 ägs av Solfältet fastighets AB. 
 
Planläggningen föreslås handläggas med normalt planförfarande då 
planändringen är av intresse för allmänheten.  
 
Detaljplanen finansieras av beställaren, ett särskilt planavtal ska upprättas 
mellan kommunen och Boklok Housing AB. 
 
Beräknad ungefärlig tidpunkt för antagande är 4:e kvartalet 2014. 
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Avgift för detta beslut tas ut med 15 575 kr enligt kommunens fastställda 
taxa.      

 

Allmänna upplysningar 

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

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

Planbesked kan inte överklagas.  

Beslutsunderlag 
– Ansökan, daterad 2013-09-10 
– Skiss, daterad 2013-09-10 
– Uppdragsbeskrivning, daterad 2013-09-17 
– Karta över föreslaget planområde, daterad 2013-09-20 
 
Förslag till beslut 

1. Uppdra till förvaltningen att utarbeta förslag till detaljplan för Bålsta 
2:69 m.fl., Björkvallen. 

2. Planarbetet ska bedrivas med normalt planförfarande. 

3. Detaljplanearbetet för Bålsta 2:69 m.fl., Björkvallen bekostas av 
beställaren.  

__________ 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecklingsavdelningen 

 



EXPLOATERINGSFAKTA: 

- 441gh i fyrvåningshus; 
- 3019 kvm BOA 
- 3732kvm BTA 

- 361gh i tvåvånings fl erfami lj shus: 
- 2540 kvm BOA 
- 3044 kvm BTA 

- 15 Igh i kedjehus 
- 1620 kvm BOA 
- 1800 kvm BTA 

- ca380 kvm BTA-ö 
- tomtyta: ca 30 000 kvm 
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 Datum Vår beteckning 

 
 2013-09-17 KS 2013/111 nr 2013.2662

 

Start PM – Uppdragsbeskrivning 

Detaljplan för fastigheten Bålsta 2:69 m.fl.,  
Björkvallen i Bålsta, Håbo kommun  
 
UPPDRAGSBESKRIVNING  
 
Bakgrund och syfte 
Håbo kommun har förhandlat med Skanska om en markaffär där kommunen förvärvar fas-
tigheter i Dragets industriområde mot att kommunen säljer del av Väppeby 6:1 (Väppeby 
Äng) och del av Bålsta 2:69 (Björkvallen) till BoKlok Housing AB. Kommunen och BoKlok 
har ingått överenskommelse om exploatering av del av Bålsta 2:69, Björkvallen. Ramavtal 
tecknades den 3 juli 2013 och utgör en övergripande reglering av ansvar och kostnader vid 
framtagande av detaljplan samt ramar för köpe- och exploateringsavtal.  
 
Boklok Housing AB har, 2013-09-10, lämnat in en ansökan om ny detaljplan för Björkval-
len, Bålsta 2:69 m.fl. Föreslagen bebyggelse är gestaltad efter trädgårdsstadens principer om 
tydliga kvartersbildningar; med hus orienterade kring privata innergårdar med trädgårds-
karaktär och med halvprivata förgårdsmarker. Skalan är i huvudsak två våningar och utgör 
en kombination av flerfamiljshus och radhus. I den södra delen föreslås något högre bebyg-
gelse upp till fyra våningar kring en samlande större gårdsmiljö.  
 
Detaljplanen kommer att hanteras enligt PBL (2010:900). 
 
Fastighetsägare/beställare Anders Hellman, BoKlok Housing AB 
Handläggare kommunen Paulina Cifuentes Vargas, planarkitekt Håbo kommun 
Anlitad arkitekt Göran Reierstam, Reierstam Arkitektur & projektutveckling 
 

 
Översiktsbild – förslag till avgränsning av detaljplan för Bålsta 2:69 m.fl., Björkvallen. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE, KOMMUNALA OCH STATLIGA 
INTRESSEN 
 
Fördjupad översiktsplan Bålsta tätort 
Planområdet ingår i den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort, antagen 14 juni 2010. I 
den fördjupade översiktplanen är Björkvallen utpekat som utbyggnadsområde för bostäder 
och service, område 5. Området kan planeras för en tätare bebyggelse som behöver anpassas 
till omgivningen. En förutsättning är att områdets gestaltning anpassas till omkringliggande 
miljö samt att parkering löses småskaligt för hela området. Småstadskaraktären ska behållas 
i samklang med omgivningen. Service och boende ska kombineras för att skapa trygghet alla 
timmar på dygnet. I samband med detaljplanering bör studier angående trafikförsörjningen 
göras. 
 
I samband med att Björkvallen bebyggs förordar den fördjupade översiktsplanen att en 
likvärdig matcharena bör komma till stånd, förslagsvis i Gröna dalen.  
 
Gällande detaljplaner 
Området är idag detaljplanelagt, byggnadsplanerna Y2 och Y18 samt detaljplanerna 307 och 
230 berör området. Större delen av Björkvallen omfattas av byggnadsplan Y2, Bålsta 
stationssamhälle, fastställd 10 januari 1956. I byggnadsplanen är fastigheten Bålsta 2:69 
planlagd för idrottsändamål, en stor del av marken är punktprickad och får därmed inte 
bebyggas. Byggnadsplanen Y18, Västerängen – Norrhagen, fastställd 29 januari 1974 berör 
sydvästra delen av området, marken är planlagd för idrottsändamål.   
 
Detaljplanen 307, Västerängsskolan, Bålsta 2:194 m.fl., vann laga kraft 20 november 2001 
och hade 10 års genomförandetid. Detaljplanen berör framförallt nordvästra delen av 
området. I detaljplanen är området planlagt för parkering och lokalgata. Detaljplan 230, 
Bagaren, Bålsta 2:18 m.fl., vann laga kraft 19 oktober1990 och hade en genomförandetid till 
31 december 1995. Fastigheten Bålsta 2:316 är planlagd för parkering i detaljplanen.  
 
Behovsbedömning om betydande miljöpåverkan 
Enligt svensk lag ska konsekvenserna av en detaljplan beskrivas när de kan leda till 
betydande påverkan på miljön (4 kap 34 § plan- och bygglagen). Miljökonsekvens-
beskrivningen används för att få en helhetssyn av den påverkan en plan kan få på miljön, 
hälsan och hushållningen av resurser. 
 
I Håbo kommun finns en behovsbedömningsgrupp som gör en bedömning om betydande 
miljöpåverkan. Innan beslut om behovsbedömningen ska förslaget samrådas med läns-
styrelsen. Avstämning med behovsbedömningsgruppen planeras ske vecka 44 för förslag till 
beslut om behovsbedömning.  
 
Riksintressen 
Inom planområdet finns inga riksintressen och området bedöms inte påverka några riks-
intressen. 
 
Kommunala beslut i övrigt 
I september 2007 upprättade kommunen och Solfältet fastighet AB ett fastighetsreglerings-
avtal i samband med att detaljplanen DPL 373 Solslätten, vann laga kraft. Bålsta 2:316 
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ingick inte i detaljplanen för Solslätten. Avtalet reglerade markersättning till Håbo kommun 
samt tillträde till marken. 
 
Solfältet fastighet AB ansökte, 2008-05-12, om detaljplaneändring av fastigheten samt köp 
av kommunens fastighet Bålsta 3:354 och 2:69. Kommunstyrelsen beslutade 2008-09-08 § 
113 att inte aktualisera begärd planändring samt att området skulle ingå i arbetet vid tid-
punkten pågående arbete med den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort. 
 
Den 7 september 2009 beslutade kommunstyrelsen enligt § 111 att förlänga fastighets-
regleringsavtalet samt att avtalet skulle utgöra en option om markförvärv när en ny 
detaljplan vinner laga kraft.  
 
BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN – FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
Läge, markägoförhållanden och areal 
Planområdet är beläget i gamla Bålsta. Planområdet omfattar fastigheten Bålsta 2:69, 
och del av fastigheterna Bålsta 2:234, Bålsta 2:316 samt Bålsta s:8 och s:14. 
Fastigheten Bålsta 2:69 och del av Bålsta 2:234 ägs av Håbo kommun. Samfälligheten 
Bålsta s:8 delägs av Bålsta bys skifteslag med ändamål dike. Samfälligheten Bålsta 
s:14 med ändamål vägmark ägs till störst andel av Håbo kommun. Fastigheten Bålsta 
2:316 ägs av Solfältet fastighets AB. 
  
Planområdets areal är ca 28,7 ha. 
 
Nuvarande markanvändning och befintlig bebyggelse 
Björkvallen är idag en välanvänd fotbollsarena. Nordväst om fotbollsplanen finns 
parkeringsplats som idag används som lärarparkering för Västerängsskolan. Inom området 
finns även en boulebana, allmän parkering samt medborgarhuset med bl.a. biograf.  
 
Medborgarhuset är upptagen i kulturmiljöprogrammet och klassat som ett hus som är en 
viktig del av kulturmiljön (gulmarkering). År 1941 brändes tre föreningsbyggnader i Håbo 
ner, avsaknaden av möteslokaler ledde fram till att Medborgarhuset byggdes 1947. 
Byggnaden ägdes från början av de olika föreningarna, men sedan år 1966 drivs huset i 
kommunens regi. Huset har byggts till i ett par omgångar.  
 
Medborgarhuset är en viktig del av Håbos folkrörelsehistoria. Värdebärande egenskaper är 
det höga, branta lertegeltaket och biografskylten. Det är önskvärt att eventuella till- och 
nybyggnader underordnas huset och inte avviker i stil, skala och material. 
 
Gator och trafik 
Trafikförsörjningen till området med Bålstavägen och Idrottsvägen behöver ses över i sam-
band med planeringen av Björkvallen. För planområdet föreslås en gatustruktur med kvarter 
och Bålstavägen som matargata. Idag har Bålstavägen parkeringsförbud, området har dock 
idag problem med felparkerade bilar och det finns ett behov av ytterligare parkeringar. I 
samband med detaljplanen är det viktigt att detaljstudera gatustrukturen och gestaltningen av 
gaturummet för framförallt Bålstavägen med speciellt fokus på parkering och eventuella 
möjligheter att anlägga parkeringsfickor utefter gatan.  
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För Idrottsvägen är det viktigt att beakta hämtning och lämning till Västerängsskolan och 
planeringen av säker skolväg. Vid planeringen av Björkvallen bör även gaturummet vid in-
farten till Idrottsvägen ses över och förtydligas.  
 
VA och dagvatten 
Det nya bostadsområdet kommer att anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. 
Dimensioneringen på vattenledningen som går in i området behöver utredas i samband med 
planläggning. Eventuellt kan ledningen behöva uppgraderas.  
 
Planområdet har dåliga infiltrationsmöjligheter för dagvatten. I samband med plan-
läggningen av området ska en dagvattenutredning tas fram som studerar möjliga lösningar 
för dagvatten. Riktlinjer i kommunens dagvattenpolicy, antagen av kommunfullmäktige 
2012-09-24 § 102, ska efterföljas.         
 
GENOMFÖRANDE AV PROJEKTET 
 
Avtal Planavta l, exploateringsavtal 
Planförfarande Nor malt planförfarande 
Huvudmannaskap Kommunalt huvudmannaskap 
Behov av upphandling Ev. konsultstöd förprojektering av gata 
 
Vilka utredningar och inventeringar kan behöva göras? 

- Dagvattenutredning  
- Förprojektering gata Bålstavägen, Idrottsvägen och ny dragning 

- Gestaltning av gaturummet 
- Parkeringsbehov, nuläge och efter utbyggnad (samnyttjande, lärarparkering) 

- Ev. miljökonsekvensbeskrivning 
 
EKONOMI OCH KALKYLER 
 
Preliminära kostnader i planprocessen  

 Grundkarta  
 Fastighetsförteckning 
 Annonsering 
 Material (kopiering och tryck, porto/utskick) 
 Dagvattenutredning  
 Förprojektering gata 
 Ev. miljökonsekvensbeskrivning 

 
Eventuella kostnader som uppstår för kommunen ska regleras i ett exploateringsavtal. 
 
Preliminära kostnader vid genomförande 

 Projektering och utbyggnad av väg  
 Utbyggnad av elnät  
 Utbyggnad av övrig nätinfrastruktur 
 VA anslutningsavgift  
 Lantmäterikostnader 
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PRELIMINÄR TIDPLAN 
Samråd 1:a kvartalet 2014 
Granskning 3:e kvartalet 2014 
Antagande 4:e kvartalet 2014 
 
Observera att tidplanen är preliminär och gäller endast under förutsättning att inget oförutsett 
inträffar.  
 
 

Start PM - Resursbehov 
 
PROJEKTARBETETS BEDRIVANDE 
Planarbetet kommer att bedrivas i en projektgrupp med följande representanter 
 
Förslag till organisation 
- Beslutsgrupp:  Kommunstyrelsens arbetsutskott/KS/KF 
- Styrgrupp:  Plan- och utvecklingsavdelningen 
- Projektledare: Paulina Cifuentes Vargas 
- Projektgrupp: Kommunstyrelsens förvaltning (Plan- och utvecklings-

avdelningen) 
 
Miljö- och teknikförvaltningen (Byggavdelningen, VA 
avdelningen, gatuavdelningen, miljöavdelningen, 
administrativa avdelningen) 
 

RESURSBEHOV 
Tiden beräknas utifrån behovet av att delta på projektmöten, granska och uppdatera hand-
lingar. I projektet beräknas följande: 

1. Startmöte (ca 2 timmar) 
2. Projektmöte, planering och skisser 
3. Projektmöte, kravspec. utredningar och ekonomi 
4. Projektmöte, utredningar 
5. Projektmöte, inför samråd 
6. Projektmöte, inför samråd slutversion 
7. Projektmöte, exploateringsavtal 
8. Projektmöte, uppföljning samrådet 
9. Projektmöte, inför granskning 
10. Projektmöte, inför godkännande och antagande 
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Observera att resursbehovet är en preliminär uppskattning.

Avdelning  Kompetens Person Tid 
(timmar) 

Plan- och utveckling Uppdragsledning/samordning 
detaljplan, planfrågor, granskning 

Paulina Cifuentes 
Vargas 

120 
 

Plan- och utveckling Uppdragsledning/samordning 
genomförande, 
exploateringsfrågor, avtal 

Anne-Marie Engman 70 

Plan- och utveckling Administratör Helena Andersson 50 
Bygg Gestaltningsfrågor, bygglov Klas Klasson 25 
Gata Trafik/anslutning, 

tillgänglighet/utformning, 
parkering 

Lars Åhlander 50 

VA Vatten och avlopp, lednings 
dragningar, anslutningspunkt, 
dagvatten 

Marika Hanson 50 

Kart- och mät Kartunderlag, grundkarta Erik Sundqvist 15 
Fastighet  Fastighetsstrateg Lena Hagman 20 
Kultur och livsmiljö Kulturstrateg Åsa Eriksson 20 
Miljö Miljö, buller, föroreningar Samråd - 
Avfall Sophämtning Sa mråd - 
Räddningstjänsten Brand, risker, tillsyn Samråd - 
Summa:   420 
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PLANKOSTNAD 
Planarbetet inleds formellt med tecknande av ett plankostnadsavtal och ett startmöte där 
sökanden får information om planeringsarbetets fortskridande. Aktuellt planuppdraget ingår 
i kategorin ”Övriga detaljplaner” enligt kommunens taxa Plan- och byggavdelningen (MTN 
2009/59 nr 2011.620). Övriga detaljplaner upprättas till självkostnadspris enligt tid ersätt-
ning, se punkt 9 i taxan. Utöver timkostnaden tillkommer även kostnad för grundkarta, 
fastighetsförteckning, annonsering, kopiering samt kostnader för eventuella utredningar. I 
planavtalet framgår den uppskattade plankostnaden. Fakturering sker vid planavtalets 
tecknande, vid beslut om samråd samt vid beslut om antagande. 
 
Sammanställning Kostnad exl. moms Moms 
Plankostnad   
Personalkostnader, myndighetsutövning 83 000 kr - 
Personalkostnader, projekt 265 500 kr 66 375 kr 
Grundkarta 10 000 kr 2 500 kr 
Fastighetsförteckning 15 000 kr 3 750 kr 
Annonsering 7 000 kr 1 750 kr 
Porto/utskick 5 000 kr 1 250 kr 
Kopiering och tryck 5 000 kr 1 250 kr 
Summa: 390 500 kr 76 875 kr 
   
Utredningar    
Dagvattenutredning 300 000 kr 75 000 kr 
Förprojektering gata 500 000 kr 125 000 kr 
Summa: 800 000 kr 200 000 kr 
   
Total summa: 1 190 500 kr 276 875 kr 
 
Plankostnaden beräknas till ca 467 375 kr ink. moms och utredningskostnaden beräknas till 
ca 1 000 000 kr ink. moms. Plankostnaden regleras i planavtal och kostnaden för utredningar 
regleras i exploateringsavtal. Den totala kostnaden för projektet beräknas till ca 1 467 375 kr 
ink. moms.   
 
Kostnaderna är preliminära och kan inte ses som slutgiltiga. 
 
 
 
 
 
Cristin Ulvsbäck Lindh     Paulina Cifuentes Vargas 
Planchef       Planark itekt 
   

 
 
 
Anne-Marie Engman 
Mark- och exploateringsingenjör 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Planeringsavdelningen 
Paulina Cifuentes,  Planarkitekt 

 

0171-52508  
paulina.cifuentes@habo.se 

 

Detaljplaneuppdrag för Bista 4:10 och del av Bista 4:5 i Bålsta, 
Håbo kommun - Planbesked 
Sammanfattning 
Vid Södra Bålstaleden norr om Lillsjön, äger Håbo Marknads AB och 
kommunen ett område om ca 52 000 kvm mark. Området föreslås bli en 
fortsättning på Lillsjöns Företagspark.  
 
Håbo Marknads AB har, 2013-03-05, lämnat in en ansökan om 
detaljplaneläggning av fastigheterna Bista 4:10 och del av 4:5. För området 
föreslås ca 30 000 kvm mark avses bli säljbar mark för verksamheter, 
sällanköpshandel. Infart föreslås ske från Lillsjöslingan, vilket även är 
förberett i gällande detaljplan DPL 323 för Lillsjöns Företagspark. 
Verksamhetstomterna föreslås att fördelas längs en ca 250 m lång lokalgata 
med en vändplan. Den södra delen av området mot Lillsjön föreslås utgöras 
av naturmark.   
 
I den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort 2010 antagen av 
Kommunfullmäktige 2010-06-04 och laga kraft 2010-07-28 ingår det 
aktuella området i det större området Häradsallmänningen som är ett utpekat 
utbyggnadsområde för verksamhetsmark, område 8.  
 
Området ingår delvis med sin östra halva i pågående arbete med 
detaljplaneprogram för Dragelund (omfattande Häradsallmänningen och 
Nya Kalmarsand i FÖP:en). Området bedöms dock kunna detaljplaneläggas 
utan avvaktan på programmets färdigställande. 
 
Planavdelningens förslag till beslut är att bevilja planuppdrag enligt ansökan 
och framtagen uppdragsbeskrivning daterad 2013-09-20. Planområdet 
omfattar fastigheten Bista 4:10 som ägs av Håbo Marknads AB samt del av 
fastigheten Bista 4:5 som ägs av Håbo kommun. Fastigheten Bista 4:10 
omfattar ca 30 % av planområdet och fastigheten Bista 4:5 omfattar ca 70 % 
av aktuellt område 
 
Planläggningen föreslås handläggas med normalt planförfarande då 
planändringen är av intresse för allmänheten.  
 
Detaljplanen finansieras genom markförsäljning. Ett avtal om samverkan av 
exploatering ska upprättas mellan Håbo kommun och Håbo Marknads AB. 
 
Beräknad ungefärlig tidpunkt för antagande är 1:a kvartalet 2015. 

Avgift för detta beslut tas ut med 15 575 kr enligt kommunens fastställda 
taxa.        
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Allmänna upplysningar 

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

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

Planbesked kan inte överklagas.  

Beslutsunderlag 
– Ansökan, daterad 2013-03-05 
– Uppdragsbeskrivning, daterad 2013-09-20 
– Karta över föreslaget planområde, daterad 2013-09-20 
 
Förslag till beslut 

1. Uppdra till förvaltningen att utarbeta förslag till detaljplan för Bista 4:10 
och del av Bista 4:5. 

2. Planarbetet ska bedrivas med normalt planförfarande. 

3. Detaljplanearbetet för Bista 4:10 och del av Bista 4:5.bekostas genom 
markförsäljning.  

__________ 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecklingsavdelningen 

 



2 . 

4:7 

BISTA 4:41 

4:40 

15:1>1 

Hå/vagar 



Håbo Marknads AB 
Erik Sonden 

PM 
2013-02-27 

Förslag till planläggning för ny industrimark vid Södra Bålstaleden 

Bakgrund 
Vid Södra Bålstaleden, omedelbart norr om Lillsjön, äger Håbo Marknads AB och konmlUnen 
ett område som med enkla medel kan iordningställas för verksamheter. Området ingår i pro-
gramområdet Dragelund men bedöms kunna detaljplaneras utan att avvakta programmets fär-
digställande. Stöd för detaljplanering firms i den fördjupade översiktsplanen för Bålsta. 

Beskrivning av planområdet 
Området utgörs huvudsakligen av den öppna åker- och ängsmarken mellan Södra Bålstaleden 
och Lillsjön. Det utgör en naturlig fortsättning på Lillsjöns Företagspark. Infmi sker från Lill-
sjöslingan (denna infmi är förutsedd i detaljplanen för Li ll sjöns Företagspark). 

Totalt bedöms pianOImådet få en areal om ca 52 000 kvm, varav ca 30 000 kvm avses bli 
säljbar mark för verksamheter. Tomterna fördelas längs en ca 250 m lång lokalgata med 
vändplan. 

För den del av planonn'ådet som ligger inom 100 m från Lillsjön råder strandskydd. Analogt 
med detaljplanen för Lillsjöns Företagspark (plan nr 323) torde strandskyddet kunna upphä-
vas. 

Den södra delen av pianOImådet (mot Lillsjön) föreslås utgöras av naturmark. 

Ekonomi 
Enligt HMAB:s bedömning skulle tomtmark inom planområdet kunna säljas för minst 300 kr 
per kvm + anslutningsavgift för va. Försäljning torde kunna slutföras inom kort tid (mindre än 
ett år) efter att detaljplan och lokalgata färdigställts . 

Försäljningsintäkten kan väntas ligga inom intervallet 7,5 Mkr till 10+ Mkr. Den lägre nivån 
avser intäkten om endast 25 000 kvm säljbar mark tillkommer och priset endast blir 300 kr I 
kvm. 

Kostnaderna för att iordningställa Olmådet avser detaljplan, lokalgata samt eventuell kostnad 
för avledning och rening av dagvatten (ilman det rinner ner i Lillsjön). Totalt beräknas kost-
naden ligga inom intervallet 2,5 till 3,0 Mkr. Kostnaden för områdets va-försöljning förutsätts 
täckas genom anslutningsavgifter. 

Salmnanfattningsvis bedöms exploatering av Olmådet ge ett överskott om minst 4,5 Mkr. 



Förslag till samarbete 
Av planområdets preliminära areal om 52 000 kvm äger HMAB ca 15 800 kvm (30 %) och 
kommunen resterande 36 200 kvm (70 %). 

HMAB föreslår ett samarbete om planering, exploatering och försä lj ning med kommunen: 

• Kostnader och intäkter föreslås fördelas i förhållande till parternas respektive andel av 
planområdets areal. 

• HMAB erbjuder sig att svara för projektledning, handla upp erforderliga konsulter etc. 
• Konununen förutsätts upprätta ett planavtal och svara för myndighetsutövning inom ra-

men för planprocessen. 
• HMAB åtar sig att svara för försäljning av alla tomter inom området. Härvid förutsätts 

försäljningsprovision utgå när kommunala tomter sälj s. 

Bifogas: Dragelund, Ideskiss 2013-02-27 

2 
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Start PM – Uppdragsbeskrivning 

Detaljplan för fastigheten Bista 4:10 och del av 
4:5 i Bålsta, Håbo kommun  
 
UPPDRAGSBESKRIVNING  
 
Syfte och huvuddrag 
Vid Södra Bålstaleden norr om Lillsjön, äger Håbo Marknads AB och kommunen ett område 
om ca 52 000 kvm mark. Området föreslås bli en fortsättning på Lillsjöns Företagspark. 
Marknadsbolaget har, 2013-03-05, lämnat in en ansökan om detaljplaneläggning av 
fastigheterna Bista 4:10 och del av 4:5. Området på ca 30 000 kvm mark avses bli säljbar 
mark för verksamheter, sällanköpshandel. Infart föreslås ske från Lillsjöslingan, vilket även 
är förberett i gällande detaljplan DPL 323 för Lillsjöns Företagspark. Verksamhetstomterna 
föreslås att fördelas längs en ca 250 m lång lokalgata med en vändplan. Den södra delen av 
området mot Lillsjön föreslås utgöras av naturmark.   
 
Detaljplanen kommer att hanteras enligt PBL (2010:900). 
 
Fastighetsägare/beställare Håbo kommun och Håbo Marknads AB 
Handläggare kommunen Paulina Cifuentes Vargas, planarkitekt Håbo kommun 

Domagoj Lovas, planarkitekt Håbo kommun 
 

 
Översiktsbild – förslag till avgränsning av detaljplan för Bista 4:10 och del av Bista 4:5. 



 UPPDRAGSBESKRIVNING 2(9)

 Datum Vår beteckning 

 
 2013-09-20 KS 2013/38 nr 2013.2663

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE, KOMMUNALA OCH STATLIGA 
INTRESSEN 
 
Fördjupad översiktsplan Bålsta tätort 
Planområdet ingår i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Bålsta tätort, antagen 14 juni 
2010. I den fördjupade översiktplanen ingår det aktuella området i det större området 
Häradsallmänningen som är ett utpekat utbyggnadsområde för verksamhetsmark, område 8. 
I tätorten finns flera mindre verksamhetsområdet: Bista, Dyarne, Draget, Lillsjön och 
Västerskog. Idag börjar dock den befintliga verksamhetsmarken ta slut. Utvecklingen av nya 
verksamhetsområden är därmed viktigt för att ha en planberedskap för framtida behov men 
också för att fler Bålstabor ska få möjlighet att arbeta på hemmaplan. I FÖP:en väcks dock 
även risken med att om handel tillåts inom området kan det få konsekvenser för handeln i 
andra områden i Bålsta. Risk finns även för ett ökat bilberoende med externa 
handelsområden och verksamhetsområdet. Kollektivtrafik och gång- och cykelvägen bör 
därmed kompletteras.  
 
Genom området föreslås även en ny trafikled anläggas mellan Södra Bålstaleden, det nya 
verksamhetsområdet Häradsallmänningen och det nya bostadsområdet Nya Kalmarsand 
(område 4). Syftet med den nya vägsträckan är att korta ner vägtransporter inom Bålsta till 
och från dessa nya områden.  
 
I den fördjupade översiktsplanen beskrivs naturområdet kring Lillsjön som skog av socialt 
värde och naturvärde. Vid planeringen krävs att hänsyn tas till fornlämningar i området och 
de biologiska värdena. Byggnation bör inte ske där det finns rödlistade arter.  
 
Gällande detaljplaner 
Planområdet omfattas idag inte av detaljplan, området angränsar dock i väster till gällande 
detaljplan 323 Bista 1:159 m.fl., Lillsjöns företagspark, som vann laga kraft 12 januari 2005 
och har en genomförandetid på 10 år. Detaljplanen möjliggör en trevägskorsning strax söder 
om Dragetrondellen för en eventuell framtida anslutning österut (som nu är aktuellt i och 
med denna ansökan). I detaljplanen har strandskyddet upphävts inom kvartersmark för 
handel, småindustri och kontor, mark för lokalgata, p-plats och gemensamhetsanläggning för 
utfartsväg från fritidshustomter och naturmark med reningsanläggning.  
 
Planområdet gränsar även i väster till gällande detaljplan 325, Väppeby 7:52 m.fl., Dragets 
industriområde, som vann laga kraft 22 juli 2008 och har en genomförandetid på 15 år. Samt 
i norr gränsar området till gällande detaljplan 220 Bista 5:25 m.fl., Draget Mjödvägen, som 
vann laga kraft 24 mars 1990 och hade en genomförandetid till 31 december 1999. 
 
Pågående detaljplaneprogram 
Planområdet ingår delvis med sin östra halva i pågående arbete med detaljplaneprogram för 
Dragelund. I samband med arbetet av detaljplaneprogrammet för Dragelund (omfattande 
Häradsallmänningen och Nya Kalmarsand i FÖP:en) har en del utredningar upprättats som 
även berör aktuellt planområde, såsom arkeologisk utredning steg 1, naturvärdesbedömning 
och naturinventering.   
 
I utkastet till detaljplaneprogrammet för Dragelund är delar av aktuellt planområde 
föreslaget som skyddsvärd natur- och kulturmiljöområde och resterande är utanför 
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detaljplaneprogrammets gräns men beskrivet som omgivande naturområde. Detta på grund 
av tidigare angivna utredningarna som tagits fram i samband med detaljplaneprogrammet för 
Dragelund. Området bedöms dock kunna detaljplaneläggas utan avvaktan på programmets 
färdigställande. 
 
Genomförda utredningar 

Kartan till vänster redovisar en 
sammanställning av de utredningar 
som genomförts i samband med 
detaljplaneprogramarbetet för 
Dragelund som påverkar aktuellt 
planområde.  
 
En arkeologisk utredning steg 1, 
rapport 2010:31, Gamla färdvägar i 
Håbo, togs fram av Kulturmiljövård 
Mälardalen under maj 2010. Den 
arkeologiska utredningen visar att 
intill planområdet, och delvis inom 
områdesgränsen, finns flera 
strövvänliga körvägar och stigar (9-
11) öster om Lillsjön vid området 
kallat Häradsallmänningen. Nordöst 
om Lillsjön finns fasta fornlämningar i 
form av en stensättning (18) och ett 
hålvägssystem (21) på brant, sluttande 
sandmark.  
 
Under april-maj 2011 utförde 
Stiftelsen Kulturmiljövård 
kompletterande arkeologisk utredning 

steg 1 för Nya Kalmarsand, Rapport 2011:34. Den arkeologiska utredningen visar att inom 
planområdet finns nyfunna lokaler, Kalmar 167. Fornlämningen beskrivs som möjlig 
boplats, fastställd genom fynd av rikligt med bränd lera, lerklining och tegelbitar. 
Antikvariska bedömningen är det är ett bevakningsobjekt (osäker fornlämningsstatus), 
fornlämningslokalen bedöms ha ett vetenskapligt värde.  
 
I samband med arbetet med planprogrammet för Dragelund har två naturvärdesinventeringar 
genomförts. År 2010 gjordes ”Naturvårdsinventering vid Dragelund” och 2011 genomfördes 
”Naturvårdsinventering inom området för den fördjupade översiktsplanen, landmiljöer i Nya 
Kalmarsand, Häradsallmänningen och Torresta-Halltorp”. 
 
Naturvårdsinventeringen vid Dragelund, utförd av Upplandsstiftelsen 14 juni 2010 omfattar 
delvis planområdet i dess östra del. I naturinventeringen har utredningsområdet klassats i 17 
olika mindre områden. Det aktuella planområdet omfattas av område 3 (ca 3 ha stort) som 
enligt inventeringen karakteriseras som område med lågt naturvärde och beskrivs som före 
detta åkermark som nu är vallodling utan några intressanta arter.  
 

Sammanställning av genomförda utredningar för 
Dragelund som påverkar planområdet.  
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Aktuellt planområde omfattas även delvis av område 4 (ca 1,2 ha stort) som är klassat som 
visst naturvärde och beskrivs som ett gallrat ca 50-årigt skogsparti och en trädbevuxen 
brynzon mot öppen mark nordöst om Lillsjön. Området domineras av björk, med inslag av 
asp, sälg, tall, ek och rönn liksom klibbal närmast stranden. Enstaka äldre, vidkroniga 
björkar och tallar antyder att skogen tidigare varit en hage med glest stående träd. 
Fältvegetationen är ganska frodig med arter såsom vitsippa, piprör och örnbräken, i 
buskskiktet finns bl.a. skogstry och måbär. Intressanta arter som registrerats 11 juni 2007 är 
en sjungande härmsångare som är mindre allmän. Skötselförslag till område 4 är att spara 
samtliga äldre träd som evighetsträd och tillåt några yngre träd att utvecklas till grova 
”naturvårdsträd”.  
 
Naturvårdsinventeringen utförd av Calluna 10 oktober 2011, omfattar resterande västra 
delen av planområde. I naturinventeringen omfattas det aktuella planområdet av område 1, 
björkhage och strandskog vid Lillsjön, som klassats som högt naturvärde av kommunalt 
intresse. Lillsjön har bildats i en dödisgrop i åsen. I den norra delen finns en svag 
ravinbildning. I fältskiktet växer tandrot och blåsippa som är signalarter och visar på en rik 
lundmiljö. Marken är sandig och det är gynnsamt för flera ovanliga marksvampar, kärlväxter 
och insekter. Arter knutna till sandiga miljöer har tidigare noterats i närheten (Artdatabanken 
1940-2004). I området finns gott om död ved. Området är känsligt för exploatering och 
anläggning av asfalterade ytor, parkanläggning m.m., men även för allt för långt gången 
igenväxning. Området bör bevaras som naturmark med inslag av träd, en rik flora och små 
öppna sandpartier.  
 
Naturvårdsplan för Håbo kommun 
I naturvårdsplanen, antagen av kommunfullmäktige februari 2011, ingår aktuellt planområde 
i område 27 Lillsjön och del av tillrinningsområdet samt område 27a Lillsjön med närmaste 
omgivning. Området 27 som omfattas av ca 50 ha är klassat som högsta naturvärde, 
allmänna skyddsvärden. De naturvärden som beskrivs för området är åsgropsjö, örtrik 
grussluttning, gammal barrskog och bäckravin. Tillrinningen till Lillsjön består av en liten 
bäck från norr, men troligen tillkommer minst lika mycket grundvatten direkt till sjön. Sjön 
avvattnas underjordiskt till Kalmarviken. I naturvårdsplanen beskrivs Lillsjön som det bästa 
exemplet på en åsgropsjö i Uppsala län och trots stora ingrepp i omgivningen har sjön och 
närmaste till- och avrinningsområdet ett stort skyddsvärde tack vara dess hydrologiska och 
limniska särprägel. Område 27a omfattas av ett mindre ca 17,5 ha område kring Lillsjön, i 
naturvårdsplanen är det klassat som högsta naturvärde, speciella skyddsvärden. De värden 
som beskrivs för området är botaniska värden, värden för rörligt friluftsliv, geologiska 
värden, hydrologiska värden, värden för landskapsbilden samt zoologiska värden.  
 

 
Källa: Naturvårdsplan för Håbo kommun. Naturvärdesbedömning, Upplandsstiftelsen.  
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Behovsbedömning om betydande miljöpåverkan 
Enligt svensk lag ska konsekvenserna av en detaljplan beskrivas när de kan leda till 
betydande påverkan på miljön (4 kap 34 § plan- och bygglagen). 
Miljökonsekvensbeskrivningen används för att få en helhetssyn av den påverkan en plan kan 
få på miljön, hälsan och hushållningen av resurser. 
 
I Håbo kommun finns en behovsbedömningsgrupp som gör en bedömning om betydande 
miljöpåverkan. Innan beslut om behovsbedömningen ska förslaget samrådas med 
länsstyrelsen. Avstämning med behovsbedömningsgruppen ska ske vecka 47 för förslag till 
beslut om behovsbedömning.  
 
Strandskydd 
För Lillsjön gäller 100 meters strandskydd på land och i vatten. Syftet med 
strandskyddsbestämmelserna är att trygga allmänhetens friluftsliv och att bevara goda 
livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet, samt att förhindra en överexploatering 
av stränderna. Strandskyddsfrågan behöver beaktas vidare i den fortsatta 
detaljplaneprocessen. 

Riksintressen 
Inom planområdet finns inga riksintressen 
 
BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN – FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
Läge, markägoförhållanden och areal 
Planområdet är beläget i vid Lillsjön i anslutning till Dragets industriområde. Planområdet 
omfattar fastigheten Bista 4:10 som ägs av Håbo Marknads AB samt del av fastigheten Bista 
4:5 som ägs av Håbo kommun. Fastigheten Bista 4:10 omfattar ca 30 % av planområdet och 
fastigheten Bista 4:5 omfattar ca 70 % av aktuellt område.  
  
Planområdets areal är ca 52 ha. 
 
Nuvarande markanvändning 
Planområdet utgörs huvudsakligen av öppna åker- och ängsmarker mellan Södra Bålstaleden 
och Lillsjön. Området angränsar i väster till Lillsjöns Företagspark.  
 
Gator och trafik 
De nya verksamheterna kommer att trafikförsörjas från Dragetrondellen via Lillsjöslingan. I 
gällande detaljplan 323 är infart till utökat verksamhetsområde föreberett i form av en 
trevägskorsning strax söder om Dragetrondellen. Södra Bålstaleden är idag huvudentrén in 
till Bålsta från E18 och utgör huvudvägen för pendlartrafik till motorvägen morgon och 
kväll. Södra Bålstaleden är även en sekundär transportled för farligt gods. I samband med 
detaljplaneläggning av området behöver en trafikanalys göras för att studera den trafik 
verksamheterna genererar, trafikflöden och trafiksäkerhet, samt dimensioneringen av 
Dragetrondellen. Södra Bålstaleden gestaltning är viktig som varande ”huvudentré” till 
Bålsta, men även gestaltningen av verksamheterna utmed vägen är viktigt att ha i åtanke. 
Gångbanor bör finnas längs vägarna inom planområdet.   
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VA och dagvatten 
Planområdet är beläget utanför VA-verksamhetsområdet. Området ska dock anslutas till det 
kommunala vatten- och avloppsnätet. Kapacitetsmässigt är det inga problem i Draget idag, 
dock kan en del tekniska åtgärder krävas för pumpstationerna i Lillsjön och Dragrännan, 
men detta bör inte påverka detaljplanen.  
 
I samband med planläggningen av området ska en dagvattenutredning tas fram som studerar 
möjliga lösningar för dagvatten. Riktlinjer i kommunens dagvattenpolicy, antagen av 
kommunfullmäktige 2012-09-24 § 102, ska efterföljas. Väster om området finns en 
dagvattendamm för befintliga Lillsjöns Företagspark, dagvattenutredningen bör studera 
eventuell möjlighet att ansluta det aktuella området till dagvattendammen. 
 
Genom planområdet rinner en liten bäck från norr till Lillsjön. Vid avverkning norr om E18 
uppstår översvämningar i bäcken och speciellt vid Lillsjöns plantskola där bäcken är 
kulverterad. Detta är ett stort problem idag i och med att kulverteringen är 
underdimensionerad. I samband med detaljplaneläggning av området behövs en separat 
utredning för bäcken för att studera hur den ska hanteras vidare.  
 
Förorenad mark 
Planområdet angränsar i norr till objekten Lillsjöns handelsträdgård AB på fastigheten Bista 
4:7 och Lillsjöns växtmiljö AB på fastigheten Bista 4:41 i Länsstyrelsens databas över 
förorenade områden. MIFO (metod för inventering av förorenade områden) fas 1 utredningar 
gjordes år 2001 för de två plantskolorna. I inventeringarna är objekten riskklassade till en 4:a 
vilket innebär låg/liten förorening. Inventeringen genomfördes dock innan Naturvårdsverket 
uppmärksammade föroreningsproblematiken kring plantskolor. Idag är plantskolor generellt 
riskklassade till 2:a vilket innebär hög/stor förorening. I februari 2013 uppdaterade 
länsstyrelsen MIFO blanketterna för de två objekten, i samband med detta påpekade även 
länsstyrelsen att objekten eventuellt bör klassas om och granskas lite närmare. Eventuellt kan 
därmed en översiktlig miljöteknisk markundersökning (MIFO fas 2) bli aktuellt för 
planområdet.  
 
Vilka utredningar och inventeringar kan behöva göras? 

- Dagvattenutredning inkl. MKN 
- Utredning av befintlig bäck 
- Gatu- och trafikutredning 
- Arkeologisk utredning steg 2 (och ev. steg 3) 
- Mark- och fastighetsutredning 
- Ev. miljöteknisk markundersökning (MIFO fas 2) 
- Ev. miljökonsekvensbeskrivning 

 
Vilka tillstånd kan krävas och när? 

- Strandskyddsupphävande, utställning 
 
GENOMFÖRANDE AV PROJEKTET 
Avtal Planavta l, exploateringsavtal 
Planförfarande Nor malt planförfarande 
Huvudmannaskap Kommunalt huvudmannaskap 
Behov av upphandling Utredningar 
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EKONOMI OCH KALKYLER 
 
Preliminära kostnader i planprocessen  

 Grundkarta  
 Dagvattenutredning  
 Utredning av befintlig bäck 
 Gatu- och trafikutredning 
 Arkeologisk utredning (steg 2 och ev. steg 3) 
 Mark- och fastighetsutredning 
 Ev. miljöteknisk markundersökning (MIFO fas 2) 
 Ev. miljökonsekvensbeskrivning 

 
Ev. kostnader som uppstår för kommunen ska regleras i ett exploateringsavtal. 
 
Preliminära kostnader vid genomförande 

 Projektering och utbyggnad av väg  
 Utbyggnad av elnät  
 Utbyggnad av övrig nätinfrastruktur 
 VA anslutningsavgift  
 Lantmäterikostnader 

 
PRELIMINÄR TIDPLAN 
Samråd 2:a kvartalet 2014 
Granskning 4:e kvartalet 2014 
Antagande 1:a kvartalet 2015 
 
Observera att tidplanen är preliminär och endast gäller under förutsättning att inget oförutsett 
inträffar.  
 

Start PM - Resursbehov 
 
PROJEKTARBETETS BEDRIVANDE 
Planarbetet kommer att bedrivas i en projektgrupp med följande representanter 
 
Förslag till organisation 
- Beslutsgrupp:  Kommunstyrelsensarbetsutskott/KS/KF 
- Styrgrupp:  Plan- och utvecklingsavdelningen 
- Projektledare: Paulina Cifuentes Vargas 
- Projektgrupp: Kommunstyrelsens förvaltning (Plan- och utvecklings-

avdelningen) 
 
Miljö- och teknikförvaltningen (Byggavdelningen, VA 
avdelningen, gatuavdelningen, miljöavdelningen, 
administrativa avdelningen) 
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RESURSBEHOV 
Tiden beräknas utifrån behovet av att delta på projektmöten, granska och uppdatera hand-
lingar. I projektet beräknas följande: 

1. Startmöte (ca 2 timmar) 
2. Projektmöte, kravspec. utredningar och ekonomi 
3. Projektmöte, utredningar 
4. Projektmöte, inför samråd 
5. Projektmöte, inför samråd slutversion 
6. Projektmöte, exploateringsavtal 
7. Projektmöte, uppföljning samrådet 
8. Projektmöte, inför granskning 
9. Projektmöte, inför godkännande och antagande 

 

 
Observera att resursbehovet är en preliminär uppskattning. 
 

Avdelning  Kompetens Person Tid 
(timmar) 

Plan- och utveckling Uppdragsledning/samordning 
detaljplan, planfrågor, granskning 

Paulina Cifuentes 
Vargas 

150 

Plan- och utveckling Uppdragsledning/samordning 
detaljplan, planfrågor, granskning 

Domagoj Lovas 150 

Plan- och utveckling Uppdragsledning/samordning 
genomförande, 
exploateringsfrågor, avtal 

Sara Johansson 100 

Plan- och utveckling Administratör Helena Andersson 50 
Bygg Gestaltningsfrågor, bygglov Klas Klasson 25 
Gata Trafik/anslutning, 

tillgänglighet/utformning, 
parkering   

Lars Åhlander/ 
Ulla Lindroth 

50 

VA Vatten och avlopp, lednings 
dragningar, anslutningspunkt, 
dagvatten 

Marika Hanson 65 

Kart- och mät Kartunderlag, grundkarta Erik Sundqvist 20 
Miljö, buller, 
föroreningar  

Miljö, föroreningar Frida Halling/ 
Anna-Lena Wilson 

45 

Administrativa Ekolog Marianne Kahn 25 
Kultur och livsmiljö Kultur Samråd - 
Avfall Sophämtning Sa mråd - 
Fastighet Fastighe ter Samråd - 
Räddningstjänsten Brand, risker, tillsyn Samråd - 
Summa:   680 
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PLANKOSTNAD 
Planarbetet inleds formellt med tecknande av ett plankostnadsavtal och ett startmöte där 
sökanden får information om planeringsarbetets fortskridande. Aktuellt planuppdraget ingår 
i kategorin ”Övriga detaljplaner” enligt kommunens taxa Plan- och byggavdelningen (MTN 
2009/59 nr 2011.620). Övriga detaljplaner upprättas till självkostnadspris enligt tid ersätt-
ning, se punkt 9 i taxan. Utöver timkostnaden tillkommer även kostnad för grundkarta, 
fastighetsförteckning, annonsering, kopiering samt kostnader för eventuella utredningar. I 
planavtalet framgår den uppskattade plankostnaden. Fakturering sker vid planavtalets 
tecknande, vid beslut om samråd samt vid beslut om antagande. 
 
Sammanställning Kostnad exl. Moms Moms 
Plankostnad   
Personalkostnader, myndighetsutövning 112 000 kr - 
Personalkostnader, projekt 434 000 kr 108 500kr 
Grundkarta 10 000 kr 2 500 kr 
Fastighetsförteckning 15 000 kr 3 750 kr 
Annonsering 7 000 kr 1 750 kr 
Porto/utskick 5 000 kr 1 250 kr 
Kopiering och tryck 5 000 kr 1 250 kr 
Summa: 588 000 kr 119 000 kr 
   
Utredningar    
Dagvattenutredning 300 000 kr 75 000 kr 
Utredning av befintlig bäck 200 000 kr 50 000 kr 
Gatu- och trafikutredning 300 000 kr 75 000 kr 
Arkeologisk utredning steg 2 200 000 kr 50 000 kr 
Mark- och fastighetsutredning 10 000 kr 2 500 kr 
Summa: 1 010 000 kr 252 500 kr 
   
Total summa: 1 598 000 kr 371 500 kr 
 
Plankostnaden beräknas till ca 707 000 kr ink. moms och utredningskostnaden beräknas till 
ca 1 262 500 kr ink. moms. Den totala kostnaden för projektet beräknas till ca 1 969 500 kr 
ink. moms.   
 
Kostnaderna är preliminära och kan inte ses som slutgiltiga. 
 
 
 
Cristin Ulvsbäck Lindh     Paulina Cifuentes Vargas 
Planchef       Planark itekt 
   

 
 
 
Domagoj Lovas    Sara Johansson 
Planarkitekt     Mark- och exploateringsingenjör 



Förslag till avgränsning 
Detaljplan för Bista 4:10 och del av Bista 4:5         130920/DL 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Planeringsavdelningen 
Domagoj Lovas,  

 

Planarkitekt 
0171-525 90  
domagoj.lovas@habo.se 

 

Planbesked för Dyarne 5:98 m fl 
Sammanfattning 
EssLab Fastigheter AB har inkommit med ansökan om planbesked för 
ändrad detaljplan för fastigheter Dyarne 5:98 samt 5:101 och 5:104 i Bålsta 
tätort. Gällande detaljplaner för aktuella fastigheter är K 15 Dyarne 5:69 och 
DPL 291 Dyarne 5:98 m fl som införde vissa ändringar i detaljplan K 15. 

Detaljplan K 15 Dyarne 5:69 har vunnit laga kraft 1969-08-04, och dess 
genomförandetid har utgått. Detaljplan 291 Dyarne 5:98 m fl har vunnit laga 
kraft 2000-06-13 och dess genomförandetid löper ut i sommar 2015.  
Ändamål av nämnda fastigheter är småindustri (detaljplan K 15). Ändringar 
som infördes med detaljplan 291 gäller bl a kvartersmarkgräns för 
fastigheter Dyarne 5:95, 5:97, 5:98 och 5:105 i söder och i väst så att den 
överensstämmer med fastighetsgränser i verkligheten, samt justering av 
prickad, ej bebyggbar mark på fastigheterna i respektive. 
Kvartersmarksändamål ändrades inte. 

I nuläget på fastigheten 5:98 finns två byggnader, en envånings 
industribyggnad placerad alldeles intill fastighets östra gräns och ett 
kontorshus i södra delen av fastigheten, placerad vinkelrätt mot 
industribyggnad. Fastigheter Dyarne 5:101 och 5:104 är i nuläget 
obebyggda. 

Båda två byggnader bebyggda på 5.98 på sätt och vis överensstämmer inte 
med gällande detaljplaner. Industribyggnad är i stort sätt bebyggd på 
prickad, ej byggbar tomtmark och del verksamheter den inrymmer idag 
(gymnasie-sär), stämmer inte heller med planers bestämmelser (småindustri, 
kontor, handel). Kontorshus inrymmer Företagshälsovård och Skoldatatek. 
Verksamheter som bedrivs i båda byggnader är viktiga för kommunen och 
delvis bedrivs av kommunen själv.  

Eftersom tillfälligt bygglov för verksamhet på Dyarne 5:98 håller på att utgå 
snart och att verksamheter som bedrivs inom byggnader på fastigheten är 
viktiga för Håbo kommun, ställer detta krav på att ändra de två gällande 
detaljplaner samtidigt. 

Syftet är att utföra ändringen som ska förutom småindustri medge byggrätt 
också för: 

1. allmänt ändamål – vård och utbildning,  

och 
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2. justera planbestämmelser som gäller prickad, ej bebyggbar tomtmark 
längs en del av östra gränsen av fastighet 5:98 mot parkmark 
(detaljplan K15) för det inte överensstämmer med verkligheten 
(befintlig industribyggnad ligger där). 

Det ska möjliggöra laglig fortsättning av verksamheter som bedrivs på  
fastigheten 5:98. Inga andra ändringar avses göras.  

Planavdelningen bedömer att ansökan om tillåtet bostadsändamål inom 
planområdet inte är lämpligt ur allmän plansynpunkt delvis p g a nuvarande 
verksamheter som bedrivs där, delvis för det är i strid med fördjupade 
översiktsplanen. Planavdelningen bedömer däremot att det är lämpligt ur 
allmän plansynpunkt att medge byggrätt till befintliga verksamheter som 
bedrivs på fastigheterna – vård och utbildning, med utgångspunkt från att 
tekniska egenskapskrav beträffande brandsäkerhet och skydd mot 
industribuller beaktas vid bygglovprövning. Planavdelningen bedömer att 
utöver fastigheter i ansökan om planbesked är det rimligt att med 
planområdesgräns omfatta också angränsade fastigheten Dyarne 5:97.  

Motivering till bedömning att det är rimligt att omfatta avgränsade 
fastigheten 5:97 ligger i faktum att på den också bedrivs för kommunen 
viktig allmän verksamhet (Bålsta doktorn och ambulans som är lika i strid 
med gällande detaljplaner som de på 5:98), samt att med det planområdet får 
då en rimlig form.  

Planavdelningen tillstyrker att planen kategoriseras som enkel detaljplan 
och att allmänt ändamål inom planområdet prövas genom planläggning med 
enkelt planförfarande som ändring genom tillägg till gällande detaljplan 
K15 samt 291.  

Detaljplanen finansieras av beställaren. Beräknad ungefärlig tidpunkt för 
antagande är våren 2014. 

Avgift för detta beslut tas ut med 6 675 kr enligt kommunens fastställda 
taxa. Faktura skickas separat.  

Allmänna upplysningar 

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

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

Planbesked kan inte överklagas.  
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Beslutsunderlag 
– Ansökan inkommen 2012-06-26 
– Formell ansökan inkommen 2013-09-23 
– Tjänsteskrivelse, daterad 2013-09-23 
– Uppdragsbeskrivning, daterad 2013-08-20 
– Karta över planområdet, daterad 2013-08-26 
 
Förslag till beslut 

1. Uppdra till förvaltningen att upprätta förslag till ändring av detaljplan 
K15 samt 291 genom tillägg med enkelt planförfarande. 

2. Detaljplanearbetet bekostas av sökanden. 
__________ 

Beslutsexpediering 
Planavdelningen 
Sökanden 
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Start PM – Uppdragsbeskrivning 

Detaljplan för Dyarne 5:98 m fl i Bålsta  
 
UPPDRAGSBESKRIVNING  
 
Syfte och huvuddrag 
Planens syfte är att samtidigt ändra två gällande planer, K15 Dyarne 5:69 och DPL 291 Dyarne 5:98 
m fl så att i båda två inom befintlig byggrätt för småindustri, handel och kontor utökas till vård (hus-
läkarmottagning utöver den företagshälsovård som bedrivs idag) och utbildning (sko-
la/särskola/förskola).  
 
Vidare gäller att möjliggöra laglig fortsättning av verksamheter som bedrivs på en av de aktuella fas-
tigheter (Dyarne 5:98 m m) som idag är i strid med gällande detaljplaner. Eftersom tillfälligt bygglov 
för verksamhet på Dyarne 5:98 håller på att utgå snart och att verksamheter som bedrivs inom bygg-
nader på fastigheten är viktiga för Håbo kommun, ställer detta krav på att ändra de två gällande de-
taljplaner samtidigt. 
 
I detta ärende lagstiftningen som ska tillämpas är Plan- och bygglagen (2010:900), kapitel 5, 7§, en-
kelt planförfarande. 
 
Fastighetsägare/beställare EssLab Fastigheter AB 
Handläggare kommunen Domagoj Lovas, planarkitekt Håbo kommun 
Anlitad arkitekt - 
 

 
Översiktsbild – aktuella fastigheter Dyarne 5:98, 5:101 och 5:104 
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Önskemål nämnda i ansökan om planbesked 
Att detaljplan även ska tillåta följande verksamheter: 

 Skola/särskola/förskola ”Kontorshuset” (5:98 – idag på dispens) 
 Sjukvård (husläkarmottagning) (5:98, 5:101, 5:104) – utöver den företagshälsovård som be-

drivs idag 
 Skola/särskola/yrkesskola ”Industrihuset” (5:98, 5:101, 5:104 – idag på dispens) 
 Flerbostadshus 

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE, KOMMUNALA OCH STATLIGA INTRESSEN 
 
Översiktsplan/fördjupad översiktsplan 
Området som omfattar fastigheterna Dyarne 5: 98, m fl omfattas av Fördjupad översiktsplan för Bål-
sta tätort 2010 som antogs av kommunfullmäktige i juni 2010 och som vann laga kraft senare samma 
sommar. 

I den fördjupade översiktsplanen är området betecknat som handel/industri och befinner sig mellan 
två områden som är betecknade som boende. 
  
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnande 
Området omfattas i sin helhet av en gällande men gammal detaljplan, K15 Dyarne 5:69, som vann 
laga kraft 1969-08-04, vars genomförandetid har utgått, samt delvis av en nyare detaljplan DPL 291 
Dyarne 5:98 m fl., som har vunnit laga kraft 2000-06-13. Genomförandetid för DPL 291 Dyarne 5:98 
m fl. kommer att löpa ut i juni 2015.  
 
Detaljplan K15 Dyarne 5:69 har definierat en kvartersmark för småindustriändamål. I nuläget ut-
formningen av gatunätverk och byggnader på fastigheterna och gällande detaljplan inte överens-
stämmer. 
 
Detaljplan DPL 291 Dyarne 5:98 m fl har ändrat kvartersmarkgräns i söder och i väst så att de över-
ensstämmer med verkligheten.  
 
Behovsbedömning om betydande miljöpåverkan 
Enligt svensk lag ska konsekvenserna av en detaljplan beskrivas när de kan leda till betydande på-
verkan på miljön (4 kap 34 § plan- och bygglagen). Miljökonsekvensbeskrivningen används för att få 
en helhetssyn av den påverkan en plan kan få på miljön, hälsan och hushållningen av resurser. 
 
Eftersom den här planen handlar enbart om utökning av byggrätt för redan befintliga verksamheter 
(vård och utbildning) och att området är redan utrustad med all nödvändig infrastruktur i synnerhet 
med avloppssystem (spillvattenledningar och dagvattenledningar), bedömningen är denna plan med-
för inga negativa konsekvenser för miljön, därför ingen miljökonsekvensbeskrivning ska skrivas. 
 
Strandskydd 
Inom planområdet finns inga vattendrag eller vattenytor som omfattas av strandskyddsbestämmelser-
na i Miljöbalken. 
 
Riksintressen 
Planområdet omfattas inte av några riksintressen. Närmast belägna riksintresse är Mälarbanan, drygt 
400 m öster om planområdet, som utgör riksintresse för kommunikation (järnväg). 
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BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN – FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
Läge 
Planområdet ligger söder om centrala Bålsta mellan Kalmarvägen i norr och Kalmarleden i söder, ca 
350 m väst om Kalmarrondellen. 
 
Areal 
Plan omfattar både aktuella fastigheter samt grannfastigheter så att alla tillsammans utformar en lo-
gisk area. Areal är ca 2,31 ha. 
 
Markägoförhållanden 
Fastigheter inom planområdet ägs av privata personer. 
 
Nuvarande markanvändning 
Alla utom två tomter (5:101 och 5:104) är bebyggda med 1 till 2 plan hus med mer eller mindre ord-
nad omgivningen som i mesta fall består av asfalttäckta manipulativa ytor, parkeringsytor och dylikt. 
En del verksamheter stämmer med den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort (småindu-
stri/handel/kontor), men andra inte (vård, utbildning). 
 
Verksamheter som bedrivs på fastigheter från ansökan (som är i strid med gällande detaljplaner) är: 
 
Kontorshuset (5:98) som idag inrymmer: 1. Skolverksamhet (på dispens) Galaxen 
    2. Företagshälsovård 
 
Industribyggnaden (5:98) på dispens 1. Gymnasie-sär med lokaler inredda för utbild-

ning/träning inom: 
    - Hotell/restaurang 
    - Boende (träningslägenhet) 
    - Hantverk träslöjd, smide 
    - Fordon – rekonditionering 
    - Kontorsdel (lärare/administration) 
    2. Gymnasiets fordonslinje 
    - Fordonsverkstad (används även av gymnasie-sär) 
 
Verksamheter som bedrivs i grannfastigheter (som ingår i planområdet) och som också är i strid med 
gälland detaljplan är: 
 
Kontorshuset (5:97)   1. Bålsta doktorn 
    2. Ambulans 
  
Gata/park 
Inom området finns en asfalterad gata, Sjövägen, men utan trottoar eller cykelbana. Inom området 
finns inga andra allmänna platser i form av gröna ytor, parker och dylikt.  
 
VA/dagvatten 
Området är utrustat med dagvatten/spillvatten ledningar samt med vattenledningar som är belagda i 
Sjövägen. Genomförande av denna plan bedöms inte komma att kräva bygga några andra ledningar 
utöver dom befintliga. Alla befintliga byggnader är anslutna till kommunens VA-nät. Nya byggnader 
som ska byggas på fastigheter 5:101 och 5:104 kan ansluta sig till de. 
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Miljö/hälsoskydd 
Genomförande av ändringen av gällande detaljplaner bedöms vara förenligt med en ur allmän syn-
punkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt bestämmelserna i Miljöbalkens 3, 4 
och 5 kapitel. 
 
Program 
Denna detaljplan, som har till syfte att ändra två gällande planer i vissa delar, har inte föregåtts av 
något programskede eftersom den är förenlig med den fördjupade översiktsplanen. 
 
Vilka utredningar och inventeringar kan behöva göras? 
Eftersom den här planen handlar om att utöka byggrätt för att lagliggöra befintliga verksamheter, be-
hövs inga särskilda utredningar göras.  

Möjliga behov för VA försörjning, energiförsörjning och dylikt av verksamheter som kan uppföras 
på fastigheter 5:101 och 5:104 ska fastställas vid bygglov.  

 
GENOMFÖRANDE AV PROJEKTET 
 
Avtal  
Planförfarande Enkelt planförfarande 
Huvudmannaskap Håbo kommun 
Behov av upphandling Nej 
 

PLANOMRÅDEGRÄNS, FÖRSLAG 
Förutom nämnda fastigheter (Dyarne 5:98, 5:101, 1:104) finns det behov att omfatta också en grann-
fastighet, Dyarne 5:97 där det också bedrivs planstridande verksamhet viktig för allmänheten,  bl.a. 
Bålsta doktorn och Ambulans. Förslag om planområdegräns är följande: 
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EKONOMI OCH KALKYLER 
 
Preliminära kostnader i planprocessen  

 Grundkarta  
 
Ev. kostnader som uppstår för kommunen ska regleras i ett exploateringsavtal. 
 
Preliminära kostnader vid genomförande 

 Utbyggnad av elnät  
 Utbyggnad av övrig nätinfrastruktur 
 VA anslutningsavgift  
 Lantmäterikostnader 

 
PRELIMINÄR TIDPLAN 
Samråd 04 kvartalet 2013 
Granskning 01 kvartalet 2014 
Antagande 02 kvartalet 2014 
 
Observera att tidplanen är preliminär och endast gäller under förutsättning att inget oförutsett inträf-
far.  
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Start PM - Resursbehov 
 
PROJEKTARBETETS BEDRIVANDE 
Planarbetet kommer att bedrivas i en projektgrupp med följande representanter 
 
Förslag till organisation 
- Beslutsgrupp:  Kommunstyrelsensarbetsutskott/KS/KF 
- Projektledare: Domagoj Lovas 
- Projektgrupp: Kommunstyrelsekontoret (Plan- och utvecklingsavdelning) 

Bygg- och miljökontoret (Bygglov, VA) 
 

RESURSBEHOV 
Tiden beräknas utifrån behovet att delta på projektmöten, granska och uppdatera handlingar. I projek-
tet beräknas följande: 
 

1. Startmöte (ca 2 timmar) 
2. Projektmöte, inför samrådet 
3. Projektmöte, uppföljning samrådet 
4. Projektmöte, inför granskning 
5. Projektmöte, inför godkännande och antagande 

 

 

Avdelning  Kompetens Person Tid (tim-
mar) 

Plan- och utveckling Uppdragsledning/samordning detalj-
plan, planfrågor, granskning 

Domagoj Lovas 80 

Plan- och utveckling Uppdragsledning/samordning ge-
nomförande, exploateringsfrågor, av-
tal 

Cristin Ulvsbäck Lindh 12 

Plan- och utveckling Administratör Helena Andersson 4 
Bygg Gestaltningsfrågor, bygglov Klas Klasson 4 
Kart- och mät Kartunderlag, grundkarta Nihad Hodzic 4 
Summa:   100 

 
PLANKOSTNAD 
 
Planarbetet inleds formellt med tecknande av ett plankostnadsavtal och ett startmöte där sökanden får 
information om planeringsarbetets fortskridande.  
 
Aktuellt planuppdraget kategoriseras som en enkel detaljplan enligt Plan- och bygglovtaxa antagen 
av kommunfullmäktige § 144, 2011-12-19, och plankostnaden beräknas med fast pris. Planarbetet 
avses ske med enkelt planförfarande. Fast pris för planavtal gällande enkla detaljplaner är 
1500*mPBB. 
 
Enligt gällande taxa: 

Enkla detaljplaner Avgift 
Planbesked 150*mPBB 
Planavtal 1500*mPBB 
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Enkla detaljplaner 
Med enkel planfråga avses ansökan om ny/ändrad detaljplan för en eller två privat ägda fastigheter. 
Fastigheterna ska antingen vara planlagda sedan tidigare eller bebyggda med bostadshus för en eller 
två familjer. Förfrågan får endast handla om enkla åtgärder eller avstyckning till ytterligare en fastig-
het. 

Exempel på enkel planfråga är förfrågan om att ta bort prickmark, fråga om att göra befintlig bebyg-
gelse planenlig eller förfrågan om att ändra detaljplan så att en bostadsfastighet kan styckas i två. 

Kommunen sköter den formella hanteringen och åtar sig att upprätta förslag till planhandlingar. På 
40 % av det fasta priset tillkommer moms. 60 % av det fasta priset är momsbefriat eftersom det är 
myndighetsutövning. I priset ingår även kostnader för grundkarta, fastighetsförteckning, annonsering 
och kopiering. I det fasta priset ingår inte utredningar eller undersökningar som krävs för planens 
upprättande. 

Fakturering sker vid planavtalets tecknande samt vid beslut om antagande. 

 
 
 
 
 
 
 
Planchef  Planarkitekt 
Cristin Ulvsbäck Lindh Domagoj Lovas 
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 Datum Vår beteckning 

  2013-10-01 KS2013/119 nr 2013.2777

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 

 

0171-525 02 
hans.nordstedt@habo.se 

 

Förslag till avfallstaxa att gälla från och med 2014-01-01 och 
tillsvidare 
Sammanfattning 
Miljö- och tekniknämndens avfallsavdelning har tagit fram ett förslag till ny 
avfallstaxa, en justering med 6% behöver göras till årsskiftet. 

Den 16 juni 2008 antogs en ny taxa av KF (74/2008) den indexjusterades 
den 1januari 2009, Sedan dess har ingen justering av taxan gjorts. Nya avtal 
med entreprenörer’ från och med 2012-10-15 innebar höjda kostnader och 
en taxehöjning genomfördes 20l 3-05-01. Anledningen till justeringen av 
den nuvarande taxan är det pågående införandet av utsortering av matavfall, 
ökade overheadkostnader’ samt ett nytt avtal (från och med 2013-10-01) 
gällande transport av hushållsavfallet till nuvarande förbränningsanlägg-
ning. Det nya avtalet angående transporterna innebär ökade kostnader för 
2014. 

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

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

Miljö- och tekniknämnden föreslår 2013-09-30, § 82, att överlämna försla-
get om ändrad taxa till fullmäktige för antagande. 

Beslutsunderlag 
– Miljö- och tekniknämndens beslut 2013-09-30, § 82. 
– Nämndens förslag till taxa att gälla från och med 2014-01-01 
 
Kommunkansliets förslag till beslut: 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar anta avfallstaxa att gälla från och med 2014-01-01 
och tillsvidare i enlighet med miljö- och tekniknämndens förslag 2013-
09-30, § 82. 

__________ 



HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-09-30 

Miljö- och tekniknäll1nden HAs O KOMMUN 
KOI.MJNSTYRflSENS FORVAl TNING 

INKOM 

MTN § 82 MTN 2013/64 2013 -10- O 1 

ÄvfaJls'1alca 20'l4 
Sammanfattning 
Avfall savdelningen hm tagit fram ett förslag till ny avfallstaxa, en justering 
med 6% behöver göras till årsskiftet. 

Den J 6 .illl1i 2008 antogs en ny taxa av KF (§'74/2008) den indc),justerades 
den l j anuari 2009. Sedan dess har ingen justering av taxan gjorts. Nya avtal 
med entreprenörer från och med 20 12-10- 15 innebar höjda kostnader och en 
taxehöjning genomfördes 2013-05-01. Anledningen ti ll justeringen av elen 
nuvarande taxan är det pågående införandet av utsortering av ll1atavfall , 
ökade overheadkostnader'" samt eH nytt avtal (från och med 2013-10-0 I) 
gällande transport av hushål lsavfallet till nuvarande 
förbrälUlingsanläggning. Det nya avtalet angående transporterna innebär 
ökade kostnader för 20 14. 

För ett vill ahushålll11ed kärl på 190 liter, innebär det en total höjning 
(104+'70/12) med 14,50 kr/mån. 

Enligt miljöbalken':":' ska ny tax'l antas av kOl11l11untl.lllmäktige. Den nya 
taxan föreslås bÖlja gälla från och meel J januari 20 14. 

*overheadkoslnader är kos/lwder/ö/' övergripande stab~ji(J7kf;Oner e:ref11pelvis kostnadel' 
för ekonomi - personal ~ k0ll71111/l1lecll7ing, clatOf'syslell7, konlors- ochjörbn,!m;ngsJnoleJ'ial, 
revision och styrelsearvoden. 

'~':'4 :~l' f(omlllunerlår ll7edde!aföreskrifier om af! avgift skall betalas/ör insamling, 
transport, ålervinning och bortskajlande av m{all som enligt denna balk eller enligt 
[öreskr{{ter som har meddelats med slöd av balken tiljors genoIII deras försorg. Al/giften 
skall enligt /iO/1/1I/Unel1s bes/limmande belalas till kOlllmllnen eller lil/ den som IItför 
,'enhålln ingen. 

il i;::' Avgift enligl 4 §/orsto slyekeI slwll helalas enlig! dt!11 fara som kOllllllunfullmäktige 
an/ar 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR tlTell:'~~B"",,~l<IIl~H 
·h i",t'Tliknäml 

1Y "O '\l.ST~ 

Nr 2013 2375 



HÅ BO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknärnnclen 

MTN § 82 

Grundavgifter lH'/år 2013-05-0j 

Inld.moms 
EIl- och tvtlbostadshus I 746 

Friticlsboencle I 016 

Flerbos tnclshlls 994 

Verksa mh eter 867 

P.uonm:lImmgsiwg 20'13-05-0'0 

!·uo/år inftl.rf'wms 

Villahusl1illl 
lGirl 140 liter 26ggr/år 865 

Kärl 190 liter 26 ggr/å r I 173 

Fritidsuoende 
Kärl 140 liter 13/ggr/år 432 

IOlerbostadshus 
Kärl 240 liter S2ggr/år 2964 

Kärl 240 liter 104 ggr/år 6 106 

\/erllsamileter 
Körl 190 liter 26ggr/t\r I 173 

--
Käl'i 240 liter 52 ggr/år 2964 

Nytt 'iörs!ag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-09-30 

MTN 2013/64 

20'14··01-0'1 

Inld.moms Differens 
1 8.\0 10'1 

1071 61 

10.\3 59 

920 53 
._. 

2014-0'1-(1'; 

inhl.rnoms Differens 

917 52 

1243 70 

458 26 

3142 178 

6473 367 

1244 71 

3 142 178 

-

--
--

Folkparti et, Kristdemokraterna samt Moderaterna har lämnat in en skrive lse 
där de anser att en ytterli gare taxehöjning bör vänta tills hela kOllll1lunen fått 
insam ling samt atl förvaltn ingen fått mer information och kunskap om vad 
den verkli ga kostnaden bli r när insamling sker i hela kommunen. De yrkar 
att ny avfallstaxa inte införs den 1 januari 20 14. 

Beslutsgång 
Ordförande firmer att det finn s två förslag på beslut. 

1. Förvaltningens förslag att höja taxan 1 j anuari 2014 enligt redovisat. 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

fr- lul 
Nr 2013 2375 
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SJl.MMANTRÄDESPROTOf<OlL 
Datum 
2013-09-30 

Miljö- och tekn iknämnden 

MTN § 82 MTN 2013/64 

2. Nytt inlämnat förslag att inte höja taxan l januari 2014. 

Ordförande ställ er förslagen mot varandra och finner all nämnden bifaller 
förvaltningens förslag. 

l3eslu1slJncl(wlag 
Förslag till ny avfallslaxa 20J 4 
Nuvarande avfallslaxa, gällande ii-iin I maj 2013 
Tjänsteskrive lse, 2013 -09-09 

B(;sll~i 

1. l\ll iljö- ocb telmilmänmden beslutar att godkänna fiirslag till ny 
avfallstaxa och överlämna laxan till kommunfullmäktige för antagande. 

2. Miljö- och teknilmä1l1l1Clen bes lutar att föreslå att avfallstaxan träder i 
kraft den I januari 2014. 

3. Paragrafen justeras omedelbart 

Resenfaiion 
Karl-Axel Boström, Berith Skiö ld och Sven Rosendahl reserverar sig mot 
bes lutet. 

JUSTERARE 

Beslutsexpediering 
Konu11l1l1f-ullmäktige för beslut 
Avfallsavdelningen 

EXPEDIERAD 

/fll;1 
SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013,2375 
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Avfallstaxa för Håbo kommun från och med 2014-01-01 

Antagen av kommunfullmäktige 2013-XX-XX 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2013-09-09 

Vår beteckning 
MTN 201 3/64 

1 Allmänt 

1.1 Principer 
Avgiftern a i av fa ll staxan avser de avgifter som kommun cn enli gt 27 kap. §§ 4-6 M ilj öbalken får la ul för 
täckande av kostnader för av fa llshanteringen. 

1.2 Ansvar 
Komm unen ansvarar för insam ling, tran sport, återvi nning och bOliskaffande av hushåll savrall i enl ighet med 
Mi lj öba lkens 15 ka pi tel med ti llhörande lagsti Ftning. Insamlin g oc h transport av hu shåll savFall utförs av 
kommunens upphandlade entreprenörer. 

Fasti ghetsinnehava re är ytterst ansvarig gentemot komlllunen för hantering av avfa ll inom fastigheten. 
Fastighetsinnehavarens all svar gä llande sortering, behållare, avfa IIsutrym men, häl11tningsvägar med Iller 
återfi nns i kommunens avfall sföreskrifter. 

1.3 Avgiftsskyldighet 
Fastighetsinnehavare är sky ldi g alt betala avgiFt enli gt denna avfa ll staxa och ska teckna abonnema ng. Med 
fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare e ller den som enli gt fastighetstaxerings lagen ska anses 
som fastighetsägare. Tomträltsinnehavare och sa mfallighetsförening kan i förekommande fa ll j ämställas med 
fastigh ets i nneha vare. 

Avgiftsskyld ighet fö re ligger för alla fastigheter som är bebyggda. Betalningssky ldi ghet vid abonn eman g 
fö re li gger även då avfall inte finn s att häm ta. 

1.4 Betalning och fakturering 
Avfa llsavgift ska betalas ti ll kommunen, med undan tag fö r avgift för slam och fett, som betalas ti ll av 
kommunen an li tad entreprenör. 

Avgifter ska betalas vid de tidpunkter som anges på fakturan. Sker inte beta ln ing av utfardad faktura inom 
föreskri ven tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen, samt kostnader för inkasso . 

1.5 Ändring av abonnemang 
Änd rin gar av abonnemang gä ller rrån den dag ändringen träder ikraft . Juster ing av avgi ften sker vid nästa 
ordinarie fakt ureringstillfalle. 

Ä ndringar ska meddelas till komm unen, med undantag for ändringar som rör hämtning av slam och uri n från 
enskilda av lopp samt fett från fettavskiljare, so m ska medele las till kommun ens entreprenör. 

1.6 Avfallsavgifterna 
Avgifterna för hämtning av restavfall och matavfa ll , de va nliga hushållssoporna, är uppd elade i grundavgift 
och abonnemangsavgift. Utöver detta finns avgifter fö r hämtning av andra typer av hushå llsavfa lL 

Grundavgiften fi nansierar övergripande kostnader, till exempeL återvinoin gsccntraler, hanterin g av farli gt 
avfall, kundtjänst, fakturering, information och planering. För verksamheter in gå r inte kostnader för 
återvillllingscentral och farli gt avfa lL 

I abonnemangsavgiften ingår kostnader för insamling, transport och behandlin g av avfalL 
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MTN 2013/64 

1.7 Avgifter vid undantag från kommunens avfallsföreskrifter 

1.7.1 Uppehåll i hämtning och befrielse 
Fastig hetsi nnehavare som har medgivits uppehåll i hämtnin g av hushållsavfall be tal ar endast grundavgift för 
den peri od uppehå ll et avser. 

Vid behi e lse från skyldigheten att överlämna hushåll savfall til l kommunen deb iteras ingen avfallsavgifC 

1.7.2 Gemensam avfallsbehållare 
En- oc h tvåbostadshus med rätt att använda gemensam avfallsbehållare betalar en g rundavgift per hushåll samt 
de lar på abonnemangsavgift [ör aktuell t abonnemang. Vid matavfa llshämtning delas båda behål larna. 

1.7.3 Eget omhändertagande av matavfall 
En- och tvåbostadshus eller f ri tidsboende som har anmält eget omhändeltagande av matavfall till kOlllmun en 
kan an söka om red ucerad grundavgift med 300 kr/år ink lu sive moms för en- och tvåbostadshu s och 150 krlår 
inklus ive moms för fritidsboende. Vid reduktion av grundavgiften hämtas inte matavfal l. 

1.8 Indexreglering 
M ilj ö- och tekniknämnden kan besl uta om fö rändri ng av avgiftern a i avfal lstaxan baserat på indexreglerin g, 
dock inte oftare än en gång årli gen. Avgifterna avseende hämtning av s lam och fett förändras baserat på index 
T92SAE2, avgifterna avseende hämtning av rest- och matavfall fö rändras baserat på index R77:4 e ller det 
index som ersätter R77:4. För övriga avgifter förändras avgifterna baserat på KPI (konsumentpris index). 

1.9 Om taxan saknar tillämpning 
Om ett behov aven tjänst som inte finn s spec ificerad i den na taxa uppstår saknar taxan tillämpning i det 
enskilda fallet Avgiften beräknas då med hjälp av självkostnadspris för hantering av det aktue ll a avfa ll et 
ti ll sa mmans med ett admin istrat ivt till ägg. Bes lu t om avgift tas av Miljö- och tekniknämnden. 



HÅBO 
KO MMUN 

2 Avgifter 

2.1 Grundavgifter 

En- och tvåbostadshus, kronor per hushå ll och år 

Fri tidsboende, kronor per hu shå ll och år 

Fl erbostadshu s, kronor per hushåll/l ägenhet och år 

Verksam hete r) kronor per år 

AVFALLSTAXA 
Datum 
2013-09-09 

Grundavgift 
exldusive moms 

1480 

862 

843 

736 

Grundavgift 
inldusive moms 

1850 

J 077 

1053 

920 

5 
Vår beteckning 

MTN 2013/64 

Grundavgiften kan reduceras efter anmälan om eget omhändertagande av matavfall enli gt J .7.3. 



~ HÅBO AVFALLSTAXA 6 

~ KO MMUN 
Datum 
2013-09-09 

2.2 Abonnemangsavgifter restavfall och matavfall 

2.2.1 En- och tvåbostadshus 

Behå ll are för An tal hämtningar 
restavf"n per år l 

Kärl 140 liter 13 ' 

Kärl 140 liter 26 

Kärl 140 liter 39 3 

Kärl 140 liter 52 3 

Kärl 190 liter 13 ' 

Kii rl 190 li te r 26 

Kä rl 190 li te r 39 3 

Kä rl 190 liter 52 3 

Kä rl 240 liter 13 2 

Kärl 240 li ter 26 

Kärl 240 li ter 39 3 

Kärl 240 liter 52 3 

Kärl 370 li te r 13 ' 

Kärl 370 li te r 26 

Kli rl 370 liter 39 3 

Kärl 370 liter 52 3 

Abonnemangsavgift, 
kronor per år exklusive 
moms 

367 

734 

1 099 

1 466 

497 

995 

1 492 

l. 990 

69 1 

1382 

2073 

2764 

1065 

2 132 

3 197 

4262 

Abonnemangsavgift, 
kronor per år inldusivc 
moms 

Vår beteckning 
MTN 2013/64 

458 

9 17 

1 374 

I 832 

621 

1 243 

I 866 

2487 

864 

1 728 

2592 

3456 

1332 

2665 

3996 

5328 

I l abonnelllallgsavgifterna ingår även hämtn ing av Illatavfa ll i 140 l iters kä rl J I gånger per år, varje vecka 
under vecka 26-36 , varannan vecka övrig de l av året. 

2 .För häm tning av restav t:1 1l 13 gånger per år i områden där matavfa ll sso rtering inte har införts krävs anmälan 
till komm unen om komposteri ng av matav fall. 

3 Hämtning av restavfa ll 39 el ler 52 gånger per år är endast möjl igt i områden där ma tavfa ll sso rlering inte har 
in förts. Abonnemang kan inte ny tecknas. 
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Datum 
201 3-09-09 

Vår beteckning 
MTN 2013/64 

2.2.2 Fritidsboende 

I--Jämtning sker rrån mitten av apri l till mitten av oktober. 

Behålla,"e lOr Antal hämtningar Abol1ncmangsavgift, Abonnemangsavgift, 
reslavfall restavfall per år I kronor per år cx ld usive kronor per" år inklusive 

moms moms 

Kä rl 140 I ile r 6 ' 170 2 12 

Kärl 140 lite r 13 367 458 

Kärl 140 lite r 26 J 734 917 

Kärl 190 li te r 6 ' 23 0 288 

Kärl 190 lit e r 13 497 62 1 

Kärl 190 I iler 26 J 995 1 244 

Kärl 240 li ter 6 ' 319 399 

Kärl 240 liter 13 691 864 

Kärl 240 liter 26 J 1382 l 728 

I I abonnemangsavgiftema ingår även hämtning av matavfa ll i 140 liters kärl 18 gånger per å r~ va lje vecka 
under vecka 26-36, varannan vecka övrig del av året. 

' För hämtning av restavfa ll 6 gånger per år i områden där matavfall sso rtering inte har införts krävs anmälan 
till komlllunen om komposterin g av matavfall. 

J Hämtning av restavfa ll 26 gånger per år är endast möj ligt i områden där matavfallss0l1ering inte har infö,1s. 
Abon nemang kan inte nytecknas. 
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Vår beteckning 
MTN 2013/64 

2.2.3 Fle r~ostadshus 

neh"lhlre för Antal hämtningar 
reslavrall reslavrall per år I 

Kär l 190 liter 26 

Kärl 190 lite r 52 

Kä rl 190 li ter 104 

Kärl 240 liter 26 

Kärl 240 liter 52 

Kär l 240 lite r 104 

Kär l 370 li te r 26 

Kärl 370 liter 52 

Kärl 370 li ter 104 

Kärl 660 li ter 26 

Kärl 660 liter 52 

Kärl 660 lite r i04 

Abonnemallgsavgi ft, 
JO'onor per år exklusive 
moms 

995 

I 990 

4099 

I 257 

2513 

5 178 

1938 

3875 

7983 

3456 

6912 

14239 

Abonnemangsavgift, 
kronor per år inklusive 
moms 

I 244 

2 487 

5 124 

I 57 1 

3 142 

6473 

2422 

4844 

9979 

4320 

8640 

17799 

I J abonn cmangsavgiftenla ingår även hämtn ing av Illatavfall i 140 liters kärl med sa mma hämtn ingsfrekvens 
som för restavra ll. Vid häm tning av restavfa ll 26 gå nger per år hämtas dock matav fall varje vecka. Antalet 
matavfa ll skärl justeras efter behov uta n extra kostnad. 
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Vår beteckning 
MTN 2013/64 

Kralltömll1allde behållare 
Behand lingsavgift och eventuel l avgift för rna tavfallskärl tillkommer fö r a lla abonncman g. 

Beh"l larsto.-iek Antal h;imtningm-
för restavfall restavfall per år 

, 

3 rn ' 

3 rn ' 

3 rn ' 

3 m' 

5 rn ' 

5 rn ' 

5 m' 

5 m' 

l3ehandli ngsavgift fö r avfall i 
krantömmande behållare 

Ti llägg för matavfa ll skärl , 140 li ter, 
om matavfa ll inte sOlt e ras i 
krantörnmande behållare. 

13' 

26 

52 

104 

132 

26 

52 

104 

A bonncmangsavgift, 
kronor per år ex ldush'c 
moms 

413 4 

8268 

1653 6 

33072 

4479 

8957 

17914 

35828 

Avgift, kronor per ton 
exklusive moms 

833 

A bOllllemangsavgift, 
I{ronor per kärl och år-
exklusive moms 

1272 

Abouncmangsavgift, 
kronOI- per å l- inldusive 
moms 

5 168 

10335 

20670 

4 1340 

5598 

111 96 

22393 

44785 

Avgift, kronor per tall 
inklusive moms 

1041 

Abollnemangsavgift, 
kronor per kilrl och år 
inldusive moms 

1590 

I I abo nnemangsavgiftcIll3 in går även hämtning av matavfa ll i krantämrnande behållare med samma 
häm tningsfrekvens som för restavfa ll. Vid hämtni ng 13 gånger per år hämtas dock matav fa ll 26 gånger pe r å r 
frå n krantömmande behållare. O m det saknas krantölll lllande behållare för l11 atavfa ll sker hämtning av 
matavfa ll i 140 lite rs kärl va ,j e vecka IllOt ex tra avg ift, anta let matavfa ll skärljustera s cfter behov. 

2 Abonnemanget endast möjl igt i områden där mata vfa llssortering har införts. 
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2.2.4 Verksamheter 

Behå llare 10 1· Antal hämtningar 
I·cstavfa ll restavfall per år I 

Kärl 140 liter 13 

Kärl 140 liter 26 

Kärl 140 li ter 52 

Kärl 140 liter 104 

Kärl 190 li te r 13' 

Kärl 190 liter 26 

Kärl 190 I ile r 52 

Kärl 190 liter 104 

Kärl 240 liter 13' 

Kärl 240 li ter 26 

Kärl 240 liter 52 

Kärl 24 0 liter 104 

Kär l 370 liter 13' 

Kärl 370 liter 26 

Kärl 370 liter 52 

Kärl 370 liter 104 

Kärl 370 liter 156 

Kärl 660 l i ter 13' 

Kärl 660 liter 26 

Kä rl 660 liter 52 

Kärl 660 liter 104 

Kär l 660 liter 156 

AVFALLSTAXA 10 
Datum 
20 13-09-09 

Abonnema ngsavgift, 
I<ronor per år exklusive 
moms 

367 

734 

1466 

3 020 

497 

995 

1990 

4 099 

629 

I 257 

25 13 

5 178 

969 

1 938 

3875 

7 983 

11974 

1 728 

3456 

69 12 

14239 

2 1 35 8 

Vår beteck ning 
MTN 2013/6 4 

Abonnemangsavgift, 
kronor [le l" år inklusive 
moms 

458 

9 17 

1832 

3775 

62 1 

1 244 

2487 

5 124 

786 

1 57 1 

3 142 

6 473 

1 2 11 

2 422 

4844 

9979 

14 967 

2 160 

4 320 

8640 

17799 

26697 

I T abonnemangsavgifterna ingår även hämtning av matavfall i 140 li te rs kärl. V id abonnemang med hämtnin g 
av restavfa ll 13 eller 26 gånger per år sker hämtning av matav fa ll 3 1 gå nger per år, valj e vecka under vecka 
26-36, varannan vecka övrig de l av året Antalet matavfa llskärl justeras efter behov utan extra kostnad. 

'Abonnemanget endast möjligt i om råden där matavfallssortering har in fö rts. 

För verksamheter med säsongsbunden verksamh et kan abonnemang tecknas fö r del av året, då verksamh eten 
bedrivs, enligt överenskommelse med kommunen. 



AVFALLSTAXA 11 HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2013-09-09 

Vår beteckning 
MTN 2013i64 

2.2.5 Conta iner 

Behållare fo,· 
restavfall 

Antal hämtningar 
restavfall per år l 

Abonncmangsavgi ft, 
kronor per år exklusive 

Abon Il cma ngsavgi ft-, 
kronor per år inklusive 

Inoms moms 

Container 6 m3 26 31 418 39273 

Container 6 mJ 52 62837 78 546 

Container 8 m3 26 4 1 891 52364 

Container 8 m3 52 83 782 I 04 728 

I r abonnemangsavgirtellla ingår även häm tnin g av Illatav fall i 140 li ters kärl , hämtning vo:uj e vecka. A ntalet 
ma tavfa ll skä rl jus teras efter behov utan extra kostnad. 

2.2.6 Extrahämtn ingar 
Beställs hos kommunen. 

Hämtn ing-betald-säck (HB-
säck), restavfall 

Extra säck restavfall i 
sam band med ord inarie tur 

Extra hämtning av kärl , 
restavfall och matavfall, 
utom ordin arie tur 

Extrahämtn ing 
krantäm mande behållare 

Ex trahämt.n ing co ntai ner 

2.2.7 Gångavstånd 

3, 1- 10,0 m 

10,1-20,0 m 

20, 1-30,0 m 

över 30 meter, per J O meter 

Avgift, kronor pe r tillfälle 
exkl usive moms 

40 

37 

396 

636 

2 120 

Avgift, kronor per 
hämtning exklusive 
moms 

Avg ift, k ronor per tillfä lle 
inldusive moms 

8 

13 

21 

8 

Avgift, kronor per 
häm tning inJdusive 
moms 

50 

46 

496 

795 

265 0 

I l 

16 

27 

11 



AVFALLSTAXA 12 HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2013-09-09 

Vår beteckning 
MTN 2013/64 

2.2.8 Sorteringsavg ift i områden där matavfal lssorte ring har införts 
Då malavfall skä rl innehölle r fe lsorte rat avfall deb iteras en avgift om 50 kronor ink lusive Ill OIllS per behåll are 
och hämtningsti II fä ll e. 

Då matavfall skärl saknas i nerbos ladshu s debiteras en avgift om 50 honor inklusive Ill OIll S per 
lägenheUhushål l/verksalllhet och Illån ad . Avgiften debiteras inte vid bevi lj at undantag från krav på utsorter ing 
av matavfall enligt kOlllmunens avfa lls föreskrifter. 

2.3 Grovavfall 

2.3. 1 Hämtning i flerbostadshus 

Hyra av be hållare tillkomm er vid schemalagd hällltnin g i co nta iner. 

Abonnemang med schemalagd hämtning 

Behållarstodek Antal hämtningar 
per år 

Abonnemangsavgift, 
kronor per år exklusive 
moms 

Abonnemangsavgift, 
kronor per år inklusive 
moms 

Kärl 370 lite r 

Kärl 370 li te r 

Kärl 660 li ter 

Kärl 660 lite r 

Container 6 111
3 

Container 6111
3 

Container 8 m3 

Container 8 111
3 

Extralziin1tnin.gar 

Behålla"stodck 

Kärl 370 lite r 

Kärl 660 liter 

Container 6 m3 

Con tainer 8 111
3 

Hyra av behållare 

26 

52 

26 

52 

26 

52 

26 

52 

2708 

5 189 

4770 

9180 

27560 

55 120 

35 828 

7 1 656 

3385 

6486 

5 963 

11 475 

34450 

68900 

44 785 

89570 

Avgift, kronor per tillfälle Avgift, IO'onor per tillfalle 
exJd. moms initI. moms 

106 133 

191 239 

l 378 l 723 

l 696 2 120 

V id beställd hämtnin g deb iteras hyra om minst l månad. 

Behållarstodek 

Container 6 111
3 

Container 8 m3 

Avgift, !<ronor per månad 
exkl. moms 

244 

270 

Avgift, kronor per månad 
ink]. moms 

305 

338 



rttJI HÅBO 
~ KOlVIMUN 

AVFALLSTAXA 
Datum 
2013-09-09 

2.3.2 Beställd hämtning, lösmängd 

Avgift, kronOI' per m3 

exklusive moms 
Avgift, kronor per m' 
illldusive moms 

Beställd hämtning, lösmängd 276 345 

2.4 Elavfall 

2.4.1 Hämtning i f lerbostadshus 

13 
Vår beteckning 

MTN 2013/64 

Frånll erbostadshus hämtas e lavfall utan extra avgift en gång per månad från hämtnings plats som o rdn as av 
fastighetsinnehavaren enli gt kommunens anvisningar. Hämtning kan också bestä llas mot avgjft enligt nedan . 

Beställd hämtning e ller 
extrah äm tllillg avelavfall, exkl. 
vitvaror 

Beställd hämtning av v itvaror (kyl-
och frysmöbler, spisar, 
tvätt!l1ftskiner etc.) 

Avgirt, kronor per m3 Avgift, kronor per m3 

exldusive moms inklusive moms 
1378 

1723 

Avgift, hono,' per styck Avgilt, kronor per styck 
exklusive moms inklusive moms 

201 252 

2.4.2 Hämtn ing från en- och tvåbostadshus samt fritidsboende 
Elavfa ll hämtas utan extra avgift från en- och lvåbostadshus samt fritid sboende 2 gånger per år. Hämtning ka n 
också beställas övrig del av året mot avgift enligt neda n. 

Bestä lld hämtnin g avelavfall, exkl. 
v itvaror 

Beställd hämtnin g av vitvaror (ky l-
och frysmöb ler, spi sar, 
tvättmaskiner etc.) 

2.5 Trädgårdsavfall 

Avgift, kronor per m' 
exklusive moms 

265 

Avgift, krollor per m' 
inklusive moms 

33 1 

Avgift, hOIIo,' per styck Avgift, kronor per styck 
exklusive moms inklusive moms 

201 252 

En- och tvåbostad shus samt fritidsboende kan bestä lla hämtning av trädgårdsavfall. Trädgårdsavfa llet ska vara 
buntat eller i papperssäck. 

Beställd hämtning av 
trädgårdsavfall , buntat e ll er j 
papperssäck 

Avgift, kronor per m3 

exklusive moms 

212 

Avgift, kronor per m' 
inklusive moms 

265 



AVFALLSTAXA 14 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2013-09-09 

Vår beteckning 
MTN 201 3/64 

2.6 Latr in 

Flämtning av latrinbehå ll a re sker efter bestä llning hos kommunen, senast en vecka före hällltningsvecka n. 
Ordinari e hämtnin g sker en gå ng pe r månad und e r periode n mitten av apr il t illmi Uen av oktober. 

Avgift, kronor pel· kärl 
exklusive moms 

Avgift, }<ronol" per Id·hl 
inklusive moms 

Ordinarie hämtning, inklus ive ny tt 
kärl 

23 0 288 

Extra hämtning, inklu s ive nytt kärl 475 594 

288 

250 

Nytt latrinkä rl 

Tillägg för hämtning i 
toa le ttutrymme 1 

J E ,rdast e fte r sä rskild prövning. 

230 

200 

2.7 Slam och urin från enskilda avlopp 

Tömningar beställs hos kommunen s entreprenör. Behandlingsavg ift tillkommer för a lla tömningar. 

Schemalagd töl1tnillg 
Behållarstorlel< 

< 1,5 m3 

1,6 - 3,0 m 3 

3, 1 - 6,0 m' 

> 6,1 m' 

Extratöl11/1ing vardag 

Avgift, kronor per tömning 
exklusive moms 

55 0 

600 

900 

1000 

Utförs inom 5 arbetsdagar efter bestä ll nin g. 

Uehållarstorlek 

< 1,5 111
3 

1,6 - 3,0 m3 

3, l - 6,0 111
3 

> 6,1 m 3 

Avgift, kronOI' per tömning 
exklusive moms 

1002 

1052 

l 352 

1452 

Avgift, kronor per tömning 
inklusive moms 

688 

750 

l 125 

1 25 0 

Avgift, krol101' pe r tömnin g 
inklusive moms 

1 253 

J 315 

l 698 

l 81 5 



~HÅBO AVFALLSTAXA 
Datum 

~ KOMMUN 20 13-09-09 

.!ollrtönll1illg vardag 
Utrörs inolll 24 timmar efter bestä llning. 

Behålla,'storlek 

1,6 - 3,0 m3 

3, I - 6,0 n,' 

> 6,1 m3 

Jourtöl1ll1ing helg 

,Avgi[{ , I(('onor per tömning 
ex ldusive moms 

1 452 

I 502 

I 802 

1902 

Utförs inom 24 timmar efter beställ ni ng. 

Behållarstorlek 

1,6 - 3,0 m3 

3, 1 - 6,0 m 3 

Avgift, Ju"onor per tömning 
exklusive moms 

2650 

2700 

3000 

3 100 

Övriga avgifter, tilläggsavgifter 

Behandlin gsavgift, per n/ 

Reduktion av tömningspri set 
v id tö mning av mer än 1 
brunn/tank vid samma 
tö mnin gstill t:i lle, kr per 
tö mnin gsti II fa ll e 

S omkö rni ng, kr pe r till fa lle 

Ti Il ägg fö r s langdragn in g > 
20 meter, pe r 20 meter 

S lamsugnings fordon, pe r 
t imme 

Hjälparbetare, per timm e 

Avgift, kronor exklusive 
moms 

97 

100 

600 

120 

900 

385 

Avgift, kronor per tö m ning 
inklusive moms 

I 815 

l 878 

2253 

2378 

Avgift, kronor per tömning 
inklusive moms 

3313 

3375 

3750 

3 875 

Avgift, kronor inklusive 
moms 

\ 2 1 

125 

750 

150 

I 125 

48 1 

15 
Vår beteckning 

MTN 20 13/64 



HÅBO AVFALLSTAXA 
Datum 

KOMMUN 2013-09-09 

2.8 Fett från fettavskiljare 

Tömningar beställ s hos kOlllmun ens entreprenör. 

Schemalagd tömning 

Behållars(orlck 

.:"S 2,0 m3 

> 2,0 m' 

Exlratönlnillg vardag 

Avgift, kronor per tömning 
exld us ive moms 

I 100 

I 800 

Utfö rs in om 5 a rbetsdagar efter bes tä llning . 

Behå ll arstorlcl, 

:s 2,0 111
3 

> 2,0 111 ' 

Avgift, kronor per tömning 
exklusive moms 

J 400 

2 100 

Övriga rtvgifter, tilläggsavgifter 

Bomkö rning, kr per ti llDi lle 

Tillägg för s langdragnin g > 
20 meter, per 20 meter 

S lamsugn ingsfo rdon, per 
timme 

l-Jjälparbetare, pe r timme 

Avgift, kronor exklusive 
moms 

600 

120 

900 

385 

Avgift, krollor per tömning 
inklusive moms 

l 375 

2250 

Avgift, l<roIlDl" per tömn in g 
inklusive moms 

I 750 

2625 

Avgift, krollor inklusive 
moms 

750 

150 

l 125 

481 

2.9 Passerkort återvinningscentralen Västerskog 

Förlorat e ll er extra passerkort 
t ill Å ve Västerskog 

Avgift, kronor" exklusive 
moms 

120 

AvgiH, I<ronor inldusive 
moms 

150 

16 
Vår beteckning 

MTN 2013/64 
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AVFALLSTAXA 3 HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2013-05-01 

Vår beteckning 
MTN 2011/85 nr 2013. 1090 

1 Allmänt 

1.1 Principer 
Avgifterna i avfallstaxan avser de avgifter som kommunen enligt 27 kap. §§ 4-6 Milj öba lken får ta ut för 
täckande av kostnader för avfa ll shanteringen. 

1.2 Ansvar 
Kommunen ansvarar -ror insaml ing, transport, återvinning och bortskaffande av hushållsavfall i enl ighet med 
Miljöbalkens 15 kapitel med tillhörande lagst iftning. Insa mli ng och transport av hushåll sav fall utförs av 
kommunens upphand lade entreprenörer. 

Fasti ghetsinnehavare är ytterst ansvarig gentemot kommunen för hantering av avfall inom fast igheten. 
Fasti ghetsinnehavarens ansvar gällande sortering, behållare, avfa llsutrymmcn, hämtningsvägar med mcr 
återfinns i komm unens avfallsföreskrifter. 

1.3 Avgiftsskyldighet 
Fasti ghetsinnehavare är skyldig att betala avgift enligt denna avfall staxa och ska teck.na abon nemang. Med 
fas tighetsi nnehavare avses den som är fa sti ghetsägare e ller den so m en li gt fast ighetstaxerings lagcn ska anses 
som fastighetsägare. Tomträttsinnehavare och samfåll ighets förening kan i Förekomm and e fall jämställas med 
fastighetsinnehavare. 

Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter som är bebyggda. Betalningssky ldighet v id abonnemang 
föreligger även då avfall inte finns att hämta. 

1.4 Betalning och fakturering 
Avfa ll savgift ska beta las til l komm unen, med undantag för avgift för s lam och fett, som beta las till av 
kommunen an li tad entreprenör. 

Avgifter ska beta las vid de tidpu nkter som anges på fakturan. Sker inte beta lni ng av utra rdad faktu ra inom 
röreskriven tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen, samt kostnader för inkasso. 

1.5 Ändring av abonnemang 
Änd ringar av abonnemang gäller från den dag ändringen träder ikraft. Justering av avgiften sker vid nästa 
ordi nar ie fak tureringst i Ilfall e. 

Ändringar ska meddelas till komm unen, med undantag rör ändringar som rör hämtning av slam och urin från 
enskilda av lopp samt fett från fettavskiljare, som ska meddelas till komInunens entreprenör. 

1.6 Avfallsavgifterna 
Avgifterna för hämtning av restavfa ll och matavfall , de vanliga hushå ll ssoporna, är uppdelade i g rundavgift 
och abonnemangsavgif't. Utöver detta finn s avgifter för hämtning av andra typer av hushållsav fall. 

Grundavgiften finansierar övergripande kostnader, ti ll exempel. återvinningscentraler, hantering av farligt 
avfa ll , kundtjänst, fakturering, informati on och planering. För verksamheter ingå r inte kostnader fö r 
återv inni ngscentral och farli gt avfa ll. 

I abonnemangsavgiften ingår kostnader för insamling, transport och behandling av avfall. 
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Datum 
2013-05-01 

Vår beteckning 
MTN 2011 /85 nr 2013.1090 

1.7 Avgifter vid undantag från kommunens avfallsföreskrifter 

1.7. 1 Uppehåll i hämtning och befrielse 
Fastighetsinnehavare som har medgivits uppehåll i hämtning av hushållsavfa ll betala r endast grundavgift fö r 
den pe riod uppehåll et avser. 

Vid be frie lse från sky ldi gheten all överlämna hushå llsavfa ll ti ll kommunen debiteras ingen avfa ll savgifl. 

1.7.2 Gemensam avfa llsbehållare 
En- och tvåbostadshus med rätt att använda gemensam av fallsbehå llare beta lar en g ru ndavgifi per hushå ll samt 
delar på abonnemangsavgift för aktue ll t abonnemang. Vid matav fa llshämtn ing delas båda be hållarna. 

1.7.3 Eget omhändertagande av matavfall 
En- och tvåbostadshus e ll er fritidsboende som har anmä lt eget omhändertagande av matav fa ll till kommunen 
kan ansöka om red ucerad grundavgift med 300 kr/ä r ink lus ive moms för e n- och tväbostad shus och 150 kr/ä r 
ink lusive mom s för friti dsboende. Vid reduktion av grundavgiften hämtas inte matavfal l. 

1.8 Indexreglering 
M iljö- och tekniknällllldcll kan bes luta om förändring av avgifterna i avfa ll staxan baserat på indexreglering) 
dock inte oftare än en gång årligen. Avgifterna avseende hämtn ing av slam och fett förändras baserat på index 
T92SAE2, avgifterna avseende hämtning av rest- och matavfa ll förändras baserat på index R77:4 e ller det 
index som e rsätter R77:4. För övri ga avgifte r förändras avgifterna baserat på KP I (konsumentpri sindex) . 

1.9 Om taxan saknar tillämpning 
O m ett behov aven tjänst som inte finns specificerad i den na taxa uppstår saknar taxan till ämpning i det 
enski lda fa llet. Avgiften beräknas då med hjälp av självkostnadspris för hanter ing av det aktuella av fallet 
tillsamm ans med ett admi nistrat ivt tillägg. Bes lut om avgi ft tas av Milj ö- och tekniknämnden. 
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KO MMUN 

2 Avgifter 

2.1 Grundavgifter 

En· och tvåbostadshus, kronor per hushå ll och år 

Fritidsboencle, kronor per hushåll och år 

Flerbostadshus, kronor per hushå ll / lägenhet och år 

Verksamheter, kronor per år 

AVFALLSTAXA 
Datum 
2013·05·01 

Grundavgift 
exklusive moms 

I 396 

813 

795 

694 

5 
Var beteckning 

MTN 2011/85 nr2013.1090 

Grundavgift 
inklusive moms 

I 746 

1 0 16 

994 

867 

G rundavgil1en ka n red uceras efter anmä lan o m eget om händertagande av matavfa ll en li gt 1.7.3. 
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Vår beteckning 
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2.2 Abonnemangsavgifter restavfall och matavfall 

2.2.1 En- och tvåbostadshus 

Bchflllllre fOl' Antal hämtningar Abonnemangsavgift, Abonncnul ngsavgift, 
I'cstavrall per år l I<ronor per år exklusive kronor per år inldusivc 

moms moms 

Kärl 140 liter 13 ' 346 432 

Kärl 140 lite r 26 692 865 

Kärl 140 liter 39 3 1037 1 297 

Kärl 140 liter 52 3 I 383 1 729 

Kärl 190 liter 13 2 469 587 

Kärl 190 liter 26 939 I 173 

Kärl 190 liter 39 3 1 408 1 760 

Kärl 190 liter 52 3 1 877 2347 

Kärl 240 I i ter 13 ' 652 8 15 

Kärl 240 liter 26 l 304 1630 

Kärl 240 liter 39 3 1 956 2445 

Kärl 240 liter 52 3 2608 3260 

Kärl 370 liter 13 ' 1 005 l 257 

Kärl 370 liter 26 2 011 2513 

Kärl 370 liter 39 3 30 16 3770 

Kärl 370 liter 52 3 402 1 5026 

l 1 abonnemangsavgifterna ingår även hämtning av matav fa ll i 140 liters kärl 3 1 gånger per år, valje vecka 
under vecka 26-36, varannan vecka övrig de l av året. 

2 För hämtning av restavfal l J 3 gånger per år i områden där matavfallssortering inte har införts krävs anmälan 
ti ll kO lllm unen om kompostering av matavfa ll. 

3 Hämtning av restavfall 39 eller 52 gånger per år är endast möjligt i om råden där matavfal lssortering inte har 
infört s. Abonnemang kan inte ny teck nas. 



AVFALLSTAXA 7 HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2013-05-01 

Vår beteckning 
MTN 2011/85 nr 2013.1090 

2.2 .2 Fritidsboende 

Hämtning sker frål1111itl en av april till mi tten av oktober. 

Behållare fOr 
restllVfall 

Kä rl 140 li te r 

Kä rl 140 li te r 

Kärl 140 lite r 

Kä rl 190 lite r 

Kär l 190 lite r 

Kärl 190 liter 

Kärl 240 li te r 

Kärl 240 lite r 

KUrl 240 I i te r 

Antal h ~imtningar 
restavfall per ,,'lr I 

6 ' 

13 

26 3 

6 ' 

13 

26 3 

6' 

13 

26 3 

Abonncm:l ngsavgiH, 
I{ronor per år exldus ive 
moms 

160 

346 

692 

2 17 

469 

939 

30 1 

652 

I 304 

Abonnemangsavgift, 
kronor per år inklusive 
moms 

200 

432 

865 

27 1 

587 

I 173 

376 

81 5 

1 63 0 

l T abonnemangsavgifterna ingår även hämtning av matavfall i 140 liters kärl 18 gånger per år, v31j e vecka 
linder vecka 26-36, varannan vecka ö vri g de l av äret. 

2 För hämtning av restav fall 6 gånger per år j områden där matavfallssortering inte har införts krävs anmälan 
till kommunen om kompostering av lll atavfal l. 

3 Hämtning av restavfall 26 gånger per år är endast möjligt i områden där 111 3tavfallssortering inte har införts. 
A bonnemang kan inte ny tecknas. 



AVFALLSTAXA 8 HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2013-05-01 

Vår beteckning 
MTN 2011/85 nr 2013. 1090 

2.2.3 Flerbostadshus 

Beh,\IIare lö r Antal hii mtningar 
restavfall rest.v fall per år I 

Kärl 190 liter 26 

Kärl 190 liter 52 

Kärl 190 liter 104 

Kär l 240 liter 26 

Kärl 240 liter 52 

Kär l 240 liter 104 

Kärl 370 liler 26 

Kärl 370 lite r 52 

Kär l 370 liter 104 

Kärl 660 I i ler 26 

Kärl 660 liter 52 

Kärl 660 li ter 104 

Abonnemangsavgift, 
kronor per :'11' exklusive 
moms 

939 

1 877 

3 867 

I 186 

237 1 

4 885 

I 828 

3656 

753 1 

3260 

6 52 1 

13433 

Abonnema ngsavgift, 
kronor per år inklusive 
moms 

I 173 

2347 

4834 

1 482 

2 964 

6 106 

2285 

4570 

94 13 

4076 

8 15 1 

16 791 

I I abonnemangsavgifterna ingår även hämtning av matavfall i 140 liters kärl med samma bämtnings rrekvens 
so m för res tavfall. Vid hämtning av reslavfa lI 26 gånger per år hämtas dock matavfa ll vmj e vecka. Antalet 
matavtaliskäri justeras efter bebov utan extra kostnad. 



HÅBO 
KOMMUN 

Kran/ömmande behållare 

AVFALLSTAXA 
Datum 
2013-05-01 

9 
Vår beteckning 

MTN 2011/85 nr 2013.1090 

Behandl ingsavgi f t och eventuell avgift för matavfall skärl tillko mm er för alla abonnemang. 

Behållarstorlek Antal hämtningar 
fOr restavfall restavfall per år l 

3 111
3 

3 111
3 

3 m 3 

3 m' 

5 111 ) 

5 111
3 

51113 

5 111 ) 

Behandlingsavgift för avfa ll i 
krantö1111T1ande behå llare 

T illägg för matavfa lls kärl , 140 lite r, 
0111 matavfall inte sorteras i 
krantömmande behållare. 

U' 

26 

52 

104 

132 

26 

52 

104 

Abonllcl11angsavgift, 
kronor per år exklusive 
moms 

3900 

7800 

15600 

3 1200 

4225 

8450 

16900 

33800 

Avgift, kronor per ton 
exklusive moms 

786 

Abonnemangsavgift, 
kronor per I{ärl och år 
exldusive moms 

1200 

Abollncma ngsavgift, 
kronor per år inklusive 
moms 

4875 

9750 

19500 

39000 

528 1 

10563 

2 1125 

42250 

Avgift, Ju·onor per ton 
inklusive moms 

982 

Abonnemangsavgift, 
krollor per liärl och år 
inklusive moms 

1500 

I I abonnelllangsavgifterna ingår även hämtning av matavra ll i kran tömmande behållare med samma 
hämtningsfrekvens so m för restavfa ll. Vid hämtning 13 gånger per år hämtas dock lllatavfa ll 26 gånger per år 
från krantöl1lmande behållare. Om det saknas krantömmande behållare för matavfa ll sker hämtning av 
matavfa ll i 140 liters kärl valje vecka Illot extra avgift, antalet malavfal lskärlj usteras efter behov. 

2 Abonnemanget endast möjligt i om råden där matavfallssortering har införts. 



HÅBO 
KOMMUN 

2.2.4 Verksamheter 

Behållare för Antal hämtningar 
restavrall restavfall per år I 

Kärl 140 liter 13 

Kä rl 140 liter 26 

Kärl 140 liter 52 

Kär l 140 liter 104 

Kär l 190 li ter 132 

Kär l 190 li ter 26 

Kärl 190 li ter 52 

Kä rl 190 li te r 104 

Kärl 240 lite r 132 

Kärl 240 li te r 26 

Kärl 240 li te r 52 

Kärl 240 lite r 104 

Kärl 370 li ter 13' 

Kärl 370 li te r 26 

Kärl 370 li ter 52 

Kärl 370 li ter 104 

Kärl 370 li ter 156 

Kärl 660 I i te r 13' 

Kärl 660 lite r 26 

Kärl 660 I i te r 52 

Kärl 660 I i te r 104 

Kärl 660 liter 156 

AVFALLSTAXA 10 
Datum 
2013-05-01 

A bo Il Il ema Il gsa vgi ft, 
kronor per år exklusive 
moms 

346 

692 

I 383 

2849 

469 

939 

1 877 

3867 

593 

I 186 

237 1 

4885 

9 14 

I 828 

3656 

753 1 

l I 296 

I 630 

3260 

652 1 

13 433 

20 149 

Vår beteckning 
MTN 2011/85 nr 2013.1090 

Abollncmangsavgift, 
kronor per år inldusive 
moms 

432 

865 

1 729 

3562 

587 

l 173 

2347 

4834 

74 1 

1 482 

2964 

6 106 

I 142 

2285 

4 570 

94 13 

14 120 

2038 

4076 

8 15 1 

1679 1 

25 187 

1 I abonnelll angsavgifte m a ingår även hämt ning av matavfall i 140 liters kär l. Vid abonnemang med hämtni ng 
av reslavfa lI 13 e ll er 26 gånger per år sker hämtning av matavfa ll 3 I gånger per å r, varje vecka under vecka 
26-36, varannan vecka övrig del av året. A nta let matavfa ll skärl j uste ras efter behov utan extra kostnad . 

2 Abollnemanget endast möj ligt i områden där m3tavfallssortering har infarts. 

För verksamheter med säsongsbunden verksamhet kan abonnemang tecknas för del av året, då verksamheten 
bedrivs) enl igt överenskommelse med kommunen. 



AVFALLSTAXA 11 HÅ BO 
KOMMUN 

Datum 
2013-05-01 

Vår beteckning 
MTN 2011/85 nr 2013.1090 

2.2.5 Conta iner 

Behållare fö,· 
restavfall 

Antal hällltningar 
restavfa ll per år I 

Abonnemangsavgift, 
kronor per år exklusive 

Abonnemangsavgift, 
luonor per år inklusive 

moms moms 

Container 6111 3 26 29640 37 050 

Conta i ner 6 111
3 52 59280 74 100 

Container 8 111
3 26 39520 49 400 

Container 8 m} 52 79 040 98 800 

I I a bonnemangsavgifte rna ingår även hämtn ing av ll1atavfall i 140 lite rs kä rl , hämtning vmje vecka. Antal et 
matavfallskärl justeras efter behov utan extra kostnad. 

2.2.6 Extrahämtn ingar 
Beställs hos kommunen. 

Hämtning- betald-säck (H B-
säck) , restavfall 

Extra säck restavfall i 
samband med ord inarie tur 

Extra hämtning av kärl , 
res tavfa ll och matavfall , 
utom ordi narie lur 

Extra hämlning 
krantöllllllande behållare 

Extrahämtning container 

2.2.7 Gångavstånd 

3, 1- 10,0 m 

10, 1-20,0 m 

20, 1-30,0111 

över JO meter, per 10 meter 

Avgift, kronor per tillf1i lle 
exklusive moms 

38 

35 

374 

600 

2 000 

Avgift, I<ronor per 
hämtni ng exklusive 
moms 

Avgift, kronor per tillfälle 
inklusive moms 

8 

12 

20 

8 

48 

44 

468 

750 

2500 

Avgift, luonor per 
hämtning inlduvsive 
moms 

10 

15 

25 

10 



AVFALLSTAXA 12 HÄBO 
KOMMUN 

Datum 
201 3-05-01 

Vår beteckning 
MTN 201 1/85 nr 2013.1090 

2.2.8 Sorteringsavgift i områden där matavfallssortering har införts 
Då matav fall skärl innehåller fe lsorlerat avfall debite ras en avgift om 50 kronor inklus ive moms per behåll are 
och häm tni ngstill fall e. 

Då matavfal lskärl saknas i tl erbostadshus debi teras en avg ift om 50 kronor inklus ive mOmS per 
lägenhet/hushå ll /verksamhet och månad . Avgi tlen debiteras in te vid bev iljat undantag från krav på utsorteri ng 
av matavfa ll en li gt kommunens avfa llsföreslcrifter. 

2.3 Grovavfall 

2.3.1 Hämtning i flerbostadshus 

l-lyra av be håll are till kommer vid schemalagd hä mtning i conta iner. 

Abonllemang med schemalagd hiimlning 

Behå ll" rstorlek An tal hämtningar Abollnemallgsavgift, Abonncm'lngsavgift, 
kronor per år inklusive 
moms 

per å.. kronor per år exldllsive 
moms 

Kärl 370 liter 

Kärl 370 liter 

Kär l 660 liter 

Kär l 660 liter 

Container 6 m3 

Contai ner 6 m3 

Contai ner 8 m3 

Container 8 m3 

Exlm It ii min i liga I' 

Bch å llarstorlek 

Kärl 370 I iler 

Kär l 660 liler 

Container 6 m3 

Contai ner 8 m3 

Hyra all behållare 

26 

52 
26 

52 

26 

52 

26 

52 

2555 
4895 

4500 

8660 

26000 

52000 

33800 

67600 

3 194 

6 119 

5625 

10825 

32500 

65000 

42250 

84500 

Avgift, krollor per tillf1i lle Avgift, krollor per tillf1illc 
ex klusive moms inklusive moms 

100 125 

180 225 

1300 1625 

1600 2000 

Vid beställ d hämtll ing debiteras hyra om minst I månad. 

Behå lla rstorlek 

Contai ner 6 m' 

Conta iner 8 m' 

Avgift, kronor per månad 
exklusive moms 

230 

255 

Avgift, kronor per månad 
inklusive moms 

288 

319 



AVFALLSTAXA 13 HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2013-05-01 

Vår beteckning 
MTN 2011/85 nr 2013.1090 

2.3.2 Bestä lld hämtning , lösmängd 

Beställd hämtning, lösmHngd 

2.4 Elavfall 

Avgift, Iuollor per mJ 

cxldusivc moms 

260 

Avgift, I<rjonor per mJ 

inldusive moms 

325 

2.4. 1 Hämtning i flerbostadshus 
Från fl erbostadshus hämtas elavfallulan extra avgi rt en gång per månad från hämtningspl ats 50 111 ordnas av 
rastighetsillnehavarcll en ligt kOllllllunens anvisningar. Hämtning kan också beställ as 11101 avgift en ligt nedan. 

Bestä ll d hämtn ing e ll er 
extrahämtning av e l avfall , exkl. 
vitvaror 

Bestä ll d hämtning av vitvaror (ky l-
och ti·ysmöbl er, spisar, 
tvättmaskiner etc.) 

Avgift , kronor per mJ 

exldusivc moms 
1 300 

Avgift, kronor per mJ 

inklusive moms 

I 625 

Avgift, I,ronor per styck Avgift, krollor per stycl, 
exklusive moms inldusivc moms 

190 238 

2.4.2 Hämtning från en- och tvåbostadshus samt fritidsboende 
Elavra ll hämtas utan extra avgi fl från en- och tvåbostadshus samt fritid sboende 2 gånger per år. Hämtning kan 
också beställas övrig del av året mot avgift en ligt nedan. 

Beställ d häl11tning av c lavfal l, ex kl. 
vitvaror 

Beställd häl11tning av vitvaror (kyl-
och rrys l1löbler, spi sar, 
tvättmaskiner etc.) 

2.5 Trädgårdsavfall 

Avgift, l{fonor per mJ 

exk lu sive moms 
250 

Avgift, kronor per mJ 

inklusive moms 

313 

Avgift, krollor per styck Avgift, kronor pe r styck 
exklusive moms inklusive moms 

190 238 

En- och tvåbostadshus samt frit idsboende kan beställa häl11tning av trädgårdsavra ll. Trädgårdsavfalle t ska va ra 
buntat ell er i papperssäck. 

Bestä lld hämtning av 
trädgårdsav fall , buntat e ll er i 
papperssäck 

Avgift, luonor per m) 
exklusive moms 

200 

Avgift, kronor per m) 
inklusive moms 

250 



AVFALLSTAXA 14 HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2013-05-01 

Vår beteckning 
MTN 201 1/85 nr 2013.1090 

2.6 Latrin 

Hämtning av latrinbehå llare sker efter bestä llning hos kommunen, senast en vecka före hämtn ingsveckan. 
Ordinarie hämtning sker en gång per månad under perioden mitten av april ti ll mitten av oktober. 

Avgift, k ronor per kärl 
exklusive moms 

Avgift, kronor per klirl 
inklusive moms 

Ord ina ri e hämtning, inklusive nytt 
kä rl 

230 288 

Extra hämtn ing. inklusive nytt kärl 

Nytt latrinkär l 

475 594 

288 

250 Ti ll ägg för hämtning i 
toal ettutrYllll11e 1 

l Endast efter särskild prövning. 

230 

200 

2.7 Slam och urin från enskilda avlopp 

Tömningar bestä lls hos kom munens entreprenör. Behand lingsavgift ti ll kommer för a ll a tömningar. 

Schemalagd tömning 
Behållarstorlel< 

< 1.5 m3 

1,6 - 3,0 111
3 

3, I - 6,0 111
3 

> 6,1 m3 

Exfmtömning vardag 

Avgift, kronor per tömning 
exklusive moms 

550 

600 

900 

j 000 

Utförs inom 5 arbetsdagar efter bestä llning. 

Behållarstorlek 

< 1,5 111
3 

1,6 - 3,0 111
3 

3,1 - 6,0 111
3 

> 6,1 m3 

Avgift, kronor per tömning 
exklusive moms 

1002 

1052 

I 352 

1 452 

Avgift, kronor per tömning 
inklusive moms 

688 

750 

I 125 

1 250 

Avgift, )<ronor per tömning 
inklusive moms 

I 253 

1 3 15 

1690 

I 815 



HÅBO AVFALLSTAXA 15 
Datum 

KO MMUN 2013-05-01 
Vår beteckning 

MTN 2011/85 nr 2013.1090 

Jourtönlning vardag 
Utförs inom 24 timmar efter besUiIlning. 

Behållarstorlek 

< 1,5 m3 

1,6 - 3,0 m3 

3, 1 - 6,0 m3 

> 6, 1 m3 

Jourtöml1il1g helg 

Avgift, kronor per tömning 
exklusive moms 

1452 

1 502 

1 802 

1 902 

Utfdrs inom 24 timmar e rter beställning. 

Behållarstorlek 

< 1,5m3 

1,6 - 3,0 111 3 

3, 1 - 6,0 m3 

> 6, 1 m3 

Avgift, kronor per tömning 
exklusive moms 

2650 

2700 

3000 

3 100 

Övriga avgifter, tilläggsavgifter 

Behandlingsavgift , per 111
3 

Reduktion av tömningspri set 
vid tömni ng av mer än l 
brunn/tank vid samma 
tömn ingsti ll falle , kr per 
tömn i ngst i Il falle 

Bomkörning, kr per ti ll fä lle 

Ti llägg fdr s langdragn ing > 
20 meter, per 20 meter 

Slamsugningsfordon, per 
tim me 

Hjälparbeta re, per timme 

Avgift, kronor exklusive 
moms 

97 

100 

600 

120 

900 

385 

Avgift, kronor per tömning 
ink lusive moms 

1 8 15 

1878 

2253 

2378 

Avgift, kronor per tömning 
inldusive moms 

3313 

3375 

3750 

3875 

Avgift, luonor inklusive 
moms 

12 1 

125 

750 

150 

I 125 

481 



AVFALLSTAXA 16 HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2013-05-01 

Vår beteckning 
MTN 2011/85 nr 2013.1090 

2.8 Fett från fettavskiljare 
Tömn ingar beställ s hos kOIllll1unens entreprenör. 

SchenIalagd tön1l1ing 

Behållarstorlek 

:s 2.0 m3 

ExlrttfÖnlning vart/ag 

Avgift, )<fonor per tömning 
exklusive moms 

I 100 

I 800 

Utförs inom 5 arbetsdagar eft e r beställn ing. 

Bchå llarstorlek 

S 2,0 111
3 

> 2,0 m3 

Avgift, kronor per tömning 
cxldllsive moms 

1 400 

2 100 

Övriga avgijier, tilliiggsavgifter 

Bomkörn ing, kr per tillfa ll e 

Ti ll ägg för slangdragning > 
20 meter, pe r 20 meter 

Slamsugningsfordon, per 
timme 

Hjälparbetare, per tim me 

Avgift, kronor cxldusive 
moms 

600 

120 

900 

385 

Avgift, kronor per tömning 
inldusive moms 

l 375 

2250 

Avgift, )<rollor per tömning 
inklusive moms 

I 750 

2625 

Avgift, kronor inklusive 
moms 

750 

150 

l 125 

481 

2.9 Passerkort återvinningscentralen Västerskog 

Förl orat e ll er extra passerkort 
till A ve Västerskog 

Avgift, kronor exldusive 
moms 

120 

Avgift, kronor inklusive 
moms 

150 



Centerf3aFtiet 
Folkpartiet 
Kristdemokraterna 
Moderaterna 

Ärende 8 

Miljö- och Tekniknämnden 2013-09-30 

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

Med hänvisning till det ovan anförda yrkar vi 

att ny avfallstaxa inte införs den 1 januari 2014. 
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 Datum Vår beteckning 

  2013-10-01 KS2013/103 nr 2013.2747

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Jonas Eliasson, tf.kanslichef 

 

0171-52558 
 

 

Förslag till ny VA-taxa 2014 
Sammanfattning 
Av miljö- och tekniknämndens beslut 2013-08-26, § 75, framgår följande: 

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

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

Miljö- och teknikförvaltningen redovisar följande redogörelse angående 
förändringarna av VA-taxan från 2008-2013:  

 År 2008-
2009 

År 2009-
2010 

År 2010-
2011 

År 2011-
2012 

År 2012-
2013 

 Förändring Förändring Förändring Förändring Förändring 

Ändamål Kr % Kr % Kr % Kr % Kr % 

Typhus 
A 

707 14,9 0 0 -166 -
3,1 

662 12,5 916 15,4 

Typhus 
B 

6270 17,2 0 0 2376 5,5 8843 19,6 11896 22 

 

Miljö- och teknikförvaltningen redovisar följande redogörelse angående 
Håbo kommuns VA-taxa i förhållande till kringliggande kommuner av 
likande storlek:  
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 Datum Vår beteckning 

  2013-10-01 KS2013/103 nr 2013.2747

 

Jämförelse VA-taxa, Typhus A   

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

Håbo 19796 6842 7617 

Tierp 20120 6968 oförändrad 

Östhammar 21291 7310 7748 

Upplands-Bro 24243 4413 4930 

Söderhamn 25194 6591 6852 

Nynäshamn 26481 8578 ingen information 

    

Jämförelse VA-taxa, Typhus B  

        

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

Håbo 19796 4384 4927 

Tierp 20120 4039 oförändrad 

Östhammar 21291 4039 4281 

Upplands-Bro 24243 2606 4416 

Söderhamn 25194 4021 4142 

Nynäshamn 26481 6005 ingen information 

 
Beslutsunderlag 
– Miljö- och tekniknämndens beslut 2013-08-26, § 75. 
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 Datum Vår beteckning 

  2013-10-01 KS2013/103 nr 2013.2747

 

Kommunkansliets förslag till beslut: 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar att anta miljö- och tekniknämndens förslag till  
VA-taxa enligt nämndens beslut 2013-09-30, § 75. 

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

__________ 



HÅf30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOrWv'lUN 2013-08-26 . HÅSO KOMMUN----
Miljö- och teknik nämnden KO'-MJNS1YRElSENS FORVALTNING 

INKOM 

JUSTERARE 

2013 -09- 05 
MTN § 75 

Förslag till ny VA-taxa 2014 

Sammanfattning 

MTN 2013/65 

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

WSP har på uppdrag av Båbo kommun analyserat de ekonomiska 
konsekvenserna av planerade investeringar för åren 2011-2015, och 
simulerat fram vilka årliga intäkter som behövs för att uppnå en ekonomi i 
balans 20 14. VA -verksamheten har haft stora investeringsproj ekt de senaste 
åren och ytterligare investeringsprojekt kommer att bli aktuella för att 
uppfylla lagkrav, upprätthålla god standard på ledningsnätet samt för att öka 
säkerheten och dricksvattenproduktioncn. Eftersom bara ett fåtal fastigheter 
beräknas anslutas de närmaste åren, ska största delen av de planerade 
investeringarna finansieras via brukningsavgifterna. 

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

Beslut 

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

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
V A -avdelningen 

l EXPED"RAD SIGNATUR 

RegN 

Nr 2013 2062 



T JÄNSTESKRI\lELSE 1 (1 ) HÅBO Datum 
2013-08-08 

Var beteckning 

KOMMUN 
MiljöCooh tekriikförvaltningen 
Ann" barpe, \I A- och avfallsch8f 
0171-52973 
anna. darp·e@habo.se 

VA-taxa 

Förslag till nya avgifter att gälla från 1 januari 2014 

Brukningsavgifter 

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

Avgift utgår per fastighet med: 

Kronor inklusive moms 

a) Grundavgift 
en fast avgift per år 

b) Kubikmeteravgifi 
en avgift per m3 

levererat vatten 

v 

954 

11,10 

Per vattentjänst 

s DI 
1074 239 

16,65 -

Dg 

119 

Samtliga 
vatten tjänster 

2386 kr 

27,76 kr 

c) Lägenhetsavgift 
en avgift per år och 
lägenhet for 
bostadsfastighet och 
därmed jämställd 
fastighet 

430,4 269 322,8 53,8 1 076 kr 

d) Tomtyteavgifi 
en avgift per år för 
varje påböljat 100-ta1 
m2 tomtyta för annan 
fastighet 

Endast c eil er d betalas. 

26,8 16,75 20,1 3,35 67kr 

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

En avgift per m2 allmän platsmark för bortledning 
av dagvatten 

Kr inkl. moms 

2,45 krl nl 

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

Bilaga 2 



HÅB() Datum 

KOMMUN 2012-12-10 

Brukningsavgifter 

11. Brukningsavgift för bebyggda fastigheter 
Il.] Brukningsavgift ska betalas för bebyggd fastighet. I avgiftelna ingår mervärdesskatt 
(moms 25 %). 

Avgift utgår per fastighet med: 

Kronor inklusive morns Per vattentjänst Samtliga 
vattentjöI1ster 

V S Df Dg 
a) Grundavgiji 

219 en fast a v gi ft per år 
.~~-----------------------~~--------~--~ 

876 985,5 109,5 2190 kr 

b) Kubikmeteravgift 
en avgift per m3 
levererat vatten 

e) Lägenhetsavgift 
en avgift per år och 
lägenhet för 
bostadsfastighet och 
dänned jämställd 
fastighet 

d) Tomtyteovgiji 
en avgift per år för 
varje påbörjat JOO-tal 
ffi2 tom ty ta for annan 
fastighet 

Endast c eller d betalas. 

9,93 

371,6 

23,2 

14,89 24,82 kr 

232,25 278,7 46,45 929 kr 

14,5 17,4 2,9 58 kr 

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

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

Beviljad avgiftsreduktion gäller tidigast från och med ansökningsdatum. 

11.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har 
huvudmannen bestämt att vattenförbrukningen för bebyggd fastighet tillsvidare inte ska 
fastställas genom mätning, tas avgift enligt 11.1. b) ut efter en antagen årlig förbrukning om 
200 m3/lägenhet i pennanentbostad och med 50 Im/lägenJ1et för fritidsbostad . Grundavgiften 
11.1 aj och lägenhetsavgiften J J.l e) ska också betalas då fastigheten inte har mätning. 

11.4 För s k byggvatten ska brukningsavgift betalas enligt 11.1 b). Om mätning inte sker, 
antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 l1J3 per lägenhet. 

g( 1 '1) 



HÅ BO Datum 

KOMMUN 2012-12-10 

11.5 För extra miilstäJle (matställe utöver ett per fastighet) ska en årlig avgi ft betalas med ett 
belopp motsvarande 20 % av den fasta avgJften enligt 11.1 a). 
Parallellkopplade vattenmätare raknas som ett mätställe. 

l L6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka 
mätaren, om huvudmannen finner det nodvandigt eller om fastighetsägaren begär det. 
Vid ovan avsedd undersökning ener prövning bestäms mätarens felvisning j två 
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och Väm1elTIätare, STAFS 2007:2. 
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har m~itaren inte fungerat, har huvudmannen rätt 
att uppskatta förbrukningen. 
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Statens va-nämnd. 

il.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, 
ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnadenla i enlighet med vad 
som framgår av punkt 13. 

]].8 För spillvattenmängd, som med huvudmannens medgivande avleds tilJ dagvaltenJedning 
(kylvatten o d), ska avgift betalas med 20 % av avgiften enligt 11.1 b). 

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

11.l0 För obeb a d fastiahet ska bruknin sav ift betalas enligt JU a). 

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

KrinkL mom') 
En avgift per m2 allmän platsmark för bortledning 

10(11) 

-".v dagvatten ___ ._. __________ ---'=2",.c19'--'.k:crl..clTI.c:...' __ _ -------

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

Nedtagning av vattenmätare 
Uppsättning av vatterunätare 
Avstängning av vattentillforsel 
Påsläpp av vattentillförsel 
Montering och demontering av stJypbricka i vattenmätare 
Undersökning av vattenmätare om vattenmätaren godkänns 
Länsning av vattenmätarbrunn 
Förgäves besök 
Frusen/Skadad mätare inkl. arbetskostnad 

Kr ink/. moms 
450 kr 
450 kr 
900 kr 
900 kr 
900 kr 
900 kr 
900 kr 
450kr 
900 kr 
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PM 
Taxeutveckling Håbo 

Bakgrund om finansiering av VA 
En VA-huvudman Tar inte gå med vinst enligt Vattentjänstlagen och llttaget av VA-
avgifterna får endast täcka nödvändiga kostnader. VA-huvudmannen ska göra ett noll-
resultat under max ett treårsintervall. 

Avgifterna for V A-verksamheten kan vara uppdelade på anläggningsavgifter och bruk-
ningsavgiftcL Anläggningsavgifter syftar till att täcka kostnader för alt förse fastighet-
en med allmänt VA. Brukningsavgifter ska täcka löpande kostnader som drift och un-
derhåll, personalkostnader, administrativa kostnader och kapitalkostnader. Anlägg-
ningsavgiften får aldrig vara större än fastighetens andel i den allmänna anläggningen 
och befriar fastighetsägaren från att j framtiden betala avgift för samma kostnad igen. 
13rukningsavgifterna fär inte täcka kostnader för utbyggnad av den allmänna anlägg-
ningen eftersom de som redan är allslutna då blir belastade med kostnader som enskilda 
fastighetsagare ska betala. 

Syfte med utredningen 
WSP har på uppdrag av Håbo kommun analyserat de ekonomiska konsekvenserna av 
planerade investeringar för åren 201 J-201S, och simulerat fram vilka årliga intäkter 
som behövs för att uppnå en ekonomi i balans 2014. Totalt ska VA-verksamheten i 
Håbo kommun investera ca 180 mks den narmaste 5-årsperioden. Eftersom inga fastig-
heter beräknas anslutas de närmaste 5 åren, ska hela konsekvensen av de planerade in-
vesteringarna finansieras via brukningsavgifterna. 

Vidare ska utredningen ta fram förslag på nya brukningsavgifter för åren 2012-1 S som 
ska täcka intäk.'1sbehovet. Fördelningen mellan fasta och rörliga intäkter ska fOr varje år 
ligga kvar på den nuvarande fördelningen 60 % rörliga intäkter och 40 % fasta. Enligt 
kommunalt beslut ska den största höjningen av de fasta avgifterna göras på lägenhets-
avgi fterna. 

Metod för ekonomisk analys - VA Eksim 
WSP har använt en excelmodell, VA Eksim, för att ge en helhetsbild av VA-
verksamhetens ekonomi och utreda det kommande intäkts behovet. Modellen kan han-
tera resultat som sträcker sig över 15 år, men för Håbo bar perioden för analysen be-

WSP Samhällsbyggnad 
12188 Stockholm-Globen 
Besök: Arenavägen 7 
Tel: +46 8 688 60 00 
Fax: +46 8 688 69 99 
WSP Sverige AB 
Org nr: 556057-4880 
Styrelsens säte: StOCkholm 
VM'W.wspgroup.se 
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gränsats til15 år (20] l 2015) eftersom inlämna1 underlag speglar den närmaste 5-
årsperioden. 

Underlaget hån Håba kommun har matats in som indata i modellen, och därefter har en 
resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys för de närmaste 5 åren arbetats 
fram. Metoden för bearbetning i modellen gärs utifrån följande steg: 
L Kaliläggning och budgetering av befintlig verksamhet. 
2. Budgetering av tillkommande, ny verksamhet 
3. Hantering av befintlig och planerad verksamhet i kombination 
4. Balansräkningens påverkan på driftsekonomin. 

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

Eftersom V A-verksamheten lyder under vattentjänstlagen, men även regleras i kom-
munallagens självkostnadsbegrepp, får inte verksamheten arbeta upp ett "eget kapital". 
TilWilliga överuttag eller underskott ska återföras/kompenseras till kollektivet de 
närmaste tre åren. För att kunna hantera överuttag och underskott i ekonomistyrningen 
för verksamheten samt i taxearbetet, måste balansräkningen bearbeta.,;;; aktivt tillsam-
manS med resultatet för verksamheten. WSP har därför i denna analys bearbetat resul-
taträkning och balansräkning i kombination för att kunna prognostisera eventuella un-
derskott eller överuttag. 

Underlag och förutsättningar för den ekonomiska 
analysen 
Till underlag för denna analys har använts material som Båbo skickat till WSP. 

Driftsbudget för 2011. Driftskostnadernas uppräkning inkluderar uppräkning 
för int1ation_ Entreprenad- och konsultkostnader samt övriga drjftskostnader 
har räknats upp med 2 0/0, bränsle, energi och vatten med 5 % och personal-
kostnader med 3 %. I driftsbudget har Håbo inte kalkylerat med någon ökning 
av driftskostnaderna som en följd av planerade investeringar. Budgeterade 
brukningsavgifter för 2012-2014 är i modellen inte uppräknade med inflations-
faktor. 

$ Inga nyanslutnlngar beräknas vara aktuella inom de närmaste 5 åren. Därför 
har ingen beräkning av tillkommande nya brukningsavgifter eller anslutnings-
avgifter på grund av planerade utbyggnader gjorts. 

• Investeringsbudget för 2010-2015. Budgeterade investeringar har sorterats per 
avskrivningstid. 
Balans- och resultaträkning för 2010. 

Beräknad kalkylränta har använts 4)0 %. 

Då ingen egen likviditet finns i V A-verksamheten, reglerar excelmodellen årets resul-
tat, förändring av låneskuld på grund av investeringar och kassaflödet (inklusive inbe-

p\jlSP 
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talda anläggningsavgifte.r) ]TIDt skulden till Håbo komlllun. llllodellen ses Håbo kom-
rilllll som bank 3t VA-verksamheten. 

Resultat av Eksim-analysen 

Sc:en~Hio 1. Ingen höjning av brukningsavgifterna 
Arets resultat, samt resultatfond visas nedan. 

IR"""ltat eer år 2011 2012 2013 
576 -5036 -11 778 

[ResultatfOnd 2011 2012 2013 
-€9 -5104 -16 883 

2014 2015 
-12731 -13806 

2014 2015 
-29614 -43420 

Ingående balans i resultatfonden 20 I I är - 645 tkr. Resultatfonden är det ackumulerade 
resultatet över tid, och en negativ resultatfond är således det ackumulerade negativa 
resultatet. Enligt vatten~jänstJagen ska både överskott och negativa resultat regleras till 
kollektivet inom tre år. Vattentjänstlagen tillåter att sk.attemedel används för att finansi-
era VA-verksamheten, men inte tvärtom. Det positiva resldtatet för 20] 1 motsvarande 
ca 600 tkr, bidrar till att resultatfonden i stort sett balanserar 20 Il. De negativa resulta-
ten under åren som följer har dock en negativ inverkan på resultatfonden. 

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

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

Modifierat resultat per år 

Modifierad resultatfond 

2011 2012 2013 2014 2015 
576 -626 -1 488 2263 1 188 

2011 2012 2013 
.u9 -694 -2 183 

2014 2015 
80 1 268 

M_ed ovanstående höjningar av intäktema uppnås således balans i resllltatfonden 2014. 
2015 visar ett överskott, och ger en marginal inför osäkerheten av kostnadsbilden så 
långt fram i tiden. 
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Figur l. Resultat per år, med och utan föreslagen höjning av brukningsavgifterna. 
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Figur 2. Resultatfondens utveckJmg, med och utan föreslagen hÖjning av bruknmgsav-
gifterna. 
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Underiag och förutsättningar för framtida 
brukningsavgifter 
VA-verksarnhcten behöver täckas med intäkter i enlighet med tabell l. 

Tabell J. Intaktsbehov 
Jr} Ar2 "Id .,'"" 

A, 2011 2012 2013 2014-
,fr 5 
2015 

körclseintäJ....ier (Tkr) 29400 33810 39690 44394 44 394 

Abonnentunderlag har levererats från Håbo vad gäller antal avgiftsparametrar fördelal 
på avgiftsskyldighet V=VattcTl, S'~SpilJavlopp, Df=Dagvatten fastighet och 
Dg=Dagvatten gata. 

:,~a~~ll 2. Abol!nentunderJag. 
V S Dr DK 

Grundavgift: (antal) 5692 5644 3758 3955 
Lägcnhetsavgjft (antal) 9369 9394 7057 7239 
Levererat vatten (nl) I 186504 J J95 OJI 
Tomtytcavgift (m2

) 472 800 3444 216200 216200 

Enligt uppgift från kommunen debiteras dagvattenavgift för ca 57370 m2 allmän 
platsmark. Enligt tidigare taxeutredning 20 lOska avgiftema för allmän platsmarkshål-
lare (APH) ligga på ca 0,3 % av de totala avgifterna. Avgifter för APH kommer därför 
att höjas proportionerligt med rörelseintäkternas höjning. 

Nuvarande brukningsavgifter 
De nuvarande brukningsavgiftema i Håbo komm un redovisas i Tabell 3 nedan. 

Tabell 3. Nuvarande årliga brukni!1gsavgifter (inklusive mOJ1:s). 
Somtligo 

V S Dl Dg vattentjä/1Sler 

GlJndavgift (krhnätsta lle) 838 942,75 209,50 104,75 2095 
Ku bikmeteravgift (kr/ni') 7,36 11,04 18,40 
Lägenhetsavgift (kTper Jgh tor 
bostadsJhstigheter) 

163.5 102.19 122,63 20,44 408,75 

Tomtyteavgift (kr per ur for varje 
10,22 6,39 7,67 1,28 25,55 

JOO-I;l] 1:0
1 

tnm!v!a fQf i:lDDal) n.'!sti!!h~n 

~O § ~I Avgiften som APH ska betala i den nuvarande taxan redovisas i TabelJ 4. 
fl " 
~ E 

~~ 
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Tabell 4. Avgift APH_. __ 
Kr inkL moms 

En avgjft per 11/ allmän pJatsmark 
, 

1.63 kr/m· 

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

Tabell 5. Fördelning mellan intäkter rrån olika avgiftsparametrar med nuvarande bruk-
ningstaxa. 

Intak1. från gnmdavgift 
Intäkt tån lägenhetsavgift 
Intäkt från tomtyteavgiJt 
Tntäkt fiån rörlig avgift 

Kronor 
9033891kr 
2804 074 kr 

54292 kr 
17 540 649 kr 

Andel av totala intäkter 

31% 
10% 

0.2% 
60% 

Tabell 6. Fördelning av intäkter per avgiftsändamål med nuvarande brukningsavgifter. 
. v s Df Dg 

lntäl..1 per avgifisandaJllifl (kr) 
Procentuell fördelning 

12066169 "1-5579354 
,1J% 53% 

Förslag till avgifter åren 2012-2015 

l 335388 
5% 

451996 
J% 

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

Tabell 7. Förslag till brukningsavgifter år 2012. 
Rörlig ~~Ift 
Vatten 
Spillvalten 

""mUms 
676 krIm' 

10.15 krIm' 
16.91 krIm' 

ink mo"", 
8.45 krIm' 

1269 krIm' 
21.J4 kJ/m' 

Fiilj""Oe a""ift,k" H!~g"" rii~ re'l"kli", >ln4on";l: 
-40'% 

Vatten & spillvaUcn 

Cnmdavgift 
Lägenhd,avgil1 fo, BF 
TOniyte3v,;:ift fö, AF 
DagvattM.vgiFt fO, allmän 
pl.ISm."khålJare - Dg 1."> PHl 

I 700 kr/fgh 
505 kr/Igh 
n kr/100m' 

1.49 kJ/m' 

ink mom,; 
21::!4 kJ/fgh 

6J 1 krllgh 
39 kr/ 100 m' 

l 87 krim' 

Tabell 8. Förslag till brukningsavgifter år 2013. 
Rörlig avgift ex mOmS 'nkl mums 
Valten 7.94 krIm' 9.93 krim' 
Spillvatten 11.91 krIm' 14.89 hlm' 
V~[leJl & spillvatteJl 19.85 kr/ny 24,8\ krIm' 
Fa~t avgift 

ex moms inkl moms 
Grundavgift \ 752 kr/fgh 2190 kr/fgh 
L2genlletsavgift för BP 743 krllgh 929 krl1gh 
TOJTilyteav).\ijt för Af 46 h/lOO mi 58 krll 00 rri 
Dagvi\[tenavgift för allmii.n 
plats lnu-khållare . Dg (APK) 1.75 krIm" 2.19 krIm" 

60% 
100% 

v S DJ DX 
40% 45% ]O"/', 5% 
40'% 25% JO% ~% 

40% 25% 3D"/, 5% 

--cc-~.- -
Följa"de avgi rt s ka e-rliiggas ror res pektiw ämlam.:'I: 

40% 
60% 
H){l"/o 

Fo!jande avgifts k a erläggas ror res pekti"" ämlau,lil: 
V S Cif Dg 

40% 45% 10% 5% 
40% 
40% 

25% 
25% 

30% 
30% 

5% 
5% 

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

WSP 

fotfJlt 

29432907 
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J<.iirlig.wgifl ~:< ,noon" i"k m"",.< 
V.HT~" S.SH hl" ... " JU hlm' 
Sp.lh'Btien 13.33 krim' 16.GG krIm' 
\'".:Icn &. 3pjllva[lC'~ ]].71 kIim' J7.76 krIm' 
Fast ",gift 

ink mo",.' s D.f 
n"UndBvg.ft 1909 kr/f&h :2 ~S6 kr/fgh 40% ·15% 10'% 
L.'1gcl1hctsavgil't för RF B61 h/lgh l 076 krllgh 4(1:', 25% 30% 
Tomiylcål'gifl för AF ;'4 kT!)OOI1l~ 67 Jul 100m' 
D'!!VatteIlBvgi/i tor Hllnliin 
pl.llsrrwkhidlare - D~ (APH) 1.% krIm' 2A5 krIm' 

Konsekvenser av förslag till nya brukningsavgifter 
Förslag år 2012 

Förslaget för år 2012 innebär en total höjning av avgifterna med 15 % jämfört med av-
gifterna för år 20 Il. 

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

TabeJ1 ] O. Jämförelse nuvarande brukningsavgifter och förslaget för år 2012 för Typ-
bus A och B. 

~------~~~------------~~~~~-------Förslag: 20J2 År 2011 

o 

Anda.mål VSDfDg VSDg VS 
Typhus A (ex. moms) 4211 J 945 3845 
Typhus A (inkJ. IllOms) 5264 4932 4806 
Typhus B (ex. moms) 36021 34382 34053 
Typhus B (ink!. moms) 45026 42977 42566 

Tabell Il. Förändring för typhusen 2011-2012. 

Andamåf 
lyphus A 
Typhus D 

VSDIDg 
13% 
20% 

vs 
12% 
18% 

s 
14% 
18% 

VSD/D.'i', JlSDg 
4741 4420 
5926 5524 

43095 
53868 

40652 
50815 

vs 
4394 
5493 

40188 
50235 

o 

i 
I 
o 

Avgiften för Typhus B/nerfamiljshus ökar mer än för villa pga. att lägenhetsavgiften 
höjs mer än övrjga avgifter. 

c 

.8~ ., > 

~ ~ Tabell 12. Fördelning mellan intäkter f Tån olika avgiftsparametrar nuvarande taxa och 
~~ 
D~, år2012. 
%~ ID" :~ 
1- I lnUih.rt från grundavgift 
~~ ::g :ii lntäh :tTån Higenhetsavgift 
~ 15 Intäkt trän tomtytcavgift 
~;3 Intäh.'t fl'ån rörlig avgift 
§~I 
~ E 
~ ~ 
oc~ 

Nuv~ranlle taxa 

9033891 kr 
2804 074 kr 

54292 kr 
17540 &19 kr 

Andl'l ay totalt IForslag hi:fning år 2012 A ndd av totalt 

31% 9 160 560 kr 27% 
10% 4330451 kr 13% 

0.2% 83 846 kr 0.2% 
60'Y'() 20 J50 298 kr 60% 

J):.; 
5% 
5% 
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Tabell 13. Fördelning av intäkter per avgiftsändamål exklusive APH~. ______ ---c~ -.---.- "'--~. .._._- v - S DI -Dg fll(fllt 

Ni /VARANDE 
Jntäkt peravgilfsäntlalTIäl (krl 12066 169 15579354 l 335388 451996 29432907 
Procentuell fönJeJning 4LO% 52.9% 4.5% 1.5% 
F()IISLAG2()J2 
Jnläl..1 per avgiftsandaJl1~1 (kr) 13847164 17627 439 l 728279 522 273 33725154 
Procen1uell fördelning 4U% 52.3% 5.1% 1.5% 

Fördelningen mellan avgiftsändamåJen för den nuvarande taxan och förslaget för år 
20 I 2 pekar på en svag höjning för dagvattenavgiftema. Detta uppstår då avgiftshöj-
ningarna till större delen har gjorts på Jägenhetsavgiften, vilken i sin tur påverkar dag-
vattenavgifterna. 

Förslag år 2013 

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

TabeJll4. Jämförelse förslag år 2012 och förslag 2013 fOr Typhus A och B. 
Förslag år2012 (kr) Förcslag år2013 (kr) 

lIndamöI VSDfDg VSDg VS VSDfDg VSDr; vs 
Typhus A (ex moms) 4741 4420 4394 5473 5074 4950 
Typhu$ A (inkl. mom<;) 5926 5524 5493 6841 6343 6187 
Typhus B (ex moms) 43095 40652 40188 52597 49078 48433 
Typhus B (ink!. moms) 53868 50 SIS 50235 65746 61348 60542 

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

Andamå! 
Typhus A 
Typhus B 

VSDjDg 
15% 
22% 

vs 
15% 
21% 

s 
13% 
21% 

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

Tabell 16. Fördelning mellan intäkter trån olika avgiftsparametrar åren 2012 och 2013. 

Jntäkt från grundavgift 
Tntäkt från Wgenhetsavgift 
Jn!äh från lomtyteavgifl 
lntil.h.1 från rörlig avgift 

Förslag hÖining år 2012 Andel av folllIt !Förslag höjning :h 2013 Andel av totl 
9 J60 560 kr 27% 9443543 kr 24% 
4330451 kr 13% 6371336h 16% 

83846 kr 0_25% 123 362 kr 0,31% 
70150298kr 60% 23653661 kr 60% 

Tabell 17 Fördelning av intäkter per avgiftsändamål exklusive APR 
_·-v-- s Df Dg lolnlt 

NUVAlvJNDE 
Intäk1 per avgiftsändamål (kr) 12066169 15579354 l 335 388 451 996 29432907 
ProcenTuell fördelning (kr) 41.0% 52.9% 4.5% 1.5% 
FÖRSLAG20J3 
lntäkt per avgifts ändamål (kr) 16282085 20427884 2261 526 620407 39591 902 
Procentuell fördelning (kr) 4U% 51.6% 5.7% 1.6% 



o 

~I 
I 

.s' 
OiS 
fl m 

UppdragslH: 10155827 9 (12) 

l och med att lägenhetsavgifterna höjs mer än övriga f;::ista avgifter kornmer det SKe en 
fortsatt svag höjning av dagvattenavgifterna ji-imfört med dc nuvarande avgi ftsnivåerna. 

Förslag år 2014 och 2015 

Tabell 18. Jämförelse brukningsavgifter förslag år 20J 3 och förslag år 2014 och 2015 
!'iir Typhus A o_c_h_B_" --;=--;-_,~=:;-

Fö rs lag år 2013 Förslag 11·2014 och 20J5 
Andamål VSDjDg J"SDg VS VSDjDg VSDg jI,)' 

Typhus J\ (ex JTlOJns) 5473 5074 4950 6102 5652 5514 
Typhus A (ink!. ll10111$) 6 R4J (i 343 6 jg7 7627 7065 6892 
Typhus B (ex. 1110Il1S) 52597 49078 48433 59244 SS 179 54iU7 
Typhus 13 (inIJ. rnoms) 65746 61348 60542 74055 68973 68 ()47 

Tabell 19" Förändring för typlmsen mellan åren 2013 och 2014" 

Andamå/ WmfD~ vs S 
Typhus A 11% 11% 11% 
Typhus B 13% 12% J2% 

Höjningen för Typhus A och B ligger mellan 11-13 % för förslag år 2014 och 2015 och 
är procentuellt sett den lägsta årsvisa höjningen som görs under åren 201 J -2015. 

Tabell 20" Fördelning mellan intakter från olika avgiftsparametrar åren 2013, 2014 och 
2015" 

A~n!>l~en t.;L~a 20JI Andel ;>v total t Försl" höjni"r'! ~lr-~n 2() 14 f)l:h 2015 Andel 'lVfot"Jt 

Int~kt från grundavgift ') 033 391 kr 31% ID 239 7% kr 23% 
ri1J~J...1 fi--ån )iigeuh"tSII,,!!ift 7. 804 074 kr 10% '1383204 kr 17% 
Inl.'il..i fi-;in tomtytea"g,ift 5--1292 kr 0_2% \42953 kr 0_3% 
Jnt~kt från rörlig aVf!ill 17 540 M9kr 60% 26 ·H)) 8~5 h 60% 

Tabell 2!. Fördelning av intäkter per avgjftsändamål exklusive APH. 
v S n! DI-: [01/1/1 

,"'l/VARANDE 
lntäh per avg,ftsandDmill (kr) 12066169 15579354 I 335388 451996 29432907 
Pmcentuell förd;:]ning 41 U% 5] g-~;. 45% 1.5% 
FI)HSLAG lOJ.j orh JOJ 5 

:r -3 4'-1281 839 Jnlahi per avgiftsändamäl (kr) 18215767 ~2 795 983 2 575 1~8 094%1 
~~ 
~ '" ~~ 

Procentuell fördelninl! 41 J% 51_5% 5_8"10 16% 
O , 

~ ~ l likhet med tidigare jämförelser fortsätter andelen intäkter från dagvattenavgifter att 
0':2 k 
~ o.. ö a svagt. 
~ ~l 
N~ 

·0 Om 
"o 

~~ -o 
§~I 

~ E 
O E 
cr:~ 
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];imrörelse mellan år 2011-2015 

Tabell 22. Förändring i kronor (exklusive moms) och procent mellan år 2011-2015 ____ _ 
--,-_. ------ Ar 20J l lOJ :f_.. Ar 2012-2013 Ar zon 2014 Ar 2014 20fS ~ 
Anda",61 Flir,j"dr",: tA rj Fllriim/ri"K (%!. fqrt:!,dl"iJJg (kl) FOrdndri,,!!: (%) Fordndr-i,, ' (kr) F,irändrwl!; (%) Fiiri1!1dri!1K(k~L Färril1drill'< ("/ii) 
TyphlJS A (VSDJUg) 530 Li% 732 15% 629 ]0'/0 o 0'>'0 
Typhus A (VSDg) 474 12% 655 15% 578 lO'/o O 0"/0 
Typhus A (VS) 549 14% 555 13% 564 lCWo O 0% 
Typhus B (VSDfDg) 7074 20% 9503 22% 6647 13% O 0% 
Typhus B (VSDg) 6170 13% 3.cl26 21% 6 loo 12"10 O 0'% 
Typhus ]j (VS) 61_,5 18% 8245 21% 6004 12"/0 O O"h 

Den största höjningen sker mellan år 2012 och 2013 för Typhus A och Typhus B. 

7000 kr 

6000 kr 

SOOOkr ·f------ -- ........ ------------- .. --

4000 kr 

3000 kr 

2000 kr 

1000h I 
O kl 

år 2011 år 2012 år 2013 

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

år 2014 år 2015 

ll1 Typhus A (VSDfOg) 

!!il Typhus A (VSDg) 

hl Typhus A (VS) 
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70000 kr 

GO ODD kr 

50000 kr f·············································_·· -_ ... 

40000 kr 

30000 kr 

20000 kr 

10000 kr 

o ke 
år 2011 år 1.012 år 2013 

Figur 4. Utfall för Typhus B år 20J J-2015. 

11 (12) 

år 2014 år 2015 

r.t Typhu~ B jVSDfDg) 

ll~ Typhus B (VSDg) 

'" Typhus B (VS) 

Tabell 23. Fördelning avgiftsparametrar jämförelse mellan nuvarande taxa och förslag 
20140ch2015 

lnt~kt från grundavgift 
lnWh1 fi-ån lägenhets avgift 
Intäh1 fi-ån 10mlyteavgift 
[nlilhi fi-än rörlig avgift 

Sammanfattning 

-9033 X91 kr 
2804074 kr 

:54292 h 
17540649kr 

Andd av totalt Förslag höjnin}! år iOl~ neh 2015 Antkl,]vtnL1Jt 
31% 102897% h - 23~ 
lO";;' 

0.2% 
60"/0 

7333204 kr 
142953 kr 

26465885 kr 

17% 
0.3% 
60";', 

VA-verksamheten lyder under vattentjänstlagen och reg.leras även i kommunallagens 
självkostnadsbegrepp. Tillfalliga överuttag och underskott i verksamheten ska återto-
ras/kompenseras till V A-kollekti vet de närmaste 3 åren. l arbetet med att hantera even-
tuella överuttag och underskott i verksamheten måste både balans- och resultatrakning-
en bearbetas för att uppnå rättvisa och skäliga taxor. l balansräkningen redovisas det 
ackumulerade upparbetade resultatet som ett eget kapital, eller som en resultatfond. 

Under de nänllaste 5 åren ska VA-verksamheten i Håbo investera för ca 180 mkr. Inga 
nyanslutningar planeras i kommunen, vilket betyder att de befintliga brukarna ska fi-
nansiera hela investeringskostnaden via brukningsavgifterna. Vid 20 II års ingång har 
verksamheten en negativ resultatfond, dvs. verksamheten har ett ackumulerat under-
skott Resultatet för 2011 förväntas generera ett överskott av ca 600 tkr, vilket gör att 
resultatfonden vid utgången av 2011 i stort sett baiallSerar För att kunna möta de ökade 
kostnaderna för investeringar 2012 och för att uppnå en resultatfond i balans 20 J 4, 
krävs att nivån för intäkterna i form av brukningsavgifter höjs. Simuleringen i Eksim 
visar att höjningar av intäkterna med 15 % 2012, 20 % 2013 och 16 % 2014 är nödvän-
diga för att uppnå en resultatfond i balans 2014. 
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Enligt föreslagna brukningsavgifter föreslås en stegvis höjning där den största höjning-
en görs på Jägenhetsavgiften. Detta ar i enlighet ITJed eH kommunalt beslut från år 2010. 
Syftet är-att få en bättre halans mellan avgiftsslagen och uppvärdera nyttan av att ha en 
VA-försörjning till varje lägenhet! hushåll. 

Stockholm 201 1- J 0-24 

WSP SamhäJ Isbyggnad 

Upprättad av Jenny Rosengren och Stina Ronguist 

Godkänd av Karolina Ekma~ 

V\/SP 



Svenskt Vattens statistik över VA-taxor 2013 
Brukningsavgifter för en normalvilla, Typhus A 
Uppsala län 
Vid presentationer och publiceringar - ange alltid Källa: Svenskt Vatten. 
Statistiken är inlämnad av respektive VA-organisation. 
Vid frågor om VA-taxor för viss kommun - vänd Er lämpligen direkt till aktuellt VA-verk. 
Med reservation tör eventuella felaktigheter. 

Definition: En normalvilla "Typhus A" omfattar ett friliggande källarlöst enbostadshus 
omfattande 5 rak, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. 
Våningsyta 150 m2 inkl garage 15 m2

, tomtyta 800 m2
, vattenförbrukning 150 m'/år 

Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Avgifterna redovisas inklusive rnorns. 

En norrnaiviIIa "Typhus A" 

Månadskostnad Literkostnad 

Kom nr Namn Folkmängd kr/månad öre/liter 
380 Uppsala 202275 386 3,1 
381 Enköping 40311 442 3,5 
330 Knivsta 15238 473 3,8 
305 Håbo 19796 570 4,6 
360 Tierp 20120 581 4,6 
319 Älvkarleby 9074 599 4,8 
331 Heby 13360 605 4,8 
382 Östharnmar 21291 609 4,9 

Kä Ila: http://www.svensktvatten.se/Vattentja nster /Ma nagement/V ASS/T axa/ 



Svenskt Vatten 
Swedish Water & Wastewater Association 

Kommentarer till 2013 års taxestatistik 

VA-avgiften för en normalvilla höjdes med i medeltal 4,3% 2013. Tendensen med låga 
avgiftsökningar för vatten- och avloppstjänster från tidigare år ,består därför. Mot bakgrund av 
de störa investeringar som krävs för att förnya infrastruktur och klara kJimat<lnpassning och 
ökande miljö krav ,är de fortsatt låga taxeökningarna oroande. 

Avgifterna för vatten och avlopp skiljer sig åt mellan kommunerna. Dimakan huvudsakligen 
förklaras med olika förutsättningar som regionens befolkningstäthet, råvattenkälla, särskilda 
geografiskautmaningarsom skärgård etc. 

Svenskt Vatten sammanställer varje år taxestatistik baserat på de uppgifter som kommunerna lägger 
in i databasen VASS. Jämförelsen görs för avgifter för enfamiljshus, s k typhus A', och flerfamiljshus, 
s k typhus B2 

Ett typhus A betalar år 2013 mellan 247 och 889 kr per hushåll och månad eller mellan 2 och 7 öre 
per liter.3 Ett lägenhetshushåll i typhus B betalar mellan 124 och 607 kr per månad eller mellan 10ch 
5,5 öre per liter. 

I föreliggande PM ställer vi följande frågor: 

• Varför skiljer sig avgifterna åt mellan kommunerna? 

• Hur har de förändrats från förra året? 
• Hur tror vi avgifterna kommer att förändras i framtiden? 

Varför skiljer 

Taxor sätts i varje enskild kommun utifrån självkostnadsprincipen. Det innebär att de samlade 
intäkterna från taxans avgifter inte överstiger de samlade kostnaderna för de kommunala vatten och 
avloppstjä nsterna. 

Som framgår nedan beror skillnaderna främst på olika förutsättningar vilket påverkar kostnaderna 
för att hantera vatten- och avlopp, tex läge, typ av bebyggelse, avstånd, topografi, befolkningstäthet, 

1 "Typhus A" är ett enfamiljshus med 150 m2 våningsyta inkl. garage 15 m2
, tomtyta 800 m2

, vattenförbrukning 
150 m3/år. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. 
2 IITyphus BI] är ett flerbostadshus som är anslutet till vatten, spill- och dagvatten. Huset har 15 lägenheter, 
1000 m2 våningsyta, 800 m2 tomtyta, vattenförbrukning 2000 m3 lår och 2 st parallellkopplade vattenmätare qn 
2,5 m'/h. 
3 Samtliga uppgifter är inklusive moms. 

1 



antalet verksamhetsområden, råvattenkälla etc. Vidare spelar historiskt olika sätt att hantera 

investeringskostnader in. 

Det förekommer ibland påståenden att spridningen i avgifts nivå är en indikation på att vissa 

kommuner är mindre kostnadseffektiva. Detta är emellertid ett felaktigt resonemang. Vatten och 
avloppstjänster måste tillhandahållas i varje enskild kommun oavsett vilka förutsättningar som finns 
för att göra detta till en låg kostnad. Förutsättningarna skiljer sig här markant åt mellan olika 
kommuner. Därför är en spridning i taxenivå inte en indikation på verksamhetens 

kostnadseffektivitet. 

För att illustrera detta har vi analyserat förutsättningarna i de 25 kommuner med lägst brukningstaxa 

för en normalvilla (typhus A) med de 25 kommuner med högst brukningstaxa. 

Tabell 1 Kommuner med lägst respektive högst taxa för typhus A år 2013. 

• Av de kommuner med lägst taxa är ca % antingen tätorter med mer än 75 000 invånare eller 
kranskommuner till en tätort. I denna typ av bebyggelse är det korta ledningslängder per 
betalande abonnent och det finns stordriftsfördelar för vatten produktion och avloppsrening. 

2 



.. Av de kommuner med högst taxa är ca % antingen mindre än 15 000 invånare och/eller har 
en skärgård. Dessa kommuner är mer glest befolkade och det krävs betydligt större 

ledningslängder per ansluten, dricksvatten- och avloppsreningsverk betjänar avsevärt färre 
personer och ibland krävs speciallösningar p g a skärgård, långa avstånd eller topografi. 

Som framgår av figur 1 är skillnaden bara vad gäller antalet invånare stor när man jämför de båda 
grupperna. 

350000 

250000 

~ 200000 ., 
-= 150000 

100000 

50000 

o 

25 kommuner med lägst brukningstaxa 

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

i"il!ll,]I.·I.· ··llilfl~.·.llt, 

350000 

300000 

2S0000 

,~ 200000 

E 150-000 

25 kommuner med högst brukningstaxa 

100000 f----·-·--·------···· 

_11.1 50000 

,,--_ILl!I ___ :II __ , m li! 

Figur 1 Antalet invånare i kommuner med lägst respektive högst brukningstaxa för typhus A 

Bilden bekräftas när man ser till nyckeltal för infrastruktur som krävs för att tillhandahålla vatten och 
avlopp i kommunerna. 

Som framgår av figur 2 och 3 har kommunerna med låg taxa i stor utsträckning korta ledningslängder 
per ansluten4

. 

Kommuner med lägst bruknif1g~taxa 
" .. ............. . 
40 +---------,--------
35 -----------------

, 
'5 25 ., 
-? 20 

:: JjII·.-~-illl··.·.·I.··il,.··I~irl·· 

Kommuner med högst brukningstaxa 

"I 

::1-
30 ~ ............................ ~ •....................... ·······································1················· .. ····1 

~ 25 ii ., 
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"I 1: i 
o 

lm,· :tll 
Figur 2 Meter dricksvattenledning per ansluten 

4 Alla kommuner har inte lagt in dessa uppgifter i databasen VASS och är därför inte med i figuren. Uppgifterna 
är för de av de 25 kommuner med lägst respektive 25 kommuner med högst taxa för typhus A som har lagt in 
uppgiften i VASS. 
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Kommuner med lägst brukningstaxil 

Figur 3 Meter spil/vattenledning per ansluten 

Kommuner med högst brukningstaxa 
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Kostnaden för investeringar och underhåll för ledningsnät är en stor del av den totala kostnaden. Det 
innebär att kommuner med långa ledningslängder per betalande måste ha högre avgifter för att 
uppnå självfinansiering. 

Jämför man kommunerna med högst respektive lägst taxa för typhus A vad gäller avloppsrening och 
dricksvattenproduktion blir mönstret tydligt även här. Över hälften av kommunerna i kategorin lägst 
taxa får avloppet renat och/eller dricksvattnet producerat i större anläggningar, ofta genom 
gemensamma regionala bolag. Detta ger förstås betydande skalfördelar och därmed lägre kostnader. 
De stora reg·,onala bolagen finns där det finns förutsättningar för samordnad produktion, d v s i 
storstadsregionerna. Bland de mindre kommunerna med högre taxa finns även exempel på 
sam behandling med andra kommuner, men i mindre utsträckning och i mycket mer begränsad skala. 

Visserligen betalar ett typhus A i Munkfors 2,5 ggr mer än typhus A i Solna, men då ska man hålla i 
minnet att det i Munkfors krävs ca 28 ggr mer meter dricksvattenledningar och 31 ggr mer meter 
spillvatten ledning per ansluten. Solna har även som kranskommun i Stockholmsregionen kunnat 
utnyttja stora regionala anläggningar för dricksvattenproduktion och avloppsrening. Många liknande 
exempel skulle kunna göras. 

En annan viktig faktor är hur kapitalkostnader hanterats historiskt. Under 60- och 70-talen utgick 
mycket statligt stöd till att bygga ut avloppsreningsverk. Vidare har man skrivit av ledningsnät och 
anläggningstillgångar snabbare än verklig nyttjandeperiod. Mycket av de befintliga 
anläggningstillgångarna är därför redan avskrivna. Detta har skett i olika grad i kommunerna varför 
de kapitalkostnader som ligger till grund för avgiftsuttaget skiljer sig åt. 

Vidare är metoderna för redovisning olika i olika kommuner. Det handlar till exempel om olika 
modeller för avskrivning, avskrivningstider och internränta liksom kostnad för förnyelse och 
underhåll kostnadsförs. 

Det är komplicerat att i enskilda fall att härleda varför kapitalkostnaderna skiljer sig åt mellan olika 
kommuner. Vad som kan sägas med säkerhet är dagens kapitalkostnader är lägre än de som krävs i 
framtiden när nya investeringar aktiveras och finansieras genom va-avgifter. Till detta kommer behov 
av ökande investeringar för att möta stigande krav och klimatförändringar, se nedan. 

Det finns inga entydiga förklaringsfaktorer utifrån lokala förhållanden som kan illustrera i varje enskilt 
fall varför kommuner behöver ta ut låga respektive jämförelsevis högre VA-avgifter för att nå 
självfinansiering. Tibro, Lycksele och Tidaholm har låga avgifter i brukningstaxan fast de inte är stora 
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städer eller tätbebyggda kranskommuner med tillgång till regionala anläggningar, hur kan man 

förklara dessa undantag? 

En analys gjordes där två till befolkningen lika stora kommuner med hög (Tanum) respektive låg 

(Tibro) taxa jämfördes'- Även om de båda ligger i Västra Götaland och har omkring 12 000 invånare 
ser man snart att förutsättningarna är olika. Tanum är starkt kuperat och har 6 tätorter och (när 
studien gjordes) totalt 22 verksamhetsområden. Därför har man tidigare haft flera vattenverk. Flera 
av dessa har avvecklats för att få en mer rationell infrastruktu r vilket i det kortare perspektivet krävt 

investeringar i överföringsledningar. Antalet avloppsreningsverk är fortfarande stort och topografin 
innebär att man behöver ett större antal pumpstationer och avstånden mer ledning per ansluten. 
Tibro är platt med två tätorter, tre verksamhetsområden och större möjligheter att bygga en 
kostnadseffektiv infrastruktur för vatten och avlopp. Befolkningstätheten är fyra ggr högre än i 
Tanum. Råvatten till dricksvatten kan tas från grundvatten vilket inte kräver lika långtgående (och 

kostsam) behandling som ytvatten vilket används i Tanum. 

Det är också intressant att notera när de stora investeringarna skett i de båda kommunerna. Tibro 
samhälle startade utbyggnad av sin vattenförsörjning redan under 1930-talet och den stora 
expansionen skedde under 60-talet. I Tanum gjordes stor utökning av VA-verksamheten under 1980-
talet och befintliga reningsverk har byggts ut och rustats upp till stora kostnader utan statsbidrag. 

Vidare använder de båda kommunerna -liksom många kommuner i Sverige - mycket olika 
redovisningsteknik och kapitalkostnadsmetod vilket gör jämförelsen svår. 

Jämförelsen gäller två extremfall, men de generella slutsatserna för vad som påverkar VA-taxan torde 
vara giltiga generellt. Framförallt visar den på komplexiteten i de faktorer som påverkar taxans nivå. 

Hur har taxorna förändrats från förra året? 

Medelhöjningen i brukningsavgift för ett typhus A är 4,3%, det är i samma storleksordning som 
tidigare år under 2000-talet. Spridningen är dock tämligen stor. 32% av kommunerna ligger kvar på 

samma avgifts nivå eller har till och med sänkt. Ett mindre antal (13% av kommunerna) höjer mer än 
10%. Det förefaller dock inte finnas någon generell tendens mot att möta branschens ökande 
kostnaderna och reinvesteringsbehov vilket är oroande. 

Anläggningsavgiften - d v s engångsavgiften för att ansluta sig till de kommunala vattentjänsterna -
för ett typhus A är 2013 i medeltal 112 500 men varierar mycket kraftigt mellan kommuner. 
Kostnaden för att ansluta nya abonnenter kan i princip täckas av både anläggnings och 

brukningsavgifter varför kommunerna kan välja hur man vill finansiera detta (i vilken grad även 
brukningsavgifterfinansierar nya anslutningar). Det är därför naturligt att anläggningsavgifterna 
skiljer sig kraftigt åt. 

Vad gäller förändringen i anläggningsavgifter så har ett stort antal kommuner - 53% - valt att ligga 
kvar på samma avgifts nivå som förra året eller i några enstaka fall till och med sänka. Ett mindre 

antal kommuner höjer med 20% eller mer. 

SUngsten, A. " Varför är Tibro så billig och Tanum så dyr?" VA-Forsk rapport Nr 22 mars 2003. 
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Förändring av anläggningstaxa typhus A 

Figur 4 Förändring i anläggningstaxa för typhus A från 2012 till 2013 

Flera faktorer spelar in när kommuner sätter sin anläggningstaxa. Sker nya anslutningar i stor 
utsträckning genom förtätningar inom befintligt verksamhetsområde eller genom s k 
omvandlingsområden där kommunala vattentjänster ansluts till områden som tidigare saknade 
kommunalt VA? En annan faktor är förstås trycket på nya anslutningar, är det många områden som 
behöver anslutas de kommande åren så är behovet av anläggningsavgifter som ligger nära 
självkostnad större. I en del kommuner vill man hålla anläggningsavgifterna nere och kompenserar 

detta genom finansiering via brukningsavgift. 

Vad kan vi vänta oss """iftt>, i framtiden? 

Det finns flera faktorer som pekar på att kostnaden för att tillhandahålla vatten- och avloppstjänster 

kommer att öka i framtiden. 

• Idag är en stor del av kommunernas anläggstillgångar för vatten och avlopp (ledningsnät, 
avloppsreningsverk och dricksvattenverk) avskrivna. När nödvändiga investeringar görs för 
förnya denna infrastruktur kommer därför taxan att behöva höjas markant. 

• Förnyelsetakten av ledningsnät är lågt, i genomsnitt ca 0,5%. Den behöver öka till 0,8% sett 
endast till förnyelsebehovet. Om man även tar hänsyn till ökande funktionskrav på 
ledningsnäten kommerförnyelsebehovet att behöva stiga ytterligare. Det kommer att 

innebära en kraftig kostnadsökning. 

• Anpassningen till ett förändrat klimat kommer att innebära investeringar i både vattenverk, 
avloppsreningsverk och ledningsnät. 

• Miljökraven ökar genom till exempel ramdirektivet, Baltic Sea Action Plan, ökande krav på 
avskiljning av kemiska substanser i avloppsreningsverk samt ökande krav på hygienisering av 
slam. 
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Analyser visar att vattentjänstsektorn måste genomföra kraftiga investeringsökningar under de 

kommande 20 åren för att klara dessa utmaningar. Sett över riksgenomsnittet kommer de försiktiga 

ökningar vi noterat under hela 2000-talet inte kunna finansiera de åtgärder som krävs. 

Det är viktigt att kommunerna ser över sin VA-verksamhet och kritiskt granskar taxan redan nu för att 

se hur man ska kunna möta dessa utmaningar. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

 Datum Vår beteckning 

  2013-08-26 KS nr 2013.2337

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kultur och livsmiljö 
Åsa Eriksson,  Kulturstrateg 

 

0171-526 96 
asa.eriksson@habo.se 

 

Förslag på nya regler för Jan Fridegårdpriset  

Sammanfattning 
Om priset 
Jan Fridegårdpriset är Håbo kommuns st ora kulturpris och utdelas vartannat 
år i nära sam arbete med Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö. Priset 
instiftades 2005 till Jan Fridegårds m inne och utgörs av en prissumma på 
100 000 kr. Ytterligare syfte är att Ja n Fridegårdpriset ska bidra till 
kommunens attraktionskraft som  ett le d i m arknadsföringen av komm unen. 
För att öka spridning och kännedom  om priset så kommer komm unens 
nordiska vänorter att inbjudas till 2014 års prisceremoni.  
Långsiktighet och strategisk ansats   
Kultur och Fritid, num era Kultur och Li vsmiljö har under de senaste åren 
genomfört ett omfattande utvecklingsarbete gällande priset . Detta har bland 
annat. inneburit intern förankring, framtagande av nya strukturer och rutiner 
för genom förandeprocess sam t anvä ndande av priset som  komm unikativ 
arena. Här tillkommer stärkta relationer till Nordens Folkhögskola Biskops-
Arnö vilket skapat nya förutsättningar och möjligheter för samarbete.  
För att kun na ta Jan Fridegårdp risets upparbetade kapacitet till y tterligare 
nivå med syfte att öka komm unens synliggörande, krävs långsiktighet och 
en strategisk ansats. Ett sådant arbete bör vila på en uttalad ambition och ett 
tydligt reg lemente. Utf allet av Jan Fridegårdp riset vä rdeskapande insa tser 
samt dess mediala exponering bör f öljas upp, därför föreslås att Kultur och 
Livsmiljö framtar en slutrapport som föredras inför kommunstyrelsen.  
Prisets trovärdighet  
Centralt för prisets trovärdighet är juryns arbete och fram tagandet av ny 
pristagare. För att säkerställa pris ets tyngd och trovärdighet är det av 
särskild vikt att jury arbetet hanteras med kontinuitet och kunskap. Nordens 
Folkhögskola Biskops-Arnö utgör en välrenommerad kulturaktör och 
samarbetspart. Folkhögskolan besitter erforderligt kunnande på området och 
föreslås därför att på uppdrag av Håbo komm un ansvara för Jan 
Fridegårdprisets jury arbete sam t f ramtag av ny pristag are. Juryn f öreslås 
bestå av 3-5 m edlemmar med kompetens inom  de t nordiska språkom rådet 
samt prisets  tre ber ättarfält: littera tur, f ilm och teate r. Komm unstyrelsen 
utser i sedvanlig ordning juryn. Försla g på 2014 års jury presenteras i ett  
separat ärende.  
Nytt regelverk 
För att J an Fridegårdprisets reglemente ska utgöra ett st yrande verktyg och 
på ett tydligt sätt ange riktning oc h därm ed ge f örutsättningar f ör ett 



  2(2)

 Datum Vår beteckning 

  2013-08-26 KS nr 2013.2337

 

långsiktigt, kvalitativt arbete föreslås följande förändringar av regler för Jan 
Fridegårdpriset:  

 Att reglerna renodlas och förtydligas m ed avsikt att skapa klara 
riktlinjer och utgångspunkter. 

 Att priset om fattar det nordiska språkfältet inom  tre, sedan 
tidigare beslutade berättarfält: litteratur, film och teater. 

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

Beslutsunderlag 
– Regler för Jan Fridegårdpriset 
 
Kommunkansliets förslag till beslut: 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar att anta nya regler för Jan Fridegårdpriset  
__________ 
 



 

 

REGLER 

Regler för Jan Fridegårdpriset 

 

 



 REGLER 1

 Datu m Vår beteckning 

 
 2013-09-16  2013/106 nr 2013.2562

 

Regler för Jan Fridegårdpriset 

§ 1 Jan Fridegå rdpriset är  instif tat a v Håbo kommun till m innet av Jan  
Fridegårds författarskap och tilldelas en person som verkar i Jan Fridegårds anda . 
Priset spänner över det nordiska språkom rådet och innefattar ett berä ttande inom 
litteraturens, filmens eller teaterns fält.  
 
§2 Juryn utses av kommunstyrelsen i Håbo kommun.  Förslag på 
jurymedlemmar lä mnas av Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö inför det år 
priset utdelas. Juryn består av 3-5 me dlemmar med kompetens baserat på prisets 
nordiska språkområde och berättarfält, en ligt §1. Juryarbetet bedrivs av Nordens 
Folkhögskola Biskops-Arnö på uppdrag av Håbo kommun. Juryn kan till sig 
adjungera representanter med erforderlig kompetens, enligt ovan.   
 
§3 Priset utdelas vartannat år på Jan Fridegårds f ödelsedag 14 juni eller vid 
annan dag som  kommunstyrelsen beslut ar om. Prisceremonin genomförs på  
Biskops-Arnö i samarbete med Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö. 
__________ 
 

 
 



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

 Datum Vår beteckning 

  2013-09-11 KS nr 2013.2497

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kultur och livsmiljö 
Åsa Eriksson,  Kulturstrateg 

 

0171-526 96 
asa.eriksson@habo.se 

 

 
Förslag till val av jury till Håbo kommuns Jan Fridegårdpris 2014  
Jan Fridegårdpriset är Håbo kommuns stora kult urpris och utdelas vartannat år i 
nära samarbete med Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö.  
 

Ärendet 
Juryarbetet bedrivs av Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö på uppdrag av Håbo 
kommun och utses enligt Jan Fridegårdprisets reglemente § 2  
 
Till 2014 års jury föreslås följande personer:  

 
 

 

 

 
Beslutsunderlag 
– Reglemente Jan Fridegårdpriset 
 
Kommunkansliets förslag till beslut: 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Styrelsen beslutar, under förutsättning av fullmäktiges godkännande av regler 
för priset, att utse M

ill 2014 års jury för Jan Fridegårdpriset. 
__________ 



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

 Datum Vår beteckning 

  2013-09-19 KS2013/81 nr 2013.2621

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kultur och Livsmiljö 
Åsa Eriksson, Kulturstrateg 

 

0171-526 96 
asa.eriksson@habo.se 

 

Förslag på mottagare av Håbo Kulturstipendium 2013 

Sammanfattning 
Håbo Kommuns kulturstipendium syftar till att stimulera kommunens 
kulturella liv och att uppmuntra kulturellt verksamma personer eller grupper 
i kommunen. Stipendiet är riktat till skilda konstnärliga och kulturella 
områden såsom konst, musik, sång litteratur, teater, dans, foto, film, 
konsthantverk samt verksamhet inom kulturmiljö- eller hembygdsvård. 
Stipendiet utdelas till personer, grupper, och organisationer som är bosatta i- 
eller har anknytning till Håbo kommun. Stipendiaten bör företrädelsevis 
vara i början av sin konstnärliga eller kulturella karriär.  

Totalt 16 ansökningar har inkommit, varav en ansökan inlämnats för sent 
och sex ansökningar inte uppfyller stipendiereglementets krav. De 
återstående ansökningarna spänner över ett brett fält, påvisar ett stort 
engagemang.  

Nominerade eller ansökande  
 

 

 

 

 

 

  

 

  



 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

 Datum Vår beteckning 

  2013-09-19 KS2013/81 nr 2013.2621

 

  

Förvaltningens förslag 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att Håbo Kulturstipendium år 2013 
tilldelas

 
är född och uppväxt i Bålsta, har gått på 

Gransäterskolan och varit mycket aktiv inom Håbo Musikskola 

 önskar med stipendiet som stöd ytterligare fördjupa sitt kunnande 
inom sång på och därmed stärka sin fortsatta 
utveckling till operasångerska.. Stipendiet utdelas vid en öppen 
prisceremoni vars tidpunkt utannonseras på kommunens hemsida och i 
media.  

Beslutsunderlag 
- Reglemente Håbo Kulturstipendium 
 
Kommunkansliets förslag till kommunstyrelsen: 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att  tilldelas Håbo Kulturstipendium 
2013. 

__________ 
 



  1(2)

 Datum Vår beteckning 

  2013-10-01 KS2013/118 nr 2013.2773

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 

 

0171-525 02 
hans.nordstedt@habo.se 

 

Förslag om överenskommelse om samverkan kring personer 
med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län, Socialnämn-
den 
Sammanfattning 
Sedan 1 januari 2010 är landsting och kommuner skyldiga att ingå överens-
kommelse om samarbete när det gäller personer med psykiska funktions-
nedsättningar enligt 8 a § i hälso- och sjukvårdslagen och 5 kap. 
8 a § socialtjänstlagen. 

Skyldigheten att ingå en överenskommelse syftar till att utifrån gemensam-
ma mål identifiera områden där det är nödvändigt med ett gemensamt an-
svar för vård och stöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar. 

Bakgrund 
Ett av grundkraven i den nationella överenskommelsen ”Stöd till riktade in-
satser inom området psykisk ohälsa 2013” (PRIO, plan för riktade insatser 
inom området psykisk ohälsa), är att det i länet ska finnas överenskommel-
ser om samverkan kring personer; barn, unga och vuxna med psykisk funk-
tionsnedsättning. 

Överenskommelserna ska ha följts upp under året och handlingsplaner ska 
belysa huvudmännens ansvarsområde och ambitioner att arbeta mot gemen-
samma målsättningar. Behörig part att ingå överenskommelse är kommun-
fullmäktige eller nämnd efter delegation. Grundkraven är en förutsättning 
för att landsting och kommuner ska kunna ta del av de nationella presta-
tionsersättningarna. 

Överenskommelse om samverkan för personer med psykisk funktionsned-
sättning i Uppsala län togs fram under år 2012 och beslutades i organisatio-
nernas nämnder och styrelser. Uppföljningen av överenskommelsen samt de 
nationella bedömningskriterierna år 2013 har givit anledning till denna revi-
dering.  

Socialnämnden föreslår att fullmäktig beslutar att godkänna överenskom-
melsen om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i 
Uppsala län.  
 
Nämnden föreslår vidare att fullmäktige att hantering av överenskommelsen 
delegeras till socialnämnden, som i förekommande fall har att samverka 
med skolnämnden och bildningsnämnden. 
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 Datum Vår beteckning 

  2013-10-01 KS2013/118 nr 2013.2773

 

Beslutsunderlag 
– Socialnämndens beslut 2013-09-23, § 69 
– Förslag till överenskommelse med missivskrivelse, KS hid nr 2013.2765 

.  
Kommunkansliets förslag till beslut: 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar att ingå reviderad överenskommelse om samverkan 
kring personer med psykiskt funktionsnedsättning i Uppsala län. 

2. Fullmäktige delegerar den fortsatta hanteringen av överenskommelsen 
samt övrigt arbete utifrån den nationella psykiatrisatsningen till social-
nämnden.  

__________ 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-09-03 

SN § 69 SN 2012/53 201~ -09-l3 
ICSIlIr Reg .... 

Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning i Uppsala län 
Sammanfattning 
Sedan l januari 2010 är landsting och kommuner skyldiga att ingå 
överenskonnnelse om samarbete när det gäller personer med psykiska 
funktionsnedsättningar enligt 8 a § i hälso- och sjukvårdslagen och 5 kap. 
8 a § socialijänstlagen. 

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

Bakgrund 
Ett av grundkraven i den nationella överenskommelsen "Stöd till riktade 
insatser inom onnådet psykisk ohälsa 2013" (PRlO,planfär riktade 
insatser inom området psykisk ohälsa), är att det i länet ska fimas 
överenskommelser om samverkan kring personer; barn, unga och vuxna 
med psykisk funktionsnedsättning. 

Överenskommelserna ska ha följts upp under året och handlingsplaner ska 
belysa huvudmälllens ansvarsonnåde och ambitioner att arbeta mot 
gemensamma målsättningar. Behörig part att ingå överenskommelse är 
kommunfullmäktige eller nämnd efter delegation. Grundkraven är en 
förutsättning rör att landsting och kommuner ska kunna ta del av de 
nationella prestationsersättningarna. 

Överenskommelse om samverkan för personer med psykisk 
funktionsnedsättning i Uppsala län togs fran1 under år 2012 och beslutades i 
organisationernas nänmder och styrelser. Uppföljningen av 
överenskommelsen samt de nationella bedönmingskriterierna år 2013 har 
givit anledning till delma revidering. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2013-07-29, nr SN 2013.1836. 
Missiv Uppsala län, daterad 2013-06-18, nr SN 2013.1918. 
Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning i Uppsala län 2012-2016, reviderad juni år 2013, 
nr SN 2013.1918 
Bilaga, Socialstyrelsen, 2013 års överenskommelse inom området 
psykisk ohälsa - bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och 
prestationsbaserade mål 

EXPED1ERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2134 



HAso SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-09-03 

Socialnämnden 

SN § 69 SN 2012/53 
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funktionsnedsättning i Uppsala län till kommunfullmäktige får 
godkännande. 

2. Socialnämnden föreslår till kommunfullmäktige att vidare hmltering av 
överenskommelsen delegeras till socialnämnden, som i fårekommffilde 
fall hm' att samverka med skolnänmden och bildningsnämnden. 
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Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning i Uppsala län 

Fullmäktige i landstinget och kommunerna i Uppsala län föreslås: 

att godkänna den reviderade överenskommelsen om samverkan laing personer med psykisk 
funktionsnedsättning i Uppsala län, 

att delegera den fortsatta hanteringen gällande psykiatriöverenskommelsen samt övrigt arbete 
utifrån den nationella psykiatrisatsningen till berörd nämnd/styrelse. 

Ärende 

Sedan 1 januari 2010 är landsting och kommuner skyldiga att ingå överenskommelse om 
samarbete när det gäller personer med psykiska funktionsnedsättningar enligt 8 a § i hälso-
och sjukvårdslagen och 5 kap. 8 a § socialtjänstlagen. Skyldigheten att ingå en 
överenskommelse syftar till att utifrån gemensamma mål identifiera områden där det är 
nödvändigt med ett gemensamt ansvar för vård och stöd till personer med psykiska 
funktionsnedsättningar. 

Ett av grundlaaven i den nationella överenskommelsen Stöd till riktade insatser inom området 
psykisk ohälsa 2013, är att det i länet ska finnas överenskommelser om samverkan laing 
personer; barn, unga och vuxna med psykisk TImktionsnedsättning. Överenskommelserna ska 



ha följts upp under året och handlingsplaner ska belysa huvudmä11l1ens ansvarsområde och 
ambitioner att arbeta mot gemensamma målsättningar. Behörig part att ingå överenskommelse 
är fullmäktige eller nämnd efter delegation. Grundkraven äT en förutsättning för att landsting 
och kommuner ska kU11l1a ta del av de nationella prestationsersättningarna. 

Överenskommelse om samverkan för personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala 
län togs fram under 2012 och beslutades i organisationernas nänmder och styrelser. 
Uppföljningen av överenskommelsen samt de nationella bedönmingskriterierna 2013 har givit 
anledning till revideringar enligt följ ande. 

Ändringar: 

Överenskommelsen beslutas i vaJje enskild kommun och landsting. Detta för att 
underlätta den politiska processen. 

Tillägg och nya punkter: 

Mer betoning på barn som målgrupp, tydligare barnperspektiv. 
Anmälan om barn som far illa. 
Placering utanför hemmet - kostnadsfördelning 
Stöd till anhöriga/närstående 
Avvikelser 
Brukarrevision komplement till annan uppföljning 
FörtydligaJlde vilka övergripande utgångspunkter som ska råda för .samverkan. 
Tandvård 
Tvister 
UppföljninglutväTdering 

Nya och förändrade processmål: 

Tillägg gällande kvalitetsindikatorer för samordnad individuell plan 
Nytt mål för samverkansprocesser 
Ändrat mål kring hälsofrämjande arbete. 
Ändrat mål gällande aJlsvarsfördelning vid förskrivning av kognitiva hjälpmedel 
Sammanslagning av mål gällande individnära samverkan 

Förtydligande övrigt: 

Mer betoning på samverkan än tidigare också utifrån lagstadgad skyldighet. 
Mer betoning på brukarens delaktighet och medverkan. 
Individuellt förskrivna hjälpmedel inldusive kognitiva hjälpmedel har tydliggjorts. 

Fullmäktige i landstinget och kommunerna i Uppsala län föreslås godkänna den reviderade 
överenskommelsen om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning. 
Fullmäktige i landstinget och konmmnerna föreslås också delegera den fortsatta hanteringen 
gällaJ1de psykiatriöverenskommelsen samt det övriga arbetet utifrån den nationella 
psykiatri satsningen till berörd nämnd/styrelse. 
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2013 års överenskommelse inom området 
psykisk ohälsa - bedömningskriterier och an-
visningar för grundkrav och prestations-
baserade mål 

Bakgrund 
Regeringen beslutade i maj 2012 om en handlingsplan, PRIO psykisk 
ohälsa - plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-
2016. I handlingsplanen redogör regeringen för ett antal strategiska 
områden som kommer att utgöra en grund för arbete på området under 
perioden 2012-2016. För tidsperioden ser regeringen behov av att sär-
skilt prioritera två målgrupper: barn och unga samt personer med om-
fattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Mot bakgrund av 
detta har staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ingått en 
överenskommelse om stöd riktade till insatser inom området psykisk 
ohälsa 2013. Syftet med överenskommelsen är att uppmuntra, stärka 
och intensifiera landstingens och kommunernas utvecklingsarbete för 
personer med psykisk ohälsa, genom ekonomiska incitament och med 
patientens behov i centrum. Målet med överenskommelsen är att åstad-
komma en förbättrad och tillgänglig vård och omsorg men också en 
bättre livssituation för personer med psykisk ohälsa. 

Inom ramen för denna överenskommelse kommer staten att fördela 
630 miljoner kronor till de kommuner och landsting som uppfyllt ett 
antal grundkrav och prestationsmål. 

Uppföljning av överenskommelsen 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en bedöm-
ning av om kommuner och landsting har uppnått grundkrav och prestat-
ionsmål i 2013 års överenskommelse. 

Uppdraget att ta fram bedömningskriterier och anvisningar hur krav 
och mål kommer att bedömas har genomförts i nära samverkan med 
SKL och samordningsfunktionen för PRIO (Plan för riktade insatser 
inom området psykisk ohälsa) på Socialdepartementet. Bedömningskri-
terierna har tagits fram utifrån grundkraven och prestationsmålen i 
överenskommelsen. Bedömningskriterierna är förtydligande av dessa 
grundkrav och prestationsmål. Socialstyrelsens bedömning kommer 
enbart grunda sig på huruvida kommuner och landsting uppfyllt dessa. 

SOCIALSTYRELSEN 
106 30 Stockholm 

Telefon 075-247 30 00 
sociaJstyrelsen@socialstyrelsen.se 
www.socialstyrelsen.se 

Fax 075-2473252 
arg nr 202100-0555 
Bankgiro 5692-0515 
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Följande dokument utgör anvisningar till kommuner och landsting 
kring hur grundkrav och de prestations baserade målen i överenskom-
melse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 
"Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2013" kommer 
att bedömas av Socialstyrelsen. 

Underlag för bedömning 
SKL har åtagit sig att utforma en webbaserad inmatningsfunktion, där 
kommun och landsting ges möjlighet att rapportera in begärda uppgifter 
för grundkraven och de prestationsbaserade målen. Inmatningsfunkt-
ionen kommer att finnas tillgänglig på SKL:s hemsida den 15 maj 
2013. Inrapporterade uppgifter kommer sedan från SKL distribueras till 
Socialstyrelsen för bedömning. 

Socialstyrelsen kommer i samband med att inmatningsfunktionen 
fårdigställs i maj ge ytterligare information kring hur underlaget ska 
vara inrapporterat. 

Grundkrav 
För att kommuner och landsting ska få del av de prestationsbaserade 
medlen som är avsatta för 2013-års överenskommelsen måste två 
grundläggande krav vara uppfYllda. 

Grundkrav 1 
Första grundkravet är enligt 2013-års överenskommelse (sidan 13) föl-
jande: 

Grundkrav 1 

I länet ska finnas överenskommelser om samverkan kring personer 
barn, unga och vuxna med psykisk funktionsnedsättning. 

Av överenskommelserna ska framgå vilka målgrupper som omfattas, 
gemensamma mål för landstingens och kommunernas verksamheter, 
rutiner för samarbete kring enskilda personer med psykisk funktions-
nedsättning och hur individuella planer ska upprättas, ansvarsfördel-
ningen på områden dm' gemensamma insatser krävs samt former för hur 
tvister mellan parterna ska lösas. 

Överenskommelserna ska ha följts upp under året och handlingsplaner 
upprättats för att utveckla samverkan. 
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Organisationer som företräder patienter, brukare och närstående ska ha 
getts möjlighet att lämna synpunkter på överenskommelsen och hand-
lingsplanerna. 

Om någon enstaka kommun inte uppfyller första grundkravet kan 
landstinget och övriga kommuner ändå få ta del av prestationsmedlen 
under förutsättning att de kommuner som uppfyller grundkravet omfat-
tar minst 80 procent av länets invånare. Den kommun som inte uppfYll-
ler grundkraven kan ej ta del av de prestationsbaserade medlen. Lands-
tingets maximala prestationsbaserade ersättning uppgår till det 
procenttal som motsvarar invånarantalet föl' de kommuner som uppfYll-
ler grundkravet. 

Socialstyrelsen har använt begreppet samordnad individuell plan ge-
nomgående i detta dokument, begreppet får anses vara synonymt med 
individuell plan och SIP. 

Överenskommelse om samarbete 
Sedan den 1 januari 2010 är landsting och kommuner skyldiga att ha 
överenskommelser om samarbete när det gäller personer med psykiska 
funktionsnedsättningar enligt 8 a § i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 
och 5 kap 8 a § socialtjänstlagen (SoL). 

Skyldigheten att ingå en överenskommelse syftar till att utifrån ge-
mensamma mål identifiera de områden där det är nödvändigt med ett 
gemensamt ansvar för vård och stöd till personer med psykiska funkt-
ionsnedsättningar. 

Anvisningarna kring överenskommelse om samarbete har sin ut-
gångspunkt i Socialstyrelsens meddelandeblad (Nr 112010) och bygger 
på regeringens proposition 2008/09:193, vissa psykiatrifrågor m.m. 
Dessutom återges valda delar ur slutbetänkandet Ambition och ansvar 
av Nationell psykiatrisamordning, SOV 2006: 100. 

Länk till Socialstyrelsens meddelandeblad nr 112010. 

Vilka målgrupper omfattas? 
Överenskommelserna ska omfatta följande målgrupper: barn, unga och 
vuxna med psykiskfunktiosnedsättning. Nfu' det gäller överenskommel-
serna om samverkan anges inga åldersgränser, utan kraven på samord-
ning gäller även insatser till barn (0-18 år) och äldre (65+). 
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Socialstyrelsens definition av psykisk funktionsnedsättning utgår från 
den målgrupp som Nationell psykiatrisamordning definierat: 
" ... personer med psykisk funktionsnedsättning som upplever väsent-
liga svårigheter alt uiföra aktiviteter på viktiga livsområden. Dessa 
svårigheter ska ha fUnnits eller kan antas komma att bestå under en 
längre tid. Svårigheterna kan bestå av funktionshinder, det vill säga 
begränsningar som uppstår i relation mellan en person med en funkt-
ionsnedsättning och brister i omgivningen, eller vara en direkt effekt av 
funktionsned.,ättningen ". 

Bedömningskriterier: 
• Av överenskommelsen ska det framgå att den omfattar barn, unga 

och vuxna med psykisk funktionsnedsättning. 

Gemensamma mål för landstingens och kommunernas 
verksamheter 
Överenskommelsen tydliggör och förstärker huvudmännens ansvar för 
målgruppen. En grundläggande utgångspunkt för överenskommelsen 
är att huvudmännen gemensamt fastställer det resultat man vill uppnå 
med de insatser man ger personer med psykiska funktionsnedsättningar 
(prop. 2008/09:193 S. 14 och Ambition och ansvar S. 562, 637 och 
643). 

Enligt Nationell psykiatrisamordningen (SOV 2006: 100) saknas ofta 
gemensamma mål och principer samt ställningstaganden kring ansvars-
fördelningen mellan huvudmännen. Regeringen anser att det är viktigt 
att alla landsting och kommuner kommer överens om hur behovet av 
socialtjänst och hälso- och sjukvård ska tillgodoses för personer med 
psykisk funktionsnedsättning. 

Målen ska formuleras på det sätt som bedöms nödvändigt för att de 
ska kunna vara till praktisk ledning för verksamheternas innehåll. I 
många fall innebär det sannolikt att det behövs både övergripande och 
mera uppföljningsbara och detaljerade mål (SOV 2006: l 00 Ambition 
och ansvar S. 562). 

För att överenskommelserna ska ra verklig betydelse för medborgar-
na, för det praktiska arbetet i kommuner och landsting och för verk-
samheternas resurser och inriktning, krävs överenskommelser av både 
principiell och praktisk karaktär. Genom överenskommelser som inne-
håller bestämmelser om gemensamma mål, resursfördelning och över-
gripande samarbete kring vissa grupper, kan förtroendevalda och andra 
beslutsfattare skapa långsiktiga strukturer för samverkan och ansvars-
fördelning, vilket är till nytta både för verksamheternas ekonomi och 
för medborgarna. 
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Överenskommelsen ska omfatta även de personer som vårdas av en-
skilda aktörer som kommuner och landsting, i enlighet med 3 § HSL 
och 2 kap. 5 § SoL har slutit avtal. 

Målen i överenskommelsen bör formuleras på det sätt som bedöms 
nödvändigt för att de ska kunna vara till praktisk ledning för verksam-
heternas innehåll. 

Bedömningskriterier: 
• Överenskommelsen ska uttrycka mål och gemensamma utgångs-

punkter för samverkan mellan landstinget och kommunen. 

Rutiner för samarbete kring enskilda personer med 
psykiska funktionsnedsättningar 
Överenskommelsen ska innehålla rutiner för samarbete mellan kom-
munen och landstinget kring enskilda personer med psykisk funktions-
nedsättning. I den övergripande överenskommelsen är det väsentligt för 
det dagliga patient och klientarbetet att det framgår vem som ansvarar 
för att ta kontakter och hur information ska förmedlas mellan kOl1l1nun 
och landsting. 

Bedömningskriterier: 
• Överenskommelsen ska innehålla övergripande rutiner för samarbete 

kring personer med psykisk funktionsnedsättning mellan landsting 
och kommun. 

• Överenskommelsen ska innehålla hur individuella samordnade pla-
ner ska upprättas när den enskilde har behov av insatser från båda 
huvudmännen. 

Hur individuella samordnade planer ska upprättas 
Den l januari 2010 infördes en lagstadgad skyldighet i både HSL (3 f 
§) och SoL (2 kap. 7 §) som innebär att huvudmännen tillsammans ska 
upprätta en samordnad individuell plan när den enskilde har behov av 
insatser från båda huvudmännen. Syftet är att säkerställa samarbetet 
mellan huvudmännen så att enskildas samlade behov av hälso- och 
sjukvård och socialtjänst tillgodoses. 

Planen ska upprättas om kommunen eller landstinget bedömer att den 
behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den 
enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska påbör-
jas utan dröjsmål. Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans 
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med den enskilde och närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet 
med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det. 

Den individuella planen gäller alla enskilda, inte enbart personer med 
psykiska funktionsnedsättningar. Planen gäller också både barn och 
vuxna. Skyldigheten är inte heller tänkt att begränsas enbart till perso-
ner med stora och omfattande behov. Syftet är att säkerställa samarbetet 
mellan huvudmännen så att enskildas samlade behov av hälso- och 
sjukvård och socialtjänst tillgodoses. 

Av rutinen ska det framgå att planen ilU1ehåller: vilka insatser som 
behövs, vilka insatser respektive huvudman ska svam får, vilka åtgär-
der som vidtas av någon annan än landstinget och kommunen, och vem 
av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret får planen. 

Bedömningskriterier: 
• Det ska finnas rutiner får samordnad individuell plan enligt HSL 3 f 

§ och SoL 2 kap. 7 § som anger vad en plan ska innehålla, hnr den 
ska upprättas och som hänvisar till lagstiftning och befintliga doku-
ment kring ansvarsfårdelning mellan huvudmännen. 

• Om rutiner saknas får hur en samordnad individuell plan upprättas i 
den ingångna gemensamma överenskommelsen får personer med 
psykisk funktionsnedsättning, ska detta framgå av andra styrdoku-
ment. 

Ansvarsfördelningen på områden där gemensamma 
insatser krävs 
Bestämmelserna om samverkan mellan landsting och kommun som 
omfattar personer med psykisk funktionsnedsättning tydliggör och får-
stärker huvudmännens ansvar på området. 

För att överenskommelserna ska få verklig betydelse for medborgar-
na, får det praktiska arbetet i kommuner och landsting och får verk-
samheternas resurser och inriktning 

"krävs överenskommelser av både principiell och praktisk karaktär. 
Genom överenskommelser som innehåller bestämmelser om gemen-
samma mål, resursfördelning och övergripande samarbete kring vissa 
grupper, kan förtroendevalda och andra beslutsfattare skapa långsik-
tiga strukturer för samverkan och ansvarsfordelning, vilket är till nytta 
både for verksamheternas ekonomi och för medborgarna" (prop. 
2008/09:193 s. 14). 
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I överenskommelserna bör kommnn och landsting tydliggöra samar-
betsrutiner och ansvarsfördelning för barn och unga samt vuxna som är 
placerade i I-IVB eller särskilda ungdomshem. 

Bedömningskriterier: 
• I överenskommelsen för personer med psykisk funktionsnedsättning 

ska kommun och landsting tydliggöra det gemensamma och huvud-
männens eget ansvar för hälso- och sjukvård, boende, sysselsättning 
och arbetsrehabilitering, hjälpmedel, stöd till anhöriga och närstå-
ende samt insatser som särskilt berör barn och unga från både kom-
mun och landsting. 

Former för hur tvister mellan parterna ska lösas 
Tvister mellan landsting och kommun kring ansvarsfördelning och 
kostnader kan kräva omfattande resurser och dessutom ra till följd att 
enskilda inte rar sina behov tillgodosedda. De erfarenheter som gjorts i 
samband med uppkomna tvister ska utgöra ett underlag för det syste-
matiska kvalitetsarbetet. 

Bedömningskriterier: 
• Av överenskommelsen ska det framgå hur tvister i samverkan mel-

lan kommun och landsting ska lösas, såväl som på individ som 
övergripande organisationsnivå. Det ska framgå vem eller vilka som 
ska avgöra ansvarsfördelningen när kommun och landsting inte 
kommer överens. 

Överenskommelserna ska ha följts upp under året 
Det är lämpligt att i arbetet med överenskommelserna planera för hur 
de kontinuerligt ska följas upp och utvärderas. Tidpunkter för avstäm-
ningar och eventuella förändringar av överenskommelserna ska anges. 
Hur avvikelser fr·ån överenskommelserna ska hanteras kan också ingå i 
detta sammanhang. 

Kommunernas och landstingens gemensamma uppföljning av över-
enskommelsen ska omfatta uppföljning av gemensamt uppsatta mål för 
samverkan och resultat samverkan fått för brukare och klienter. Ytterli-
gar syfte är att följa upp om överenskommelserna fungerar som det är 
tänkt. 

De kommuner och landsting som upprättar en ny överenskommelse 
om samarbete (dvs. inte tidigare har upprättat en överenskommelse) 
förväntas inte följa upp den 2013. 
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Bedömningskriterier: 
• Överenskommelsen fdr målgruppen med psykisk funktionsnedsätt-

ning som ingåtts tidigare år ska gemensamt av huvudmännen ha 
fdljts upp under 2013 med angivet datum när detta har genomförts. 

Handlingsplaner upprättats för att utveckla samverkan 
Handlingsplaner behövs för att säkerställa att övergripande och detalje-
rade mål för gruppen psykisk funktionsnedsättning uppnås. I hand-
lingsplanen ska det framgå vilka åtgärder huvudmännen avser att vidta 
för att utveckla samverkan. 

Handlingsplanen bör belysa huvudmännens respektive ansvarsområ-
det och övergripande åtgärder. Det bör framgå hur man kommer till-
rätta med strukturer som saknas, brister i samverkan och rutiner utifrån 
övergripande behovsanalys, samt identifierade områden kring tvister 
och synpunkter från brukarorganisationer eller motsvarande. Resultatet 
av samverkan utifrån ett brukarperspektiv ska belysas i handlingspla-
nen. 

Handlingsplanen baseras på uppföljningen. Om uppföljning och 
handlingsplan görs gemensamt för länet ska den givetvis bygga på erfa-
renheterna i de olika ingående kommunerna. 

Bedömningskriterier: 
• En skriftlig handlingsplan ska ha upprättats under 2013 som ska 

bygga på den uppföljning som gjorts. Bedömningen fokuserar på att 
en skriftlig handlingsplan finns. 

• Av handlingsplanen ska det fi·amgå när den ska följas upp (datum 
för planerad uppföljning). 

Organisationer som företräder patienter, brukare och 
närstående ska ha getts möjlighet at! lämna synpunkter på 
överenskommelsen och handlingsplanerna 
Överenskommelserna ska utformas i samråd de organisationer som 
företräder patienter, brukarare och närstående. Syftet är att överens-
kommelserna ska utformas utifrån intressen hos dem som använder 
tjänsterna och inte bara innehålla bestämmelser av organisatorisk och 
ekonomisk art. Det är viktigt att landstingen och kommunerna an-
stränger sig för att få till stålld en fungerande kontakt med brukar- och 
närståendeorganisationerna. 

Vilka organisationer som ska inbjudas till samråd måste avgöras av 
vilka som finns i den aktuella regionen. Samrådet innebär inget krav på 
at! organisationerna ska godkänna avtalets innehåll. Ä ven om organi-
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sationer som företräder brukare och närstående inte finns represente-
rade i alla kommuner och landsting, finns de oftast på regional nivå och 
om inte annat på nationell nivå. 

Bedömningskriterier: 
• Organisationer som företräder patienter, brukare och närstående ska 

ha getts information och möjlighet att lämna synpunkter på överens-
kommelsen och handlingsplanen under 2013. 

• Av handlingsplanen ska det framgå vilka organisationer som föret-
räder patienter, brukare och närstående som givits information och 
som givits möjligheten att lämna synpunkter på handlingsplanen och 
överenskommelsen. 

Vem ingår avtal? 
Överenskommelsen ska omfatta även de personer som vårdas av en-
skilda aktörer som kommuner och landsting, i enlighet med 3 § HSL 
och 2 kap. 5§ SoL har slutit avtal. 

1) Vem är behörig part att ingå en överenskommelse hos hu-
vudmännen? 
Behörig part att ingå en överenskommelse är fiJ!lmäktige eller 
nämnd efter delegation. 

2) Vilka nnderskrifter eller beslnts måste finnas med för att 
visa att alla kommuner t ex ingått avtalet? 
Underskrifter av behöriga parter i överenskommelsen, eller be-
slut enligt protokoll från fullmäktige eller nämnd. 

Hur data ska vara inrapporterat för Socialstyrelsens 
bedömning 
Kommuner och landsting/regioner ska i den webbaserade inmatnings-
funktionen via SKL:s hemsida ha svarat på fi·ågor om överenskommel-
sen samt ha lämnat in följande handlingar: 
• Överenskommelsen om samarbete som avser personer med psykiska 

flmktionsnedsättningar enligt 8 a § i hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL) och 5 kap 8 a § socialtjänstlagen (SoL). 

• Beslut av behörig part som ingått överenskommelsen ska framgå 
genom underskrift eller beslut enlig protokoll från fullmäktige eller 
nämnd. 
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• Om rutiner salmas för hur en samordnad individuell plan är upprät-
tad i den ingångna gemensamma överenskommelsen för personer 
med psykisk funktionsnedsättning, ska detta framgå av andra st yr-
dokument som bifogas. 

• Handlingsplan som är upprättad under 2013 och avser att följa upp 
den ingångna överenskommelsen (avser reviderade överenskommel-
ser). 

I överenskommelsen för 2013 (sidan 13) finns vägledande 
anvisningar om att kravet anses uppfyllt om: 
• Punkterna som beskrivs i Grundkrav l (se ovan) finns med i sam-

verkansöverenskommelsen. 
• Det finns en dokumenterad uppföljning av samverkansöverenskom-

melsen samt om det av denna eller mmat dokument framgår vilka åt-
gärder huvudmännen avser att vidta för att utveckla sml1Verkan och 
det framgår om och hur organisationer som företräder brukare och 
närstående har getts möjlighet att lämna synpunkter på överens-
kommelsen och handlingsplanen och eventuella synpunkter från 
dessa redovisas. 

Grundkrav 2 
Grundkrav 2 
Landstinget och kommunerna i länet ska tillhandahålla webbaserad 
information eller motsvarande där det beskrivs var i landstinget och 
kommunerna barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer kan 
vända sig för att ra vård, stöd och hjälp. 

Om någon enstaka kommun inte uppfyller grundkraven kan landstinget 
och övriga kommuner ändå ra ta del av prestationsmedlen under 
förutsättning att de kommuner som uppfyller grundkraven omfattar 
minst 80 procent av länets invånare. Den kommun som inte uppfYller 
grundkraven kan ej ta del av de prestationsbaserade medlen. Landsting-
ets maximala prestationsbaserade ersättning uppgår till det procenttal 
som motsvarar invånarantalet för de kommuner som uppfyller grund-
kraven. 

Grundkrav två avser att kommun och landsting ska tillhandahålla web-
baserad information (eller motsvarande) valt barn och unga med psy-
kisk ohälsa och deras fmniljer kan vända sig för att ra vård, stöd och 
hjälp. 
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Informationen ska vara tillgänglig på kommunerna och landstingens 
egna hemsidor och ska innehålla information om vart barn och nnga 
med psykisk ohälsa och deras familjer kan vända sig med olika typer av 
problem oavsett om problemet har psykiska, medicinska, pedagogiska 
eller sociala orsaker samt av olika brådskandegrad. De områden som 
ska finnas med är: 
• Akut hjälp 
• Allvarliga tillstånd och problem som kräver specialistinsats 
• Problem som inte kräver specialistinsats föl' psykisk ohälsa 
• Hjälp av bedömning av problem 
• Frågor och råd bl.a. om vilket stöd och hjälp det kan vara lämpligt 

att söka 

Grundkravet kommer att följas upp genom en webbgranslming som 
genomförs av Socialstyrelsen. De kommuner eller landsting som till-
handahåller informationen på annat sätt än på webben måste skicka in 
exempel på detta till Socialstyrelsen enligt angivet datum. Kravet på 
vad som ska framgå av informationen är detsamma som om informat-
ionen finns på webben. 

SKL kommer under april tillhandahålla en mall på webbaserad hem-
sida. Vid oklarheter eller avvikelse från SKL:s mall finns möjlighet till 
förhandsgranskning om huruvida kommun och landstings hemsida an-
ses vara uppfylld. Önskemål om förhandsgranskning ska meddelas sen-
ast den 3 I juli. 

Bedömningskriterier 
• Det ska tydligt framgå av huvudmännens hemsidor (eller motsva-

rande) information om vart barn och unga med psykisk ohälsa och 
deras familjer kan vända sig med olika typer av problem och olika 
brådskandegrad som avser: akut hjälp, allvarliga tillstånd och pro-
blem som kräver specialistinsats, problem som inte kräver special-
istinsats for psykisk ohälsa, hjälp av bedömning av problem och frå-
gor och råd bl.a. om vilket stöd och hjälp det kan vara lämpligt att 
söka. 

• Om information ges på annat sätt än webbsida ska denna informat-
ion motsvara innehållet av den webbaserade informationen och läm-
nats in i SKL:s webbaserade inmatningsfunktion senast 30 oktober. 
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Akut hjälp 
• Kommunen/landstinget ska på deras hemsida ha information om vart 

barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer akut vänder sig 
till för rådgivning, hjälp och behandling vid olika tillstånd och situ-
ationer: 

- För landstingen ska lokala/regionala akuta verksamheter 
som t ex jourverksamheter, akutmottagningar, BUP:s 
öppenvårdsmottagningar finnas med, Information var 
man vänder sig till och uppgifter så som telefonnummer, 
e-post adress, besöksadress och postadress ska finnas till 
dessa akuta verksamheter. Information ska finnas både 
för dagtid och efter kontorstid. 

- För kommunerna ska deras lokala/regionala verksam-
heter som t ex socialjour och krisgrupper finnas med. In-
formation var man vänder sig till och uppgifter så som 
telefonnummer, e-post adress, besöksadress och posta-
dress ska finnas. Information ska finnas både för dagtid 
och efter kontorstid. 

- Kontaktinformation och länkning till: 112, sjukvårds-
rådgivning 1177 eller motsvarande, UMO, bamens 
hjälptelefon 116 11, BRIS vuxentelefon om barn 077-
1505050 och Röda korsets jourhavande kompis ska fin-
nas med hos landstingen/kommunernas sidor. 

Följande områden ska finnas med på kommunens bemsida: 
• Alkohol och droger • Mobbning, och kränkande 
• Brister i föräldraskap behandling 
• Dyslexi • Problem i skolan 
• Dödsfall • Riskbrnk och missbruk 
• Ekonomiska problem • Sexuella övergrepp 
• Funktionsnedsättning • Skilsmässa 
• Ilska och utbrott • Skolfrånvaro 
• Kriminalitet • Stress 
• Kris i livet • Våld och övergrepp 

För ovanstående områden ska det framgå information om: 
- Vilket stöd och insatser kommunen kan ge. 
- Vart man kan vända sig inom kommunen för att få hjälp, stöd 

och insatser (Information var de vänder sig och uppgifter så som 
telefonnummer, e-post adress, besöksadress och postadress ska 
finnas). 
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Följande områden ska finnas med på landstingets hemsida: 
• ADHD • Psykos 
• Alkohol och droger 
• Asperger och autism 
• Bipolär 
• Depression 
• Dyslexi 
• Dödsfall 
• Fobier 
• Fnnktionsnedsättning 
• Ilska och utbrott 
• Kris i livet 
• Ledsen och nedstämd 
• Oro 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Riskbruk och missbruk 
Självmordstankar 
Självskadebeteende 
Stress 
Svårt att koncentrera sig 
Sömnstörning 
Tourettes syndrom 
Tvångssyndrom 
Våld och övergrepp 
Ängest 
Ätstörningar 

Information om vart barn och unga ska vända sig förmedlas lämpligen 
genom en länk till egen verksamhet eller till vårdgrannens hemsida. 
(Ex kommunen länkar till I 177.se och aktuellt avsnitt där.) 
För ovanstående områden ska det framgå information om: 

- Symtom eller beskrivning av problem 
- Hnr man behandlar 
- Egen vård 
- Råd till närstående 
- Närstående- och brukarföreningar 
- Var man söker rådgivning och vård (Information vart de vänder 

sig och uppgifter så som telefonnummer, e-post adress, besöks-
adress och postadress ska finnas). 

Hur data ska vara inrapporterat för Socialstyrelsens 
bedömning 
• Önskar huvudmannen en preliminär bedömning av grundkrav två 

ska de genom SKL:s webbaserade inmatningsfunktion senast 31 juli 
lämna de uppgifter som avser grundkravet. 

• Uppgifter för grundkrav två som ska ligga till grund för Socialstyrel-
sens slutbedömning ska lämnats genom SKL:s webbaserade inmat-
ningsfnnktion senast 30 september. 
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Prestationsmål1 och 2 - barn och unga 
Prestations mål 1 och 2 

De landsting som rapporteraT till den nationella databasen Väntetider i 
vården, enligt en nationellt överenskommen metod för kvalitetssäkrad 
redovisning, med en svarsfrekvens som motsvaraT 95 procent inom de 
båda delområden som anges nedan, får ta del av medlen enligt följande: 

80 000 000 kronor fördelas under 2013 till de landsting som når 
målet att minst 90 procent av barn och unga med beslut om en 
första bedömning inom den specialiserade barn- och ungdomspsy-
kiatrin eller annan verksamhet med uppdrag kring psykisk ohälsa 
har fått en första bedömning inom högst 30 dagar. 

100 000 000 kronor fördelas under 2013 till de landsting som når 
målet att minst 80 procent av barn och unga med beslut om en 
första bedömning inom den specialiserade barn- och ungdomspsy-
Idatrin eller annan specialistverksamhet med uppdrag kring psykisk 
ohälsa, har påböljat fördjupad utredning eller behandling inom 
högst 30 dagar. 

Hög tillgänglighet till den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin 
äT ett prioriterat område. 

Prestationsmålet kommer att följas upp genom den kontroll av de 
uppmätta väntetiderna inom barn- och ungdomspsykiatrin och annan 
specialistverksamhet i databasen Väntetider i vården som SKL gör den 
30 november 2013. Rapportering och redovisning sker på samma sätt 
som i 2011 års överenskommelse om kömiljarden och förstärkt vårdga-
ranti för barn och unga, formerna för detta tillgängliggörs på SKL:s 
webplats. 

Länk till väntetider. se 
http://www.vantetider.se/foerbaettringsarbete/kuuskapsbank/nyheter/till 
gaenglighetssatsningen-foer-barn -och-unga-med -psykisk -ohaelsa-2013 

Bedömningskriterier: 
• Prestationsmålet kommer att anses vara uppfyllt om rapporteringen 

och väntetiderna är i enlighet med vad som sägs i bedömningsrutan 
ovan. 
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Hur data ska vara inrapporterat för Socialstyrelsens 
bedömning 
• Väntetidssamordnarna i landstingen foljer givna instruktioner hur 

uppgifter ska lämnas. 

Prestationsmål 3 och 4 - barn och unga 
Prestationsmål3 och 4 
100 000 000 kronor fordelas till de kommuner som rapporterar hur 
många samordnade individuella planer enligt SoL som upprättats 
for personer under 18 år samt som har gjort en uppskattning av be-
hovet av sådana planer fOr personer i kommunen som är under 18 år 
och som har kontakt med socialtjänsten. 

50 000 000 kronor forde1as till de landsting som rapporterar hur 
många samordnade individuella planer enligt HSL som upprät-
tas for personer under 18 år samt som har gjort en uppskattning 
av behovet av sådana planer for alla personer under 18 år som 
har kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin i länet. 

Sedan den I januari 2010 finns en lagstadgad skyldighet i både HSL (3 
f §) och SoL (2 kap. 7 §) som innebär att huvudmännen tillsammans 
ska upprätta en samordnad individuell plan när den enskilde har behov 
av insatser från båda huvudmännen. Syftet är att säkerställa samarbetet 
mellan huvudmännen så att enskildas samlade behov av hälso- och 
sjukvård och socialdänst tillgodoses. 

Planen ska upprättas om kommunen eller landstinget bedömer att den 
behövs for att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den 
enskilde samtycker till att den upprättas. . 

Målgruppen som prestationsmålet avser är barn och unga under 18 år 
med pågående vård och stöd både i bam- och ungdomspsykiatrin och 
socialtjänsten. 

Samordnad individuell plan avser enligt HSL 3 f § och SoL 2 kap. 7 
§. Det finns även bestämmelser om individuella planer for enskilda 
individer i andra lagar, fOrordningar och foreskrifter, och det forekom-
mer också planering på frivillig väg utan att det finns någon fOreskriven 
skyldighet. Om det redan finns en upprättad plan enligt någon annan 
bestämmelse eller på fi'ivillig grund, finns det inget behov att upprätta 
en samordnad individuell plan så länge den andra redan upprättade pla-
nen uppfyller samtliga foreskrivna krav som gäller for individuella pla-
ner. 
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Bedömningskriterier: 
• Ange får hur många barn (under 18 år) man har upprättat en sam-

ordnad individuell plan. 
o Ange hur många barn (under 18 år) som uppskattas ha behov aven 

samordnad individuell plan. 

Hur data ska vara inrapporterat för Socialstyrelsens 
bedömning 
o Uppgifterna ska vara inlämnade i SKL:s webbaserade inmatnings-

funktion senast l november. 

I överenskommelsen för 2013 (sidan 17) finns vägledande 
anvisningar om at! kravet anses uppfyllt om: 

o Hur många barn som har en samordnad individuell plan samt 
• Hur många barn som uppskattas har behov aven samordnad indivi-

duell plan. 

Prestationsmål 1 - Personer med omfattande 
eller komplicerad psykiatrisk problematik 
Prestationsmål 1 

100 000 000 laonor fördelas tiII de landsting som - dels har registrerat 
minst 50 procent av patienterna (ny- och återbesök) i relevant psykia-
triskt kvalitetsregister bland de åtta befintliga sådana register, - dels 
visar at! 50 procent av patienterna som registrerats i PsykosR och Bipo-
lär har fått en uppföljning av sin läkemedelsbehandling aven läkare. 

Prestationsmålet avser registrering i nationella kvalitetsregister och 
landstingens arbete med att systematiskt följa npp resultatet av den vård 
och behandlings som ges inom psykiatrin. 

Prestationsmålet är uppdelat i två delar, där den första delen avser 
registrering i psykiatriska kvalitetsregistren och den andre delen som 
följer upp förekomsten av läkemedelsgenomgångar i två av de psykia-
triska kvalitetsregistren. 
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Den första delen av prestationen innebär att patienten registreras i något 
eller några av fOljande, för patienten relevanta, Nationella Kvalitetsre-
gister: 
• BipoläR • BUSA 
• PsykosR • RiksÄT 
• Rättspsykiatri • LAROS 
• ECT • SBR 

För att kmma bedöma hur stor andel av verksamheterna som ska regi-
strera i registret samt antal patienter som kan inkluderas ska landsting-
en rapportera in vilka enheter som är relevanta för registreringar samt 
det förväntade antalet patienter som kan delta i respektive register. 

För att denna första del av prestationen ska anses uppnådd måste 
minst 50 procent av det förväntade antalet patienter i landstinget ha 
registrerats i ett eller flera av de åtta Nationella Kvalitetsregistren som 
är relevant för den aktuella patienten. 

Relevanta enheter avser enheter som t ex allmänpsykiatriska enheter 
och subspecialiserade mottagningar inom psykiatrin som behandlar 
personer med specifik inklusionskriterier vad gäller psykiatrisk dia-
gnos, problematik eller situation som gäller respektive kvalitetsregister. 

Prestationsmålet ska omfatta alla relevanta aktörer som bedriver så-
dan psykiatrisk vård och behandling som kan registreras i något av de 
åtta befintliga kvalitetsregistren. 

Staten och SKL äl" överens om att stimulera utvecklingen inom vissa 
utvalda kvalitetsområden genom att pröva att en årlig läkemedelsge-
nomgång genomförs inom psykiatrin. Den andre delen av prestationen 
avser läkemedelsgenomgång som registreras i de två registren BipoläR 
och PsykosR under 2013. 

Bedömningskriterier: 
• Landstingen ska ange vilka möjliga enheter som är relevanta enheter 

att registrera in i de åtta nationella psykiatriska kvalitetsregistren, 
samt uppge antal möjliga patienter att registrera i dessa register. 
(Avser patienter med pågående vård och behandling vid verksam-
heterna med specifika psykiatriska diagnoser eller funktionstillstånd 
som de åtta kvalitetsregistren avser). 

• Landstingen ska ange hur många patienter i respektive register som 
har registTerats under perioden I januari 2013 tom 31 oktober 2013. 
Ett landsting anses ha uppfyllt bedömningsla-iteriet om totalt 50 pro-
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cent av förväntade patienter har registrerats i ett eller flera av de åtta 
psykiatriska registren. 

• Landstingen ska ange antalet patienter i BipoläR och PsykosR som 
fått en uppföljning av sin läkemedelsbehandling aven läkare. Ett 
landsting anses ha uppfYllt bedömningskriteriet om 50 procent av 
patienterna registrerade i kvalitetsregistret under perioden 30 april 
2013 tom 30 oktober 2013 fått en läkemedelgenomgången i de två 
berörda kvalitetsregister. 

Hur data ska vara inrapporterat för Socialstyrelsens 
bedömning 
• Uppgifter om registeringar i de psykiatriska kvalitetsregistren sker 

genom sammanställning av KCP befintliga registerstatistilc. En av-
läsning av KCP:s registerstatistik sker den 30 oktober 2013. KCP 
ger SKL data, varav inga uppgifter förväntas lämnas direkt av lands-
tingen. 

18(24) 



SOCIALSTYRELSEN 2013-04-26 Dnr 5.3-6553/2013 

Prestationsmål 2 - Personer med omfattande 
eller komplicerad psykiatrisk problematik 

Prestationsmål 2 

50 000 000 lcronor fårdelas till de landsting som visar att de har bedrivit 
ett systematiskt fårbättringsarbete får att minska behovet av tvångsåt-
gärder samt fårbättrat sin rapportering av tvångsvårdstillfållen och 
tvångsåtgärder till Patientregistret (PAR). Ett landsting som deltar i 
SKL:s projekt får fårbättringsarbete inom heldygnsvården ska anses 
leva npp till kravet i denna del och får del av medlen om man också 
rapporterar ovanstående vårdtillfållen och åtgärder till patientregistret. 

I regeringens PRIO-plan anges som ett delmål att behovet av tvångsåt-
gärder ska minska. Prestationsmålet avser at! fålja landstingens syste-
matiska fårbättringsarbete får att minska behovet av tvångsåtgärder 
samt fårbättrat sin rapportering av tvångsvårdstillfållen och tvångsåt-
gärder till Socialstyrelsens patientregister (PAR). 

Förbättringsarbetet kan innehålla riktade åtgärder både får att får-
bättra heldygnsvårdens innehåll och får att minska behovet av inlägg-
ning med tvång. Förbättringsarbetet ska bedrivas i samråd med organi-
sationer som fåreträder patienter och närstående samt omfatta särskilda 
åtgärder får att säkra att den tvångsvårdade patienten känner till sina 
rättigheter och rar dem tillgodosedda. 

Det är angeläget att fårbättringsarbetet involverar patient-, brukar-
och anhörigorganisationer samt att särskilda insatser görs får att stärka 
patienternas rättigheter. Det kan !.ex. handla om särskilda funktioner 
som har i uppdrag att informera patienter, revisioner av verksamheten 
med inriktning på patienternas ställning eller arbetssätt som skapar får-
utsättningar får att kommunicera med patienten om bl.a. den enskildes 
rättigheter. 

Bedömnillgskriterier för SKL utvecIdingsarbete eller motsvarande: 
• Landsting ska delta i SKL:s genombrottsprogram under 2013 med 

minst ett team. 
• Om ett landsting inte medverkat i genombrottsprojektet ska man 

uppvisa att de har bedrivit ett systematiskt fårbättringsarbete får att 
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minska behovet av tvångsåtgärder. Ett systematisk arbetet ska be-
dömas utifrån: 

- Arbetet ska genomförts systematisk utifrån uppsatta och 
mätbara mål för minskat behov av tvångsåtgärder. ökat 
patient- och närståendeinflytande och ökad kunskap hos 
patient/närstående om sina juridiska rättigheter i sam-
band med framför allt tvångsvård samt samverkan med 
öppenvård och socialtjänst. 

- Arbetet ska omfatta minst en avdelning, enhet inom 
psykiatriska heldygnsvården. 

- I det systematiska utvecklingsarbetet ska ledarpar t ex 
enhetschef och Chöl ha deltagit aktivt. 

- Det systematiska utvecklingsarbetet ska ha involverat 
patienter, brukare och närstående på såväl planerings-
som genomförande nivån. 

Bedömningskriteriet för inrapportering kring tvångsvård: 
• Landstinget ska ha gjort en analys av hur väl inrapporterade uppgif-

ter till patientregistret (P AR) om tvångsvårdstillfållen och tvångsåt-
gärder per tertial stätnmer med uppgifter om åtgärderna som finns på 
klinik och enhetsnivå inom psykiatrin. 

Hur data ska vara inrapporterat för Socialstyrelsens 
bedömning 
• Hur uppgifter om data och hur analysen ska genomföras kommer att 

tillhandahållas av SKL och Socialstyrelsen före slutdatum av inrap-
portering av tertial l. 

o Uppgifter lämnas till Socialstyrelsen genom SKL:s webbaserade 
inmatningsflInktion. 
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Prestationsmål 3 - Personer med omfattande 
eller komplicerad psykiatrisk problematik 

Prestationsmål 3 

150000000 kronor fördelas till de kommuner som de senaste fyra 
åren (2010-2013) gjort en inventering av personer med psykisk 
funktionsnedsättning i enlighet med Socialstyrelsens verktyg eller 
motsvarande och registrerat aggregerade data i inrapporterings-
funktionen på SKL samt gjort en analys av hur väl individernas be-
hov är tillgodosedda på boendeområdet och sysselsättningsområdet. 
Med utgångspun1ct i detta ska en planering for hur verksamheten 
ska utvecklas 2013-2014 göras. 

Analysen ska avse kvinnor och män. Organisationer som företräder 
patienter, brukare och närstående ska ha erbjudits att lämna syn-
punkter på planeringen. 

Personer med psykisk funktionsnedsättning har behov av insatser som 
anpassas till deras specifika situation och svårigheter, och som också 
kan leda till en forbättrad livssituation eller hälsa. Det innebär att de 
behandlings- och stödinsatser som byggs upp bör ingå i ett varierat ut-
bud av insatser och också inkludera de insatser och åtgärder som har 
visat sig ge goda resultat. 

Syftet med en inventering är att ta fram ett planeringslmderlag for 
kommunens respektive landstingets verksamhets- och resursplanering. 
Den kunskap om målgruppens behov som huvudmännen får blir då en 
viktig forutsättning för att huvudmännen ska kunna använda sina ge-
mensamma resurser på ett effektivt sätt och for att utveckla samver-
kansformerna på både övergripande nivå och på individnivå. 

I samband med uppföljningen av psykiatrireformen uppskattades an-
delen personer med psykisk funktionsnedsättning till cirka 0.7-1.0 pro-
cent av den vuxna befolkningen, vilket med dagens befolkningsmängd 
motsvarar cirka 50 000 - 80 000 personer. I storstäder fanns det betyd-
ligt flera personer med psykisk fun1ctionsnedsättning än i mellanstora 
och mindre kommuner. 
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Hur kan inventeringsresnltatet användas? 
En del i analysarbetet är att diskutera vilka slutsatser som kan dras, 
vilka problemområden som behöver prioriteras och vilka förslag till 
utveckling och förbättring som kan formuleras. Denna diskussion förs 
med fördel tillsammans med chefer, personal samt representanter från 
brukar- och näTStåendeorganisationer. 

Den bild inventeringen ger av målgruppens svårigheter och behov av 
insatser på viktiga livs- och hälsoområden är en grnnd för en förutsätt-
ningslös diskussion kring vilken typ av insatser som skulle kunna mot-
svara målgruppens svårigheter och behov. 

Ett förväntat antal personer som inventeras är cirka 0.7-1.0 procent 
av den vuxna befolkningen i kommunen. 

Socialstyrelsens inventeringsverktyg 
Socialstyrelsens inventeringsverktyg av behov hos personer med psy-
kisk funktionsnedsättning och vägledning finns tillgänglig på Socialsty-
relsens hems ida: 
http://www.socialstyrelsen.se/psykiskbalsalpsykiskfunktionsnedsattnin 
g/inventeringsverktyg. 

Bedömningskriterier: 
• Inventeringen ska genomförts någon gång de senaste fyra åren (år 

2010-2013). Ar för inventeringen ska framgå. 
• Målgruppen för inventeringen är personer med psykisk funktions-

nedsättning. 
• Inventeringen ska vara genomförd med hjälp av Socialstyrelsen in-

venteringsverktyg eller motsvarande. Om motsvarande verktyg an-
vänts ska man skicka in inventeringsverktyget. 

• Kommunerna ska rapportera in resultatet av inventeringen genom 
den nationella inmatningsfunktion för aggregerade resultat som SKL 
utvecklar enligt överenskommelsen 2013. 

• Kommunerna ska utifrån inventeringen ta fram en dokumenterad 
analys som beskriver målgruppens storlek samt hur väl behoven är 
tillgodosedda på boendeområdet och sysselsättningsområdet. 

• Kommunernas inventering och dokumenterad analys och planering 
ska innehålla en sammanställning av åtgärder som behöver vidtas för 
att säkerställa en positiv utveckling på de områden som huvudman-
nen i analysen bedömer vara mest angelägna under 2013 och 2014. 
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• Organisationer som företräder patienter, brukare och närstående ska 
ha erbjudits information och möjligheten att lämna synpunkter på 
inventeringen. 

• Följande områden ska finnas med i kommunens inventeringar 
(nedanstående frågor och numreringar bygger på inventerings for-
muläret '"Personalformulär 2012 "J: 

- Personens kön (Fråga 3) 
- Personens ålder (Fråga 4) 
- Finns det de senaste 12 månaderna samarbete med an-

nan myndighet/ organisation kring den aktuella perso-
nen? (Fråga 9) 

- Om ja på fråga 9 - Vilken/villca myndighet-
er/organisationer har du samarbetat med? (Fråga 10) 

- Finns aktuell samordnad individuell plan för personen 
upprättad i samarbete mellan kommun och landsting en-
ligt 2 kap. 7 § SoL eller 3 f § HSL? (Fråga 11) 

- Vilken är personens aktuella boendesituation? (Fråga 15) 
- Bor personen ensam eller tillsammans med någon annan 

vuxen? (Fråga 17) 
- Har personen hemmaboende barn yngre än 18 år? (Fråga 

18) 
- Vilken är personens högsta alternativt påbörjade utbild-

ningsnivå? (Fråga 20) 
- Har personen haft någon form av arbete eller sysselsätt-

ning under minst en månad de senaste 12 månaderna? 
(Fråga 21) 

- Om Ja på fråga 21, ange vilken typ av arbete eller 
sysselsättning personen hal' haft under de senaste 12 
månaderna? (Fråga 22) 

- Vilken försöljning har personen haft under de senaste 12 
månaderna? (Fråga 24) 

- Skattning av personens svårigheter inom olika livsområ-
den (Fråga 26) 

- Skattning av personens hälsosituation inom några områ-
den (Fråga 27) 

- Har personen ett aktuellt behov av psykiatriska insatser? 
(Fråga 28) 

- Har personen under de senaste 12 månaderna genomgått 
en allmän hälsoundersökning? (Fråga 29) 
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Hur data ska vara inrapporterat för Socialstyrelsens 
bedömning 
• Inventeringen ska vara genomförd med hjälp av Socialstyrelsen in-

venteringsverktyg eller motsvarande. Om motsvarande verktyg an-
vänts ska man skicka in inventeringsverktyget. 

• Kommtmerna ska rapportera in resultatet av inventeringen genom 
den nationella inmatningsfunktion för aggregerade resultat som SKL 
utvecklar enligt överenskommelsen 2013. 

• Kommunernas inventering och dokumenterad analys och samman-
ställning av åtgärder ska bifogas. 

• Kommunernas inventering och dokwnenterad planering ska vara 
förankrad hos organisationer som företräder patienter, brnkare och 
närstående i kommwlen där iuventeringen är genomförd. Deras 
eventuella synpunkter ska redovisas. 

I överenskommelsen för 2013 (sidan 21) finns vägledande 
anvisningar om att kravet anses uppfyllt om huvudmannen: 
• Har gjort en inventering i enlighet med vad som beskrivs i prestat-

ionsmålet ovan. 
• Har angett att en analys av resultatet gjorts samt 
• Visar att det fillllS en dokumenterad planering som innehåller en 

sammanställning av åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa 
en positiv utveckling på de områden som huvudmannen i analysen 
bedömer vara mest angelägna under 2013 och 2014. 
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Parter och implementering 
Mellan Landstinget i Uppsala län och kommun har följande 
överenskommelse träffats kring personer med psykisk funktionsnedsättning. 
Överenskommelsen är likalydande för samtliga kommuner i länet. ÖverenskOlwnelsen 
omfattar även enskilda aktörer som kommuner och landsting, i enlighet med 3§ HSL och 2 
kap. 5§ SoL samt 17§ LSS, har slutit avtal med. 

Respektive huvudman ansvarar för att överenskommelsen implementeras i den egna 
organisationen. Lednings- och chefsnivåns inställning till samverkan är avgörande för 
resultatet. Lednings- och chefspersoner hos båda huvudmännen har ansvar för att prioritera 
samarbetet och ge verksamheter och medarbetare de förutsättningar som krävs för att kunna 
arbeta enligt denna överenskommelse. 

Respektive huvudman ansvarar för att överenskommelser och rutiner för samverkan är väl 
kända och fungerar internt. 

Giltighetstid och I.mderskrufter 
Överenskommelsen är fyraårig och gäller under tiden 2012-II -I 4 - 2016-12-31. Revidering 
av överenskommelsen ska ske om någon part så begär eller om behov framkommer vid 
uppföljning. Uppsägning av avtalet under avtalsperioden ska ske skriftligt med sex månaders 
varsel. Varje kOlwuun är skyldig att meddela övriga kommuner i länet om överenskommelsen 
hävs lmder giltighetstiden. Inför avtalstidens utgång tas efter utvärdering, nytt beslut om 
former för fortsatt överenskommelse. 

Vid framtagandet av denna överenskommelse har handikapporganisationernas 
samarbetsorgan (HSO) varit remissinstans. 

För Landstinget i Uppsala län 

Datum: 

Underskrift och befattning 

för ___________ .koIilmun 

Datum: 

Underskrift och befattning 
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1. Inledning I1:»ch bakgrund 
Överenskommelsen ska utgöra en grund och ett stöd för det gemensamma arbetet mellan 
kommunens och landstingets verksamheter på regional och lokal nivå. Personer ska kunna få 
sina behov tillgodosedda av flera verksamheter samtidigt. Kommunen och landstinget har ett 
gemensamt ansvar får rutiner och arbetssätt så att insatser, vård och behandling harmonierar 
med varandra. Dessa ska vara individuellt utformade där den enskildes delaktighet och 
självbestämmande är av central betydelse. 

Samverkan är en viktig faktor får att i ett tidigt skede fårhindra eller fårebygga utveckling av 
psykisk ohälsa och ska vid behov ske kring personer med psykisk funktionsnedsättning får att 
de ska kunna behålla och/eller fårbältra hälsan. 

Myndigheterna har en allmän lagstadgad skyldighet att samverka med varandra med stöd av 
6§ Förvaltningslagen 1986:223. Det fåreligger en särskild skyldighet att samverka i frågor 
som rör baru som far illa eller riskerar att fara illa, vilket regleras i lagstiftning gällande 
förskola, skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård oavsett huvudman. 

2. Målgrupp 
Överenskommelsens målgrupp är personer med psykisk funktionsnedsättning, i alla åldrar, 
som har behov av insatser från båda huvudmännen. 

En person har en psykisk funktionsnedsättning om han eller hon har svårigheter att utfåra 
aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits eller kan antas komma 
att bestå under en längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk störning l

. 

J.Syfte 
Att med den enskilde i fokus tydliggöra respektive huvudmans ansvar får vård, stöd och 
insatser. 

Att ha en tydlig, effektiv och känd struktur får samverkan på såväl regional som lokal nivå 
kring enskilda personer med funktionsnedsättning. 

Att identifiera gemensamma mål som ger huvudmännen vägledning i prioriteringar. 

'Rapport 2006:5 från Nationell psykiatrisamordning 
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4. Utgångspunkter för samverkam 
Huvudmännen ska arbeta ntifi'ån en evidensbaserad praktik, det vill säga bästa 
tillgängliga vetenskapliga kunskap, den enskildes kunskap, erfarenheter och önskemål 
samt professionens erfarenheter och yrkeskunskap. 
Huvudmännen ska arbeta ntifrån nationella styrdokument och riktlinjer. 
Huvudmännen ska beakta konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning2. 

Huvndmännen ska beakta barnkonveutionen3 och principen om att barnets bästa ska 
följas4 

I överväganden som rör ett enskilt barn eller ungdom ska denne ges möjlighet att 
nttrycka sin mening och få den respekterad. 
Närståendess kunskap och erfarenheter ska tillvaratas. 
Samarbetet ska präglas av öppenhet och ömsesidig respekt. 

5. Gemensamma mål 

5.1 Övergripande mål 
Vård, stöd och insatser bidrar till delaktighet och jämlikhet inom samhällets alla områden.6 

Individen behåller och/eller förbättrar sin hälsa samt sina funktioner inom livsområden som 
boende, skola, arbete och mellanmänskliga relationer samt ges möj lighet till återhämtning. 

5.2 Inriktnings mål 
Arbetet med att ntveclda vård, stöd och insatser för målgruppen ska under avtalsperioden 
inriktas på följande: 

insatser samordnas så att psykiska, fysiska och sociala konsekvenser av 
funktionsnedsättningen minskas 
individer är och npplever sig delaktiga i planering och genomförande av insatser. 

2 Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Prop. 2008/09:28, bet. 2008/09 SOU 3, 
rskv.2008/09.38 
3 Barnkonventionen (FN:s konvention om barnets rättigheter) 
4 Lag 2010: 480 Barnets bästa ska särskilt beaktas 
5 En. person som den enskilde anser sig ha en nära relation till- Socialstyrelsens tetmbal1k 
6 FN:8 konvention om rättigheter fdr personer med funktionsnedsättning 
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5.3 Processmål 
Nedanstående gemensamma processmål är identifierade som särskilt viktiga för att nå det 
övergripande målet. De utgör komplement till det utvecklingsarbete som pågår lokalt hos 
huvudmännen 

Ledning och styrning av samverkan fortsätter att utvecklas lokalt enligt mål, 
länsgemensam inriktning och definition gällande närvård? . 
Utvecklingsarbetet kring hälsofi'ämjande insatser prioriteras och samordnas mellan 
huvudmännen för att stödja goda levnadsvanor och förebygga sjukdom hos personer 
med psykisk funktionsnedsättning. 
Personer som har behov av samordnade insatser erbjuds Samordnad individuell plan 
(SIP). 
Kvalitetsindikatorer för Samordnad individuell plan är under utveckling. 
Vi har integrerade insatser eller teambaserat arbetssätt för personer med komplexa och 
stora vårdbehov. 
Antalet personer som erbjuds arbetsrehabilitering enligt arbetsmetoden individuellt 
stöd i arbete (IPS) i länet ökar. 
Brukarorganisationer ges möjlighet till inflytande och delaktighet på alla nivåer, både 
i befintliga verksamheter och vid planering och uppföljning av nya projekt eller 
verksamheter. 
Riktlinjer och rutiner finns gällande ansvarsfördelning vid förslaivning av kognitiva 
hjälpmedel. 
Varje huvudman ansvarar, ensamt eller i samverkan, för minst en gemensam 
kompetensutvecklingsinsats per år. 

6. Huvudmännens ansvar 

6.1 Kommunens ansvar 
Socialtjänst 
Vmje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att 
enskilda får det stöd och den hjälp de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar 
som vilar på andra huvudmän (SoL 2 kap. 1 §). 

Enligt socialtjänstlagen (SoL 5 kap § 1 a) har socialtjänsten ett särskilt ansvar för att barn och 
ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det stöd och skydd de behöver samt, om 
hänsyn till den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet. 
Socialtjänsten har även en skyldighet för att samverkan kommer till stånd i frågor som rör 
barn som far illa eller riskerar att fara illa. 

7 Inriktning av närvårdsutveckling i Uppsala lån 2012-2014 
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I socialijänstens ansvar ingår att 

Skolan 

Bedriva nppsökande arbete och upplysa om kommunens verksamheter. 
Utreda och ge den enskilde stöd och insatser enligt socialtjänstlagen (SoL). Insatser 
enligt SoL utformas individuellt utifi'ån den enskildes behov. 
Initiera samordning av insatser infår placering av bam och unga. 
Vid placering av bam och ungdomar ansval'a får att behoven av vård, omsorg och 
behandling samt att andra insatser utreds och tillgodoses. Dessa kan vara av 
pedagogisk och psykosocial karaktär. 
Om samtycke till behövlig insats saknas och la-iterierna för tvångsvård är uppfYllda, 
ansöka om vård enligt den tvångslagstiftning som kompletterar SoL, lag om vård av 
missbrukare i vissa fall (L VM) samt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU). 
Utreda och ge stöd och insatser enligt lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Insatser enligt LSS utformas individuellt utifrån den 
enskildes behov. 
Tillhandahålla hälso- och sjukvårdsinsatser upp till och med sjuksköterskenivå enligt 
hälso- och sjukvårdslagen (HSL) får personer 17 år och äldre. Detta gäller för 
personer i särskilda boendeformer och bostad med särskild service samt ordinärt 
boende där insatser av hälso- och sjukvård överstiger 14 dagar. I de fall behovet av 
hemsjukvårdsinsatser överstiger 14 dagar och är uppenbmi från dag ett ansvarm' 
konununen8

• 

Ansvara för vissa hjälpmedel för personer som fyllt 21 år samt för bostadsanpassning 
oavsett ålder, se 10.6. 
Erbjuda insatser som inte förutsätter biståndsbeslut såsom exempelvis råd och stöd, 
träffj:lUnktsverksamhet och personligt ombud. 
Ansvara för att personer med missbruksproblem Im' det stöd och den hjälp de behöver. 
I ansvaret ingår också att informera om skadeverkningarna av alkohol och droger och 
att söka upp personer som kan vara i behov av hjälp. 
Erbjuda stöd och insatser till närstående. 

Samverkan med skolan är viktig för att barn med funktionsnedsättning ska utvecklas och må 
bra. Alla elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 
personliga ntveckling för att de utifi'ån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt 
som möjligt enligt utbildningens mål och skollagens intentioner. Kommunen ansvarar som 
skolhuvudman för att elevhälsa films för varje elev och den ska omfatta medicinska, 
psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Tillgång till personal med 
specialpedagogisk kompetens ska finnas för att tillgodose elever med särskilda behov. 

8 Ädelöverenskommelse, ansvarsfördelning mellan kommunal hälso- och sjukvård och primärvården 
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Elevhälsan ska bidra till 
hälsofrämjande och förebyggande insatser/förhållningssätt 
att främja lärande 
utveckling och hälsa 
att stödja individens utveckling mot utbildningens mål. 

6.2 Landstingets ansvar 
Landstinget ansvarar för all hälso- och sjukvård enligt HSL med undantag för det ansvar som 
enligt avtaevilar på kommunen. 
Landstinget ansvarar fdr hälso- och sjukvårds insatser upp till sjuksköterskenivå för barn <17 
år i korttidsboende eller bostad med särskild service enligt LSS. 
Hälso- och sjukvården har skyldighet att särskilt beakta barns rätt till information, råd och 
stöd. 10 

Hälso- och sjukvården har en skyldighet att delta i samverkan som initieras av socialtjänsten i 
frågor som berör barn som far illa eller riskerar att fara illa Il. 

Primärvård 
Primärvården har ett basansvar för hälso- och sjukvård för alla åldrar inklusive 
psykisk ohälsa och riskbruk. 

Specialistpsykiatri 
Den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrins (BUP) uppdrag är att göra en 
bedömning av barn och unga där de psykiska problemen är av sådan omfattning och 
intensitet att hjälpinsatser på specialistnivå är nödvändiga. Bedömningen kan resultera 
i fortsatt behandling eller utredning. 
Vid placeringar av barn och unga ansvarar BUP, om behov av specialistpsykiatrin 
finns, för psykiatrisk bedömning, utredning och behandling av barnet och/eller 
konsultation till berörd personal inom socialtjänsten, skola, familjehem, Hem för vård 
elIer boende (HVB) samt särskilda ungdomshem (Statens institutionsstyrelse). 
Den specialiserade vuxenpsykiatriska vården riktar sig till personer över 18 år och är 
huvudansvarig vid allvarlig psykisk störning eller sjukdom. Störningen eller 
sjukdomen och den funktionsnedsättning som är en följd av denna kan variera över 
tid. Det innebär att personen ibland rar sina behov tillgodosedda inom primärvården 
och ibland inom specialistpsykiatrin. Den psykiatriska vårdens inriktning är 
kvalificerad psykiatrisk utredning och behandling enligt hälso- och sjukvårdslagen, 
lagen om psykiatrisk tvångsvård alternativt lagen om rättspsykiatrisk vård. 
Den specialiserade beroendepsykiatrin ansvarar för att medicinskt utreda och behandla 
personer över 18 år med svår eller komplicerad problematik vad gäller alkohol-, 
narkotika- eller läkemedelsmissbruk. 

9 Ädelöverenskommelse, ansvarsrordelning mellan kommunal hälso~ och sjukvård och primärvården 
10 2 g§ I-ISL samt 6 kap 5§ Patientsäkerhetslagen 
11 HSL 2 f§ 
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Den rättspsykiatriska vården ansvarar får psykiatrisk heldygnsvård under tiden den 
enskilde avtjänar ett fångelsestraff12 eller när rättspsykiatrisk vård ges som påfåljd 
istället får fångelsestraff. 
Den specialiserade psykiatrin ska erbjuda konsultationer till landstingets övriga 
vårdgivare. Den ska också bistå med specialistkompetens till andra huvudmän kring 
enskilda individer. 

En länsövergripande överenskommelse mellan primärvården och psykiatrisk specialistvård 
finns upprättad som beskriver ansvarsfördelningen i detalj 13. 

Habilitering 
Habilitering och hjälpmedel i Uppsala län är en specialistverksamhet som ansvarar får 
habiliterings- och rehabiliteringsinsatser till personer i alla åldrar med bestående varalctiga 
funlctionsnedsättningar som medför betydande svårigheter i den dagliga livsfOringen. 
Målgrupperna är personer med utvecklingsstörning, flerfunktionshinder, autismspektrum 
tillstånd, rörelsehinder, svår ADHD, fårvärvade hjärnskador samt syn- och 
hörselnedsättningar. Den enskilde kan samtidigt få insatser från psykiatrin. 

I verksamhetens ansvar ingår att 
erbjuda psykologiska, sociala, pedagogiska samt medicinska insatser 
ge stöd och utbildning till närstående och nätverk 
fOrskriva individuellt utprovade hjälpmedel fOr barn och unga upp till 21 år gällande 
fårflyttning, hygien och kognitivt stöd 
ansvara får syn-, hör-, tal och kommunikationshjälpmedel oavsett ålder 
bistå med specialistkompetens till andra huvudmän kring enskilda individer i form av 
utbildning, konsultation och handledning 
enligt delegation från landstingsstyrelsen utreda och ge stöd enligt lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) 

6.3 Huvudmännens gemensamma ansvar 
Båda huvudmännen har ansvar för att i alla situationer 

tidigt uppmärksamma tecken på psykisk ohälsa som kan leda till psykisk 
funktionsnedsättning14 

involvera de huvudmän och verksamheter som behövs för att individen ska ra adekvat 
vård och stöd, både internt och externt 
samordna vård- och stödinsatser när behov finns 
ta ett gemensamt ansvar för målgruppens behov av hälsofrämjande insatser 
bealcta risker for fysisk ohälsa och skapa fårutsättningar får en god somatisk vård 
beakta anhörigperspektivet och erbjuda stöd till såväl vuxna som minderåriga 

12 SKL riksav!al maj 20Jl 
13 Överenskommelse mellan primärvården och psykiatrisk specialistvård kring handläggning av psykiatrisk 
sjukdom 
14 Gemensamma riktlinjer för arbetet med barn och ungdomar som behöver särskilt stöd 
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1. Samverkan på regional och lok<lll nivå 

7.1 Samverkan på regionall'livå 
Styrelsen för Regionförbundet i Uppsala län är ett politiskt forum för gemensamma frågor. 
Tjänstemannaberedning kommuner och landsting (TEL) är ett tjänstemannaforum för 
gemensamma frågor som rör socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Kommunerna 
företräds av förvaltningschefer och landstinget företräds av hälso- och sjukvårdsdirektör och 
tjänstemän med ledningsfunktion. Ledamöterna har mandat från sina respektive nämnder och 
styrelser att företräda i de gemensamma frågorna. Sim lan representeras av två adjungerade 
skolchefer vid frågor av gemensamt intresse. 

7.2 Samverkan på ~okal nivå 
Den generella strukturen för lokal samverkan hmebär att det i varje kommun finns landstings-
och kommunpolitiker som regelbundet möts i dialog kring gemensamma frågor. 
Samverkansgrupper på chefsnivå ansvarar för det lokala utvecklings- och förbättringsarbetet. 
Gemensamma utvecklingsarbeten sker i arbetsgrupper eller projektgrupper lokalt. I flera av 
länets kommuner [mns närvårdskoordinatorer som lokalt ansvaraT för att driva och utveckla 
samverkan. 

7.3 Länsövergripande riktlinjer och nntiner om samverkan 
Inom länet finns ett flertal riktlinjer och rutiner som styr och påverkaT samverkan på såväl 
regional som lokal nivå. Det yttersta målet med dessa är att den enskildes behov av vård och 
omsorg ska bli tillgodosedda. Samtliga samverkansrilctlinjer, rutiner och blanketter publiceras 
i Vård i samverkan (ViS) på landstingets webbsida15

. TKL haT fastställt en plan för 
dokumenthantering16 där ansvar och struktur för de gemensamma samverkansdokumenten 
anges. 

7.4 Gemensam utbildning och kompetensutveckiing 
Väl fungerande samverkan bygger på god kännedom om varandras verksamheter och respekt 
för varandras uppdrag. Det är därför nödvändigt att all personal som deltar i samverkan har 
god kännedom om förutsättningarna för respektive huvudmans uppdrag. Det är av stor vikt att 
kunskapsöverföring sker genom fortlöpande utbildningsinsatser där brukaTorganisationer 
också görs delaktiga. 

För att tillgodose behovet av kunskap om funktionshinder hos både brukare, närstående och 
personal finns Infoteket om funktionshinder, ett bibliotek för information, utbildning och 

1Shttp://www.externt.lul.se/lul/quality.nsf/Search?SearchView&sortorder~stmi&category~all&level~&downloa 
d~O&selection~ LULlVIS 
15 Plan f6r dokumenthantering, TKL 2013 
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rådgivning i frågor runt funktionsnedsättningar. Verksamheten drivs av landstinget och 
erbjuder bland annat seminarier och kurser, faktamaterial, webbplats samt personal som 
svarar på fl'ågor och ger vägledning. Infoteket bygger på evidensbaserad kunskap om att 
problem ska mötas med fårebyggande och generella insatser så långt det är möjligt. 

8. Individnära samverkan 
För att den enskilde ska få bra vård och stöd får sin funktionsnedsättning krävs att 
huvudmännen möter dessa behov med en helhetssyn och att det finns upparbetade struk1mer 
får samverkan. Respektive chefer ansvarar får att samverkan etableras och fungerar. 
Samverkansrutiner ska säkerställa att den ansvariga personalen ges de fårutsättningar som 
behövs får att kunna genomfåra samordning. Huvudprincipen är att all samverkan sker med 
samtycke av den enskilde eller vårdnadshavare. 

Länsgemensamma riktlinjer ska ytterligare tydliggöra ansvarsfårhållanden får att säkerställa 
god samverkan kring individer. Länsgemensamma rutiner ska fårklara hur individnära 
samverkan ska genomfåras. Se 7.3. 

8.1 Gemensamma planeringar 
Det finns lagstadgad skyldighet som innebär att huvudmäll11en tillsammans ska samordna 
planeringen då den enskilde har behov av vård, stöd och insatser från båda huvudmännen. 

Samordnad individuell plan 
Den av landstinget eller kommunen som fårst uppmärksammar eller ral" kännedom om at! den 
enskilde har behov av insatser både fl'ån hälso- och sjukvården och från socialtjänsten, ska ta 
initiativ till att upprätta eu samordnad individuell plan och kallelse ska skickas till motparten. 
För arbetet med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd är det av största vikt att den 
specialiserade vården och socialtjänsten även samordnar sig med skolan. 

Länsgemensamma riktlinjer och rutiner om Samordnad Individuell plan 17 säkerställer att 
lagstiftning enligt HSL 3f§ och SoL 2 kap.7§ fåljs. Rntiner och riktlinjer anger 

huvudmännens ansvar 
vad planen ska innehålla 
hur barnperspektivet ska tillgodoses 
hur kontakter tas 
hur planering och genomfårande ska ske 
hur avvikelsehantering och kvalitetssäkring hanteras 

Respektive huvudman utreder och beslutar om insatser inom det egna ansvarsområdet. I de 
fall huvudmännen i ett enskilt ärende behöver komma överens om ekonomisk 
resursfårdelning ska detta ske genom särskilt upprättat avtal. 

17 Länsgemensamma riktlinjer och rutiner fdr Samordnad individuell plan 
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Samordnad ntskrivningsplanering 
Slutenvården tar initiativ till samordnad utskrivningsplanering efter samtycke från den 
enskilde. Information förmedlas i länsgemensamt elektroniskt kommunikationsverktyg18. 

Länsgemensam riktlinje och samverkansrutiner19säkerställer utifrån lag och föreskrift20 

vilken information som måste förmedlas 
information till den enskilde och den enskildes delaktighet i planeringen 
längre utskrivningsplanering, där särskilda behov kräver en mer omfattande planering 
för att behoven ska bli tillgodosedda efter utskrivning 
att lokala rutiner ska säkerställa daglig bevalming i kommunikationsverktyget och hur 
informationsöverföring mellan huvudmännen ska hanteras 
möteskvalitet kring den enskilde och närstående 
avvikelsehantering 
årlig redovisning till TKL om kvalitet, avvikelsehantering och förbättringsåtgärder 

Samordnad vård plan vid öppen psykiatrisk tvångsvård enligt lag om psykiatrisk 
tvångsvård (LPT) och lag om rätipsykiatrisk vård (LRV) 
En samordnad vårdplan ska alltid upprättas om patienten har behov av insatser från 
kommunen och bifogas till Förvaltningsrätten om öppen psykiatrisk tvångsvård/öppen 
rättspsykiatrisk vård. Det är den psykiatriska vården som ska ta initiativ till att göra 
planeringen tillsammans med kommunen. Huvudmännen ska säkerställa att tillämpning sker 
enligt SOSFS 2008:18 

Patientens delaktighet i och inflytande över vården ska tillgodoses i den samordnade 
vårdplaneringen. 
Om det inte är möjligt att upprätta en samordnad vårdplan i samråd med patienten, ska 
orsaken till detta anges i planen. 
Vårdplanen ska innehålla planerade insatser och former för samverkan. 
Chefs överläkaren vid den sjukvårdsinrättning där patienten är inskriven ska ansvara 
för uppföljning av den samordnade vårdplaneringen. 
Frågan om återintagning till sluten vård eller vårdens upphörande prövas fortlöpande 
av chefsöverläkaren utifrån kontakt med berörda instanser inom den öppna hälso- och 
sjukvården och socialtjäasten avseende patientens situation. 
Vid uppföljning ska framgå vilka insatser som har genomförts i enlighet med den 
samordnade vårdplanen, vilken verkan dessa har haft samt vilka beslut som fattats. 

8.2 Sekretess/samtycke 
För att möjliggöra samverkan på individnivå inhämtas samtycke för tillgång till och utbyte av 
nödvändig information kring den enskilde. Samtycket bör om möjligt vara skriftligt och det 
bör framgå vilka uppgifter den enskilde samtyckt till att dela. Enjournalnotering eller 
notering i personakt ska göras. Ett samtycke kan när som helst återkallas. 

18 Prator 
19 In- och utskrivning av patienter i slutenvård 
20 Lag 1990:1404, SOSFS 2005:27 
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8.3 Anmälningar - barn som far illa 
Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för barn som far illa eller som riskerar att fara illa. 
Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdomar eller andra myndigheter inom t.ex. 
hälso- och sjukvården är skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om de i sin verksamhet 
får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Skyldigheten att anmäla omfattar även 
de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör uppgifter 
som berör barn och unga eller inom annan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på 
socialtjänstens område. När en anmälan inkommer får socialtjänsten informera den som gjort 
anmälan om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Informationen ska på 
begäran lämnas till anmälaren om det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt att 
göra detta. Lokala rutiner för hur anmälan görs ska finnas i alla verksamheter. 

9. Samverkan med bmkarorganisationer 
All hälso- och sjukvård och socialtjänst kräver ett ständigt pågående utvecklingsarbete 
avseende kvalitet och effektivitet. En ntgångspnnkt för detta arbete är att göra 
patienterlbrukare och närstående delaktiga i verksamhetens utveckling avseende planering, 
genomförande och uppföljning. Brukarinflytande på organisations- eller systemnivå handlar 
om att ge brukarorganisationer möjlighet till inflytande och delaktighet i beslutsprocesser på 
både tjänstemanna- och politikernivå. Att ha inflytande på verksamhetsnivå innebär till 
exempel att brukalTåd har inflytande över ett verksanlhetsområde eller en tjänst som nyttjas. 
Brukarföreningar kan driva egen verksamhet för särskilda målgrupper med stöd av 
huvudmännen. Brukarrevision är en brukarstyrd verksamhet som bör användas som 
komplement till annan uppföljning för att mäta brukarnas upplevelse av stöd och service. 

På individnivå ges den enskilde möj lighet att påverka sin livssituation och den vård och det 
sociala stöd han, hon eller någon i familjen har. Brukarföreningarna kan vara ett viktigt 
komplement till den vård och det stöd som den enskilde erhåller och fylla en vilctig funktion i 
återhämtningen. 

10. Samverkan och ansvar inom specifika områden 
Den grundläggande utgångspunkten för insatser till personer som behöver särskilt stöd är att 

. de i första hand ska ra dessa tillgodosedda genom insatser i vardagsmiljön. Grundläggande är 
att säkerställa kontinuitet och helhetssyn kring de stödinsatser som ges till den enskilde. Barn 
och unga som har psykiska och sociala problem samtidigt, ställer extra stora krav på 
huvudmännen gällande samordning. 
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10.1 Häisofrämjande arbete 
Det är väl känt att personer med psykiska sjukdomar löper en kraftigt ökad risk att drabbas av 
somatisk sjukdom, beroendeproblem och att dö i förtid. Denna grupps speciella problem och 
sårbarhet måste därför uppmärksammas och huvudmännen har ett särskilt ansvar för att 
medverka till att hälsoundersökningar erbjuds personer med psykiska fimktionsnedsättningar. 
Hälsofrämjande arbetssätt och insatser ska erbjudas av båda huvudmännen och där det m' 
möjligt i samverkan. För att få till stånd ett hälsofrämjande arbetssätt behövs förändrat 
synsätt, system för uppföljning och kompetenta medarbetare. 

10.2 Boende 
Kommunen ska medverka till att den enskilde kan få eller behålla ett boende som är anpassat 
efter hans eller hennes behov av särskilt stöd. Kommunens ansvar för boende gäller även för 
barn och unga men där råder i grunden ett föräldraansvar. 

Personer med psykisk funktionsnedsättning kan ibland behöva stödinsatser i fonn av annat 
boende än det egna ordinära boendet. Detta boende kan vara stadigvarande eller tidsbegränsat 
i kombination med hälso- och sjukvårds insatser. Kommunen ansvarar för att en god vård 
erbjuds och att verksamheten även uppfyller Hälso- och sjukvårdslagens krav upp till 
sjuksköterskenivå enligt 18 § HSL från 17 år och uppåt. 

Vid särskilda boenden i kommunal regi (eller av nmnnderna upphandlade särskilda boenden) 
har primärvården ansvar för att tillgodose läkarinsatser på primärvårdsnivå21 • Primärvårdens 
lälcare bör för detta arbete ha tillgång till en psykiatrisk konsult. Läkaransvaret kan i vissa 
komplicerade fall vara delat mellan psykiatrin och primärvården där psykiatrin har ansvar för 
specialistvårdsinsatser. Vid planering av nya boenden för målgruppen ska kommunen i god 
tid samverka med landstinget för att säkerställa att eventuella behov av hälso- och 
sjukvårdsinsatser tillgodoses. 

Vid öppen tvångsvård med beslut om placering i någon form av boende gäller 
ansvarsfördelning enligt 18§ l st. HSL. I vissa fall, till exempel vid LRV-pennissioner, krävs 
samverkan och en gemensam planering mellan huvudmännen för att tillgodose behoven aven 
fungerande boendelösning. Se 8.1. 

10.3 Placering utanför hemmet (Hem för vård eller boende, familjehem, 
SIS-institutioner) 
Båda huvudmmmen ska sträva efter att minska behovet av placeringar genom att själva 
tillhandahålla individanpassade vård- och stödinsatser. Innan frågan om placering aktualiseras 
ska huvudmännen ha kommit fi"am till att resurser i närmiljön är uttömda och att den 
enskildes behov inte kan tillgodoses på annat sätt än genom placering. 

21 Riktlinjer for samarbete mellan läkare och sjuksköterskor i särskilda boenden och enheter med 
korttidsinriktning i Uppsala län. 
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Vid placering av barn och nnga 
I Nationella psykiatrisamordningens slutbetänkande "Ambitioner och ansvar,,22 anges att det 
finns särskilda behov av att tydliggöra rutiner för ansvar och samverkansformer kring barn 
och ungdomar med både sociala och psykiska problem. När föräldrarnas försorg är 
otillräcklig och kommunens och landstingets resurser i närmiljön är uttömda kan placering 
utanför hemmet komma ifi·åga. Aktuell forskning visar att placerade barn har sämre fysisk 
och psykisk hälsa än genomsnittet och löper större risk att i vuxen ålder drabbas av 
hälsorelaterade och psykosociala problem. Barnens skolgång och hälsa är de enskilt viktigaste 
faktorerna att ta hänsyn till vid placeringar23. 

Ansvar (vuxna och baru) 
Varje huvudman ansvarar för bedömning, utredning, insatser och uppföljning utifrån sitt 
uppdrag. Kommunen ansvarar för sociala insatser enligt SoL, LVU och LVM samt skolgång 
enligt skollagen. Landstinget ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser. Båda huvudmännen 
har rätt att själva utföra insatserna eller träffa avtal med annan part som har kompetens att 
utföra uppdraget. Socialtjänsten har det yttersta samordningsansvaret för placeringen i sin 
helhet. 

Planering (vuxna och baru) 
Inför en placering där båda huvudmännen är delaktiga, ska en samordnad individuell plan 
eller motsvarande upprättas där ansvarsfördelningen tydliggörs. 

Vid samordnad planering ska särskilt beaktas 
respektive huvudmans och parts ansvar för de vård- och stödinsatser som ska utföras 
om huvudmännen själva utför insatsen eller om de utfårs av annan pmi 
hur skola/sysselsättning tillgodoses 
individens önskemål. 

Kostnadsfördelning vid placeriug på Hem för vån"d eller boende (HVB) (vnxna och 
barn) 
Den saIllordnade planeringen ska ligga till grund får den kostnadsfårdelning som upprättas 
mellan huvudmännen. Huvudregeln är att vmje huwdman ansvarar får de kostnader som kan 
Imytas till var och ens ansvar får vård, stöd och insatser, oavsett om insatserna utfårs av 
huvudmannen eller om avtal med annan part upprättats. 

Överenskommelse om kostnadsansvar 
Vmje placering ska fåregås aven överenskommelse om kostnadsansvar mellan 
huvudmännen, oavsett vilken huvndman som gör placeringen. 

I den skriftliga kostnadsfårdelningen ska det framgå 
respektive huvudmans och parts ansvar för de vård- och stödinsatser som ska utföras 
hur hälso- och sjukvårdsinsatser ska tillgodoses 
fårdelning av kostnader i kronor eller procent. 

Parterna ska godkänna kostnadsfördelningen med nnderskrifter. 

22 SOU 2006: 1 00 
23 Socialstyrelsen Social rapp0l1 (20IOa) s. 228 
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I de fall HVB tillhandahåller både socialtjänstinsatser och hälso- och sjukvårdsinsatser och 
fördelningen mellan dessa är oklar kan huvudmännen dela på kostnaden utifrån en schablon 
där landstinget betalar en tredjedel och kommunen två tredjedelar av placeringskostnaden, om 
inget annat är överenskommet. 

Pmterna ska bedöma om och hur kostnadsfördelningen ska förändras över tid och i takt med 
att den enskildes behov förändras. Ingen av parterna kan i efterhand kräva den andra på 
kostnadstäckning för sådant som inte klart frmngår av avtalet för kostnadsfördelning. Då 
placering sker akut bör kostnadsfördelningen vara klarlagd senast 30 dagar efter placeringen. 
Kostnaden för akutplaceringen ligger kvar på placermlde huvudman till dess att ansvars- och 
kostnadsfördelning fastställts. 

Uppföljning (vnxna och barn) 
Uppföljningen ska ske gemensamt och regelbundet av huvudmännens berörda verksmnheter. 
Inför avslut av placering ska gemensmn planering för vidare insatser göras. 

10.4 Sysselsättning och arbetsinriktad rehabilitering 
Kommunen ska medverka till att den enskilde får sysselsättning och stöd för att få ett arbete 
som är anpassat efter hans eller hennes behov. Social samvaro, kultnr- och fi"itidsaktiviteter 
samt sysselsättningsverksmllhet utifrån den enskildes förutsättningar ska erbjudas. 
I förekommande fall kan landstinget vara delaktig i övergripande planering och utveckling av 
verksamheten. 

Arbetsförmedlingen har ansvm· för arbetsmarknadsåtgärder och för arbetslivsinriktad 
rehabilitering till m·betssökande med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. 
Försäkringskassan har ett samordningsansvar för personer med nedsatt arbetsförmåga och ska 
smnordna aktiviteter för att personen ska kunna komma ut i arbetslivet. 

Kommunen har ansvar för att personer med psykisk funktionsnedsättning ska få hjälp, stöd 
smnt tillgång till arbetsbefrämjande rehabiliteringsinsatser för att komma ut på 
arbetsmarknaden alternativt få tillgång till utbildning. Landstinget ansvarar för att en 
psykiatrisk rehabilitering initieras som är inriktad på att uppnå förbättrad f,mktion för 
personen samt att minska konsekvenserna av sjukdomen. Arbete och/eller sysselsättning är 
viktiga faktorer i återhämtningsprocessen och samordnad individuell planering kan vara ett 
verktyg för att konkret samverkan ska komma tillstånd för individen. 

Samverkan ska ske mellan huvudmännen men också med arbetsförmedling och 
försäkringskassa när behov föreligger för att utveckla ett samordnat stöd24

. 

Smnordningsförbundet är en finallsiell samverkan där arbetsförmedling, försäkringskassa, 
landstinget och länets åtta kommuner ingår. Samordningsförbundet ntgör en plattform för det 
regionala samverkallsarbetet kring arbetsbefrämjande rehabilitering. Lokalt pågår ett antal 
försäksverksamheter för att fi·ämja arbetsinriktad rehabilitering. 

24 Samordna rehabiliteringen, samverkansdokument mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Socialstyrelsen 
och Sveriges kommuner och landsting 
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I nationella riktlinjer för schizofreni och schizofreniliknande tillstånd finns angivet att 
"supported employment" enligt IPS-modellen är en metod med högre evidens än andra 
metoder för arbetsinriktad rehabilitering. I länet är detta ett utvecklingsområde. Ett antal 
rdrsöksverksamheter pågår för att främja arbetsinriktad rehabilitering. 

10.5 Vuxna med missbruk och/eller beroende 
En länsövergripande överenskommelse och regionala riktlinjer om missbruks- och 
beroendevård 25 (RIM) syftar till att tydliggöra samverkan och respektive huvudmans ansvar 
för tidig upptäckt och behandling av riskbruk, missbruk och beroendesjukdomar. 
Överenskommelsen och riktlinjerna utgår från de nationella riktlinjerna om missbruks- och 
beroendevård (Socialstyrelsen 2007) och behandlar följande områden 

prevention/tidig upptäckt 
psykosocial behandling och läkemedelsbehandling 
gravida levinnor 
samsjuklighet 
bedömning och dokumentation. 

Överenskommelsen och riktlinjerna anger en röd tråd mellan regional och lokal samverkan, 
där lokala överenskommelser ytterligare ska ange ansvarsförhållanden och samverkan utifrån 
de lokala förutsättningarna. 

Personer med psykisk funktionsnedsättning och samtidigt missbruk eller beroende behöver 
omfattande stöd från både socialtjänsten och psykiatrin, anpassad för sina behov. När det 
gäller behandling av denna grupp är en viktig slutsats att den bör samordnas. I denna grupp 
finns även de som har läkemedelsberoende, med eller utan funktionsnedsättning som behöver 
vård, stöd och insatser. 

10.6 Individuellt förskrivna hjälpmedel 
Ansvaret för hjälpmedel innebär kostnadsansvar för och tillhandahållande av hjälpmedel för 
personligt bruk, att utfårda riktlinjer och anvisningar för förskrivning samt att ge 
förskrivarutbildning. 

Landstinget ansvarar för syn-, hör-, tal- och kommunikationshjälpmedel för alla åldrar samt 
för hjälpmedel för förflyttning, personlig vård och kognition upp till 21 års ålder. 
Kommunen har ansvar för hjälpmedel för förflyttning, personlig vård och kognition från 21 
års ålder. Det films en länsgemensam rutin för hur överlämningen av ansvaret ska gå till för 

. de som fYller 21 år. Information och kunskap om hjälpmedel samt hur förskrivning sker ska 
fimlas hos båda huvudmännen. Landstinget och kommunerna i Uppsala län har var för sig 
utarbetat riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel. 

25 Läns5vergripande överenskommelse och regionala riktlinjer om missbruks- och beroendevården i Uppsala län 
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Respektive vårdgivare ansvarar för att behöriga förskrivare finns för att tillgodose den 
enskildes behov av hjälpmedel. Landstinget och kommunen har ansvar för att erbjuda 
förskrivarutbildning inom sina respektive ansvarsområden. För att få förskriva individuellt 
utprovade hjälpmedel måste förskrivaren ha genomgått förskrivarutbildning och fått 
behörighet utifrån respektive kommuns och landstingets riktlinjer. 

Förskrivning av individuellt utprovade hjälpmedel'6 är en hälso- och sjukvårdsinsats som inte 
ska frikopplas från övrig vård och behandling. Om den enskilde har insatser från fler 
verksamheter eller från både landstinget och kommunen ska en dialog föras såväl om 
pågående insatser som om bedömning av behov och utprovning av hjälpmedel. Behov av 
hjälpmedel ska ka!tläggas och vid behov tillgodoses i samband med utskrivning från 
slutenvård så att den enskilde kan klara sitt dagliga liv. 

Dialog ska föras när vård-, stöd- och behandlingsansvar överlämnas fi'ån en vårdgivare till en 
annan. Detta gäller oavsett om den andra vårdgivaren får ett uppföljningsansvar eller om 
hjälpmedlet överlämnas till den enskilde som egenvård eller egenansvar. 

10.7 Tandvård 
Vid psykisk funktionsnedsättning behöver mun- och tandhälsa särskilt beaktas. 
Personer som har vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättningar omfattas av 
landstingets tandvårdsstöd som bla!ld annat innefattar nödvändig tandvård och uppsökande 
verksamhet27

• Uppsökande verksa!nhet innebär att erbjuda och utföra munhälsobedömningar 
till berättigade samt att ge vård- och omsorgspersonal munvårdsutbildning. 
För att identifiera personer som har rätt till nödvändig tandvård och munhälsobedömning 
sanlt för att utfärda intyg och genomföra utbildningsinsatser, krävs samverkan mellan 
huvudmännen. Länets kommuner och landstinget har därför fastställt en överenskommelse" 
som reglerar vilka insatser respektive huvudman ansvara!' för. 

Personer som är folkbokförda i kommunen och tillliör någon av följande grupper kan ha rätt 
till landstingets ta!ldvårdsstöd: 

Personer som va!'aktigt behöver omfattande vård- och omsorgsinsatser. 
Personer som enligt Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 1 §, 1-3. 
Personer med psykossjukdom eller en annan psykisk sjukdom som varat 
längre än ett år och som medfört en omfattande funktionsnedsättning. 

26 Förskrivningsprocessen omfattar: utprovning och inträning av hjälpmedlet, information till berörda om 
hjälpmedlet samt uppföljning av hur hjälpmedlet används och fungerar. 
27 Tandvårdsförordning (1998:1338) 
28 Överenskommelse om Ansvarsfördelning kring uppsökande verksamhet och tandvårdsstäd rör vissa äldre och 
personer med funktionsnedsättning 
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10.8 Stöd till anhöriga29 och närstående 
Anhöriga och närstående utsätts för stora påfrestningar och genom detta kan de själva utgöra 
en riskgrupp för att utveckla egen psykisk ohälsa. Välinformerade och kunniga anhöriga och 
närstående ska ses som en tillgång för vården och omsorgen. I det enskilda ärendet ska de ses 
som en resurs och vara delaktiga om den enskilde inte motsätter sig detta. Det är därför 
viktigt att uppmärksamma och identifiera individens nätverk och sammanhang samt utarbeta 
rutiner för stöd, information och utbildning till anhöriga och närstående. 

Barns behov av stöd och hjälp när en förälder eller ett syskon lider av psykisk sjuledom, samt 
den andra förälderns behov, behöver särskilt uppmärksammas. Gemensamma lokala rutiner 
ska ge vägledning i hur information, råd och stöd på bästa sätt ska ges när båda huvudmännen 
är inblandade. 

Hälso- och sjukvården ska i förebyggande syfte uppmärksamma de som riskerar att drabbas 
av ohälsa på grund av att de vårdar eller stödjer en närstående. Det äT ofta personalen inom 
hälso- och sjukvården som först kommer i kontalet med anhöriga och närstående. Hälso- och 
sjukvårdens personal kan därför tidigt både identifiera och inforInera om möjligheten att få 
stöd.3o 

Kommunerna är skyldiga att erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en 
närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller som stödjer en närstående som hal' 
funktionsnedsättning31

• Närstående kan utifrån sin egen situation söka stöd hos kommunen 
utan den enskildes samtycke. 

11. Avvikelser 
Avvikelsehantering är en viktig del i arbetet med kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. 
Avvikelser dokumenteras och hanteras inom respektive organisation enligt lokal rutin och ska 
hanteras skyndsamt. Om det visar sig, vid intern utredning av händelsen, att avvikelsen kan 
kopplas till denna överenskommelse, så ska äTendegången vara enligt avvikelserutin för 
Samordnad individuell plan32

. 

I avvikelserapporten ska framgå 
händelseförlopp 
konsekvens för den enskilde 
koppling till innehåll/avsnitt i överenskommelsen. 

Avvikelser ska bidra till förbättringar och är därför självklara utgångspunkter vid 
uppföljningar av denna överenskommelse. 

29 En person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna Socialstyrelsens termbank 
30 Hälso- och sjukvårdslagen 2 c § 
31 5 kap. IO§ SoL 
32 Länsgemensamma rutiner fOr samordnad individuell plan 
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12. Tvister 
Oenighet på individnivå 
Tvister som handlar om individers behov och ansvarsförhållanden laing detta och som inte 
kan lösas ska i första hand lämnas vidare till ansvariga chefer. Den allmämla hållningen ska 
vara at! parterna arbetar skyndsamt så att den enskilde inte på något sätt blir lidande. Högsta 
nivån i länet för att lösa individärenden är respektive förvaltningschef. För att komma fram 
till en gemensam lösning hal' denne ett ansvar att inleda disknssioner med den andre parten 
inom två veckor från det att frågan kommit denne tillhanda. 

Om tvisten inte kan lösas där, lämnas frågan till SocialstYTelsens för avgörande. 
Om tvister innebär att gällande rutiner inte följs ska avvikelserapportering göras. 

Oenighet på övergripande nivå 
Tvistefrågor som är av mer principiell och/eller övergripande kal'aktär där också flera av 
parterna är berörda och som inte kan lösas lokalt ska i ett gemensamt ärende lyftas av 
inblandade förvaltningschefer till TKL med förslag på åtgäTd. Om tvist nppkommer som inte 
kan lösas av TKL, ska ett medlan'åd tillsättas. 

13. Uppföljning och utvärdering 
Systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas enligt Socialstyrelsens föreshifter om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete33

• 

Överenskommelsen ska följas npp en gång om året för att se hur väl de gemensamt 
nppsatta målen har uppfyllts, vilket resultat samverkan har fått för målgruppen samt 
om överenskommelsen fyller sitt syfte och fungerar som det är tänkt 
I anslutning till uppföljningen ska handlingsplaner tas fram i syfte att nå de 
gemensamt uppsatta målen. Uppföljningen och fi'amtagandet av handlingsplaner ska 
ske i samverkan med brukar- och anhörigorganisationel'. 
Under 2016 ska en fördjupad utvärdering ske för att identifiera eventuella nya 
utvecklingsområden och gemensamma mål. Arbetet ska inledas i slutet av 2015. 
Under 2013-2014 ska ansvar- och kostuadsfördelningen gällande HVB placeringar 
barn och vuxna ses över. 

Kommunerna och landstinget ansvarar för att 
följa npp och utvärdera enligt angivelser fi'ån TKL 
ta fram lokala handlingsplaner i syfte at! nå de gemensamma målen. 

TKL ansvarar för att 
initiera uppföljning och ntvärdering samt bestämma formerna för hur detta ska gå till 
så att det blir enhetligt över länet 
följa upp och ta fram handlingsplaner kring sådant som rör hela länet, lex 
revideringar i överenskommelsen 
vid behov revidera och vidareutveckla överenskommelsen. 

33 SOSFS 2011:9 
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  1(2)

 Datum Vår beteckning 

  2013-10-01 KS2013/78 nr 2013.2746

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 

 

0171-525 02 
hans.nordstedt@habo.se 

 

Förslag om inrättande av en tillfällig fullmäktigeberedning med 
uppdrag att redovisa ett förslag till integrationspolitiskt program 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde, 2013-05-20 § 86 att soci-
alnämnden till kommunstyrelsen ska redovisa ett förslag på inrättande av en 
tillfällig fullmäktigeberedning. Uppdraget är att arbeta fram ett förslag på ett 
integrationspolitiskt program. I samband med detta noterade också kom-
munstyrelsen att arbetet med att fram nya riktlinjer för flyktingmottagande 
tills vidare ska vara vilande. 

Programmet bör syfta till att skapa en helhetssyn på integrationsfrågorna 
inom den kommunala organisationen, ge underlag för prioriteringar och 
peka ut en riktning för framtiden. 

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

Definition av begreppet integration 
Syfte 
Målgrupp för programmet 
Mål med mera 
Kommunen som arbetsgivare/ansvar för integrationsfrågor 
Budget och tjänstemannastöd 
Beredningens sammansättning 
Sammanträdesordning 
Ärendehantering  
Tidplan 

Socialnämnden beslutar föreslå fullmäktige att inrätta en tillfällig fullmäkti-
geberedning som har till uppdrag att redovisa förslag på ett integrationspoli-
tiskt program. 
Beslutsunderlag 
– Kommunstyrelsens beslut, daterad 2013-05-20 § 86 
– Socialnämndens beslut 2013-09-03, § 72. Beslut 



  2(2)

 Datum Vår beteckning 

  2013-10-01 KS2013/78 nr 2013.2746

 

Kommunkansliets förslag till beslut: 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Fullmäktige beslutar att inrätta en tillfällig fullmäktigeberedning som 
har till uppdrag att redovisa förslag till ett integrationspolitiskt program. 

2. Fullmäktige beslutar att beredningens ledamöter ska utgöras av en repre-
sentant från varje politiskt parti som är representerat i kommunfullmäk-
tige. 

3. Fullmäktig uppdrar till socialnämnden att tillhandhålla lämpligt tjänste-
mannastöd för beredningens arbete.  

4. Fullmäktige uppdrar till beredningen att redovisa förslag till program så 
att fullmäktige kan ta ställning till detta i samband med fullmäktiges 
sammanträde i februari månad 2014. 

5. Fullmäktige noterar att kostanden för framtagandet av programmet är 
beräknat till ca 25 000 kr. Fullmäktige godkänner att fullmäktiges bud-
get belastas med motsvarande summa. 

6. Fullmäktige beslutar att ersättning för deltagande i beredningen utgår i 
enlighet med av fullmäktige beslutade bestämmelser för arvodering. 

__________ 



HÄBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-09-03 

Socialnämnden 

SN § 72 SN 2012/20 2013 -09-13 

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

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

Innehåll i ett integrationspolitiskt program 
Regeringens mål för migrations- och asylpolitiken är att "säkerställa en 
långsilctigt hållbar migrationspolitik, som inom ramen för den reglerade 
invandringen värnar asylrätten, underlättar rörlighet över gränser, främjar en 
behovsstyrd arbetskraftsinvandring, tillvaratar och beaktar migrationens 
utvecklingseffekter samt fördjupar det europeiska och internationella 
samarbetet" . 

Ett integrationspolitiskt program bör innehålla åtminstone följande 

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

Syfte 
Progrannnet bör syfta till att skapa en helhetssyn på integrationsfrågorna 
inom den konnnunala organisationen, ge underlag för prioriteringar och 
peka ut en riktning för framtiden. 

Målgrupp för programmet 
Arbetsgruppen bör tidigt ta ställning till vilken som äT den huvudsaliga mål-
gruppen för programmet. Är det den konnnunala organisationen eller ffi· det 
Håbo som kommun? Tänker man ett vidare perspektiv än den kommunala 
organisationen så ska man kanske fundera på att involvera andra i arbetet på 
något sätt. Man kan tänka sig t ex landstinget och föreningslivet. 

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

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2142 



HÄBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-09-03 

Socialnämnden 

SN § 72 SN 2012/20 

Kommunen som arbetsgivare 
När man arbetar fram ett integrationspolitiskt program i konnnunen så bör 
man också föra ett resonemang laing kommunen som arbetsgivare och 
ansvaret för integrationsfrågor i den rollen. 

Budget och Ijänstemannastöd 
Kostnaden för att ta fram ett integrationspolitiskt program beräknas till 
högst 25 000 laonor avseende sammanträdesarvoden och eventuellt något 
studiebesök. Som tjänstemannastöd till arbetsgruppen finns kommunens 
flyktingsamordnare som har i uppdrag att föra minnesanteckningar från 
arbetsgruppens möten och också vara den som slaiver fram förslaget till 
integrationspolitiskt program utifrån arbetsgruppens inriktning och vilja. 

Sammansättning av fullmäktigeberedningen 
Samtliga politiska pmiier i fullmäktige bör ha varsin representant i bered-
ningen. Bland representantema för beredningen ska en ordförande och en 
vice ordförande utses. 

Sammanträden 
Bredningen beslutar själv om när de har sina sammanträden. Beredningens 
ordförande ansvarar för att kallelse med dagordning utfärdas till sannnan-
trädena. Kallelsen ska innehålla uppgift om starttid, sluttid och plats för 
sammanträdet. Minnesanteckningar ska föras vid varje sammanträde och 
löpande delges kommunfullmäktige och revisorema. De ska innehålla 
uppgifter om vilka beredningsledamöter som deltagit på sannnanträdet. 
Minnesanteckningama ska justeras av ordföranden. I övrigt bestännner 
beredningen själv sina arbetsformer. 

Ärendehantering 
Innan beredningens förslag beslutas av fullmäktige ska det av beredningen 
remitteras till de nämnder som anses berörda av frågan. Beredningen ska 
sedan väga samman nämndernas yttranden i ett slutgiltigt förslag som 
överlämnas till kommunfullmäktige via kommunstyrelsen. 

Tidplan 
Beredningen föreslås redovisa sitt uppdrag på första fullmäktigesamman-
trädet år 2014. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut, daterad 2013-05-20 § 86 

- Tjänsteslaivelse, daterad 2013-08-21, nr SN 2013.2010 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2142 



rnl W HÅBO 
KOMMUN 

Socialnamnden 

SN § 72 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-09-03 

SN 2012/20 

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

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Enhetschef för myndighetsenheten 

t-s. e'!'ERARE I.'{-e71 
' ?(:L 

EXPEDIERAD )' SIGNArR ac i:1 {Yi- J~ ~~/1l-
UT"I-iÄBEOSOCIAlNÄMND'3,2142 

74680 BALSTA 
TELEFO~" 0'171-52500 



SAMMANTRÄDES PROTOKOLL HÅBO Datum 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

2013-05-20 
HABCI~OMMlJN 

SOCIALF0.NALTNINGEN 

Ank. zon -06" 05: 
KS §86 KS 2013/78 Dnr JO iL/m 1 S I%&, 

Förslag om upprättande av ett integrationspolitiskt program 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslöt 2011-05-23, § 84 bland annat att riktlinjer för f1yk-
tigmottagandet skulle tas fram. 

Konunmlstyrelsen behandlade 2012-05-21, § 92, socialnämndens förslag till 
riktlinjer för flyktingmottagande. Styrelsen beslöt att åtel1'cmittera ärendet 
till socialnämnden för kompletterande utredning. 

Vid dagens sammanträde föreslås att ett integl'ationspolitiskt program upp-
rättas och att arbetet bedrivs i en tillfallig fullmäktigeberedning. Social-
nänUldens arbete med att utfOlma riktlinjer for flyktingmottagande blir där-
med vilande fi'am till dess fullmäktige antagit det integrationspolitiska pro-
gran1l11et tillsammans med eventuella följdbeslut. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen beslöt 2011-05-23, § 84 
- Socialnämndens beslut 2012-04-24, § 40 

KOlmnunstyl'elsens beslut 2012-05-21, § 92. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen föreslår att socialnänmden till kommunstyrelsen redovisar ett 
förslag på inrättandet aven tillfållig fullmäktigeberedning med uppdrag 
att redovisa ett förslag till ett integrationspolitislct progranl. 

2. Styrelsen noterar att arbetet med riktlinjer får flyktingmottagande, som 
bedrivs inom socialnämnden, är vilande, tills vidare. 

Beslutsexpediering 
Socialnämnden 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNlNG Nr2013.1714 



  1(2)

 Datum Vår beteckning 

  2013-09-17 KS2012/9 nr 2013.2575

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 

 

0171-525 02 
hans.nordstedt@habo.se 

 

Redovisning av beredd motion om effektivisering av kommun-
fullmäktiges sammanträden, motionär: Nihad Hodzic (C) 
Sammanfattning 

Motionären föreslår att det till kommunhusets sammanträdesblock ordnas  
en utrustning för trådlös och digital närvaro- och omröstningsregistrering 
med mera, att nyttjas i första hand i samband med kommunfullmäktiges 
sammanträden. 

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

På marknaden finns ett flertal system för registrering av närvaro, omröst-
ningar med mera som kan hyras eller köpas. 

Många kommuner har installerat sådana utrustningar för sammanträdesstöd 
som motionären efterlyser. Erfarenheter från användningen av dessa är 
goda. Förutom att underlätta för att snabbt genomföra upprop och voteringar 
stödjer utrustningarna fullmäktiges presidium under sammanträdena genom 
att redovisa talar- och replikordningar, vilket ärende som behandlas med 
mera. Dessa uppgifter redovisas på en större skärm/motsvarande som visas 
dels för politiker/presidium och dels för åhörare. Inför varje sammanträde 
erhåller tjänstgörande politiker en trådlös handenhet med vilken politikern 
meddelar närvaro, deltar i omröstningar med mera. 
 
I samband med det pågående försöket med digital distribution av samman-
trädeshandlingar via läsplattor, övervägdes möjligheten att även nyttja dessa 
för  registrering av närvaro, votering med mera vid sammanträden. Den fort-
satta och nu pågående utredningens inriktning är dock att undersöka lämpli-
ga kompletta och fristående system och att föreslå inköp av ett sådant. I 
årets budget finns pengar anvisade för detta. Kansliet målsättning är att un-
der senhösten 2013, våren 2014, föreslå en lämplig utrustning för inköp. 
Den bör i så fall vara installerad och i bruk under första delen av år 2014. 
 
Beslutsunderlag 
– Motion från Nihad Hodzic (C) 
– Tjänsteskrivelse 
– Kommunfullmäktiges beslut 2012-02-27, § 21. 
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Kommunkansliets förslag till beslut: 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

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

__________ 



Cf.NTE~PA.f.lTfiET 

HABO 

Hii,oO KOMMUN 
f<OI\~\fWjSTYRF_:_SfNS FOHVALTNlNG 

!NKOM 

2012 -01- 24 
KSDri 

;2.0\?../C\ , 

RegN 

I .2.012-- \ (12 

Motion om uppföljning och effektivisering av kommunfullmäktiges 
sammanträden 

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

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

Detta sätt att följa upp och leda kommnnfullmäktigemötena skulle bidra till kortare och 
tydligare möten samt nnderlättar både för deltagare som är på plats men även för TV tittare. 
Förhoppningsvis får vi även bättre uppslutning vad gäller anmälda talare per ärende. 

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

För att effektivisera ledning och uppföljning av kommunfullmäktigemötena, föreslår 
Centerpartiet följande: 

Att kommunen snarast utreder möjligheterna för anskaffning av nödvändig utrnstning 
så som programvara och övrig tillbehör. 

Nihad Hodzic 
Centerpartiet i Håbo 
Håbo Centerparti 

IV IVlJ/1 r{lvw! ö(J 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  

  2012-02-27 

Kommunfullmäktige  

KF § 21 KS 2012/9 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.651 

           

           

 

Motion om uppföljning och effektivisering av 
kommunfullmäktiges sammanträden 
Sammanfattning 
Av motionen framgår följande i sin helhet: ”I demokratiberedningen har 
kommunfullmäktiges former och arbetssätt diskuterats. Ett syfte har varit att 
förbättra åhörarnas och TV tittarnas utbyte av debatterna. Bl a har detta 
resulterat i storbildsskärmar där texter och bilder kan läggas upp så att de 
blir möjliga liga att läsa/se för alla i salen, Många kommuner använder sig 
av dagens moderna teknik för att följa upp kommunfullmäktigemötena via 
ett datorprogram. Förslagsvis viceordföranden registrerar i datorprogrammet 
vilka som är närvarande vid uppropet, Med samma verktyg tar man fram 
aktuellt ärende från ärendelistan samt registrerar anmälda talare. 

Via OH kanonen visas på storbildsskärmen aktuellt ärende, anmälda talare 
med partibeteckning i tur ordning. 1 talarstolen är alltid den talare som står 
överst på talarlistan. Anmälda talare kan i god tid förbereda sig för att 
komma upp och tala, förslagsvis att man har stolar på vardera sidan av 
presidiet där nästa talare kan sitta. På detta sätt minskar spilltiden. 1 andra 
kommuner har man också infört begränsad talartid och systemet kan även 
användas för att hålla koll på talartiderna. Det system vi ev inför bör 
innehålla även dessa möjligheter om vii framtiden bestämmer oss för att 
införa talartider. 

Detta sätt att följa upp och leda kommunfullmäktigemötena skulle bidra till 
kortare och tydligare möten samt underlättar både för deltagare som är på 
plats men även för TV tittare. Förhoppningsvis får vi även bättre 
uppslutning vad gäller anmälda talare per ärende. 

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

För att effektivisera ledning och uppföljning av kommunfullmäktigemötena, 
föreslår Centerpartiet följande: 

Att kommunen snarast utreder möjligheterna för anskaffning av nödvändig 
utrustning så som programvara och övrig tillbehör. 

Beslutsunderlag 
– Motion 2012-01-24 
– Kommunkansliets förslag till beslut.  
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  

  2012-02-27 

Kommunfullmäktige  

KF § 21 KS 2012/9 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.651 

 

           

           

 

Beslut 

1. Fullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. Utredningen ska samrådas med fullmäktiges 
demokratiberedning.  

__________ 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen  
Demokratiberedningen 
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  2013-09-16 KS2010/48 nr 2013.2570

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 

 

0171-525 02 
hans.nordstedt@habo.se 

 

Redovisning av beredd motion om att till kommunhusets sam-
manträdsblock, skaffa en utrustning för trådlös omröstning med 
mera i samband med kommunfullmäktiges sammanträden, mo-
tionär: Fred Rydberg (KD) 
Sammanfattning 
Motionären föreslår att det installeras ”ett trådlöst voteringssystem med por-
tabla knappdosor. Detta system skall användas när en votering begärs. 
- - - 
De vinster som vi ser är: 

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

Fullmäktige överlämnade 2010-06-14  § 61 motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Kommunkansliets yttrande: 

På marknaden finns ett flertal system för registrering av närvaro, omröst-
ningar med mera som kan hyras eller köpas. 

Många kommuner har installerat sådana utrustningar för sammanträdesstöd 
som motionären efterlyser. Erfarenheter från användningen av dessa är 
goda. Förutom att underlätta för att snabbt genomföra upprop och voteringar 
stödjer utrustningarna fullmäktiges presidium under sammanträdena genom 
att redovisa talar- och replikordningar, vilket ärende som behandlas med 
mera. Dessa uppgifter redovisas på en större skärm/motsvarande som visas 
dels för politiker/presidium och dels för åhörare. Inför varje sammanträde 
erhåller tjänstgörande politiker en trådlös handenhet med vilken politikern 
meddelar närvaro, deltar i omröstningar med mera. 
 
I samband med det pågående försöket med digital distribution av samman-
trädeshandlingar via läsplattor, övervägdes möjligheten att även nyttja dessa 
för  registrering av närvaro, votering med mera vid sammanträden. Den fort-
satta och nu pågående utredningens inriktning är dock att undersöka lämpli-
ga kompletta och fristående system och att föreslå inköp av ett sådant. I 
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årets budget finns pengar anvisade för detta. Kansliet målsättning är att un-
der senhösten 2013, våren 2014, föreslå en lämplig utrustning för inköp. 
Den bör i så fall vara installerad och i bruk under första delen av år 2014. 
 
Beslutsunderlag 
– Motion från Fred Rydberg (KD) 
– Tjänsteskrivelse 2010-06-03 
– Kommunfullmäktiges beslut 2010-06-14, § 61. 

 
Kommunkansliets förslag till beslut: 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

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

__________ 



HÄS O KOMMUN 
KOI.MJNSTYRELSENS FORVAL il'IlNG 

INKOM 

2010 -05- 2 4 i. ,. 

Kristdemokraterna i Håbo 

Motion angående trådlöst voteringssystem. 2010.05.10 

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

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

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

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

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

För Kristdemokraterna i Håbo Fred Rydberg ordförande. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  

  2010-06-14 

Kommunfullmäktige  

KF § 61 KS 2010/48 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2010.1715 

           

           

 

Motion om inköp av ett trådlöst voteringssystem till kommun-
fullmäktige, motionär: Fred Rydberg (KD) 
Av motionen framgår följande: Håbo kommun har vid sina fullmäktige-
sammanträden flera voteringar där den politiska församlingen tillfrågas om 
de röstar för, emot eller avstår. Detta förfaringssätt tar onödigt mycket tid i 
anspråk under fullmäktiges sammanträden. 

Kristdemokratema vill införa ett trådlöst voteringssystem med portabla 
knappdosor. Detta system skall användas när en votering begärs. Vid om-
röstningarna vill vi även fortsättningsvis ha en ordning där man högt svarar 
ja vid det beslut som man stödet 

Knappdosoma kan finnas vid varje ledamots plats vid fullmäktiges start och 
testas funktionsmässigt vid uppropet för att säkerställa att varje knappdosa 
är kopplad till rätt person. 

De vinster som vi ser är: 

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

Möjliga risker är: 

att det finns en risk för feltryckning 
att någon kan missbruka systemet till att alltid begära votering. 
 
På marknaden finns flera olika system med möjlighet till hyra eller köp av 
anläggning. 

Vi vill: 

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



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  

  2010-06-14 

Kommunfullmäktige  

KF § 61 KS 2010/48 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2010.1715 

           

           

 

(forts.) 

 
Beslutsunderlag 
– Motion från Fred Rydberg (KD). 
– Tjänsteskrivelse 2010-06-03. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Fullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att bereda motio-
nen. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Kommunsekreteraren 
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  2013-09-23 KS2012/67 nr 2013.2107

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Caroline Uttergård, Administratör 

 

 0171-525 61 
caroline.uttergard@habo.se 

 

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

 

Kommunkansliets utredning: 

Nedan följer en sammanfattning av några frågor som bör uppmärksammas 
om Håbo kommun ska inleda ett samarbete med ComputerAid eller 
liknande organisation. I samband med att hårddiskarna tas ur kommunens 
datorer och förstörs, så kan vi säkerställa att de datorer som kommer från 
Håbo kommuns anställda är säkra att lämna vidare för återanvändning. Men 
om Håbo kommun ska stå för insamlingen av invånarnas datorer bör det 
dock säkerställas att Håbo kommun inte bär ansvaret om olagliga filer eller 
piratkopior upptäcks i en dator som kommer från en privatperson. Detta är 
ingen omöjlighet men skapar visst merarbete i form av översyn och 
tillvägagångssätt.  

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

Förslagsställaren nämner ComputerAid som ett förslag men menar att det 
även skulle kunna vara en annan liknande organisation. Om Håbo kommun 
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skulle bestämma sig för att inleda ett sådant samarbete ställs kommunen 
inför frågan om vilken organisation som är lämplig. En insamling av 
invånarnas datorer och annan relaterad utrustning kräver ett 
ställningstagande från Håbo kommun kring vilken organisation som 
kommunen bör inleda ett samarbete med. Detta eftersom det sker genom ett 
aktivt val. Vidare fundering är hur Håbo kommun i framtiden skulle hantera 
liknande förslag om insamling och samarbete med organisationer som rör 
andra områden, inte bara IT- och annan relaterad teknikutrustning.  

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

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

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

 

Beslutsunderlag 
– Medborgarförslag, 2012-06-07.  
– Kommunfulläktiges beslut 2012-06-11, § 60. 
– Kommunkansliets utredning, daterad 2013-09-20.  
 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

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

__________ 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Kanslichef 
Administratör kommunkansliet 
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 2013-09-23 KS2012/67 nr 2013.2321

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Caroline Uttergård, Administratör  
 0171-525 61 
caroline.uttergard@habo.se 

 

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

 
Återvinningen idag  
På Håbo kommuns återvinningscentral i Västerskogs industriområde finns sortering och 
behandling av avfall för att minska miljö- och klimatpåverkan. Enligt lag får inget el- och 
elektronikavfall förekomma i hushållssoporna eller i grovsoporna. Allt el-avfall ska samlas in 
separat. El-avfall kan kostnadsfritt lämnas in på återvinningscentralen i Västerskog. Exempel på 
el-avfall är datorer, radio, DVD, skrivare, kontorsutrustning och mobiltelefon.  

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

Uttjänt IT-utrustning som kommer från anställda på Håbo kommun samlas idag in av IT-
avdelningen. Håbo kommuns Dagliga Verksamhet hämtar därefter all den utrustning som ska 
återvinnas och sorterar och demonterar utrustningen i enlighet med de instruktioner som IT-
avdelningen lämnar. Samtliga hårddiskar plockas bort från datorerna och förstörs. Utrustningen 
sorteras för att sedan lämnas för återvinning på kommunens återvinningscentral i Västerskogs 
industriområde.  

 
ComputerAid Sweden  
Att skänka utrustning till ComputerAid går att göra antingen löpande, under en period eller vid 
ett enstaka tillfälle. Om Håbo kommun skulle vilja skänka utrustning till ComputerAid behöver 
utrustningen inte vara helt sorterad utefter de föremål och kvalité som organisationen önskar. Det 
går att ordna så att organisationen själv sorterar utrustningen men de behöver då få möjlighet att 
göra detta på plats, det vill säga på insamlingsplatsen. Om Håbo kommun skulle vilja samarbeta 
med ComputerAid så kan organisationen ordna så att dess samarbetspartner i Stockholm hämtar 
den utrustning som ska skänkas. Hämtningen kan ske upp till en gång per vecka och det krävs att 
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minst tre till fyra datorer skänks (men max 20 datorer åt gången), alternativt minst två fyllda 
banankartonger (eller en flyttkartong) med annan relaterad utrustning enligt organisationens lista 
med godtagbara föremål.  

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

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

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

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

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

 
Möjligheter till kommunal insamling  
Att anordna insamling av IT- och annan relaterad utrustning på återvinningscentralen skulle 
innebära extra arbete för de anställda, även om organisationen själva skulle stå för att hämta och 
sortera inlämnad utrustning. Det har förekommit stölder på återvinningscentralen och 
VA/avfallschef befarar att arbetsmiljön för de anställda på återvinningscentralen kan komma att 
försämras om insamling sker av uttjänta datorer och annan relaterad utrustning. VA/avfallschef 
anser dessutom att det är viktigt att separera insamling av el-avfall som faller under El-Kretsens 
verksamhet och insamling av utrustning som ska återanvändas via en organisation. Därför är det 
inte lämpligt att ha dessa två insamlingar på samma plats. Det bör nämnas att Håbo kommun inte 
har befogenhet att plocka elektronik från El-Kretsens behållare utan avlämnarens godkännande. 
Avlämnaren måste själv bestämma om utrustningen ska lämnas till avfallsinlämning eller för 
återanvändning.  
 
Möjlighet finns att till exempel anordna en kampanj med skyltar och information om 
ComputerAid eller liknande organisation på återvinningscentralen. I annat fall bör man finna en 
lämplig plats i kommunen där en insamling kan ske samt att ansvarig personal utses.  

Ett alternativ till att Håbo kommun ansvarar för insamlingen av allmänhetens IT- och annan 
relaterad teknikutrustning, är att kommunen endast ansvarar för att den utrustning som kommer 
från våra anställda kommer ComputerAid eller liknande organisation tillhanda. Innan Daglig 
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Verksamhet hämtar utrustningen skulle Håbo kommuns IT-avdelning kunna göra en sortering av 
den utrustning som ska återvinnas och den utrustning som skulle kunna återanvändas. Sedan 
skulle Daglig Verksamhet, precis som idag, kunna sortera och demontera utrustningen i två olika 
kategorier; det som ska återvinnas och det som kan återanvändas. Daglig Verksamhet har under 
en period möjlighet att förvara utrustningen som ska skänkas till ComputerAid eller liknande 
organisation.  

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

 Fristående TFT-skärmar (utan dator) 

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

 Dator utan hårddisk och processor med kravet att moderkortet är felfritt 

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

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

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

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

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

 Det måste finnas ett kvitto på försäljningen av produkten (uppgift var utrustningen 
kommer ifrån (kvitto) sen t ex ett gåvobrev/överlåtelsehandling från kommunen till 
organisationen där det framgår att den fungerar och ska återanvändas.  

 
 Det måste säkerställas att det inte rör sig om avfall. 
 
 Produkten måste fungera felfritt. Föremålet måste vara testat och utvärderat.  

 Att det inte är någon svårighet att sälja produkten. 
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 Att produkten inte innehåller något ämne som är förbjudet enligt lag. 

 Att produkten inte är för gammal. 

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

 Att paketeringen skyddar tillräckligt under transport och vid i – och urlastning. 

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

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

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

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

Förslagsställaren nämner ComputerAid som ett förslag men menar att det även skulle kunna vara 
en annan liknande organisation. Om Håbo kommun skulle bestämma sig för att inleda ett sådant 
samarbete ställs kommunen inför frågan om vilken organisation som är lämplig. En insamling av 
invånarnas datorer och annan relaterad utrustning kräver ett ställningstagande från Håbo 
kommun kring vilken organisation som kommunen bör inleda ett samarbete med. Detta eftersom 
det sker genom ett aktivt val. Vidare fundering är hur Håbo kommun i framtiden skulle hantera 
liknande förslag om insamling och samarbete med organisationer som rör andra områden, inte 
bara IT- och annan relaterad teknikutrustning.  
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Självfallet skulle utrustning som skänks kunna utgöra stort värde för till exempel skolor och 
sjukhus runt om i världen. Många människor kan få god hjälp via ComputerAid. En dator som 
skulle ha slängts i Sverige skulle i ett annat land kunna hjälpa någon att få utbildning. En dator 
skulle även kunna komma till hjälp på ett sjukhus.  

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

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

 
Beslutsunderlag 
– Medborgarförslag, 2012-06-07.  
– Kommunfulläktiges beslut 2012-06-11, § 60. 
 

 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

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

__________ 
 

 



KommunallT-insamling till förmån för tredje världen 

1-1'-'-80 KOMMUN 
!COM\IU,IJSTv:O""-'-SE'iS FÖRYAL TNING 

Ir~i<OM 

2012 -06- O ,7 
KSOnr 

I mitt privata arbete ingår det bland annat att hålla ett öga på hur privatpersoners datorvanor 
utvecklas och ökade trender visar att i dagens samhälle anses en dator eller mobiltelefon som bara är 
två år gammal vara uttjänt trots att den rent tekniskt fungerar och man väljer att införskaffa en ny. 
Den gamla telefonen eller datorn hamnar i förrådet eller på vinden där den samlar damm tills den 
dag den slutat fungera pga. sin ålder eller för att de tekniska specifikationerna inte längre räcker till 
för vardagligt arbete varpå den slängs, förhoppningsvis då på ett miljövänligt vis. 

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

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

Baserat på ovan nämnda fakta är mitt förslag 

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

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



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  

  2012-06-11 

Kommunfullmäktige  

KF § 60 KS 2012/67 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1942 

           

           

 

Medborgarförslag om kommunal insamling av uttjänt IT-
utrustning, till förmån för tredje världen 
Följande föreslag föreligger: ”I mitt privata arbete ingår det bland annat att 
hålla ett öga på hur privatpersoners datorvanor utvecklas och ökade trender 
visar att i dagens samhälle anses en dator eller mobiltelefon som bara är två 
år gammal vara uttjänt trots att den rent tekniskt fungerar och man väljer att 
införskaffa en ny. Den gamla telefonen eller datorn hamnar i förrådet eller 
på vinden där den samlar damm tills den dag den slutat fungera pga. sin ål-
der eller för att de tekniska specifikationerna inte längre räcker till för var-
dagligt arbete varpå den slängs, förhoppningsvis då på ett miljövänligt vis. 

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

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

Baserat på ovan nämnda fakta är mitt förslag 

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

• att Håbo kommun under en dag, helg eller period varje år anordnar en in-
samlingsdag då kommunens invånare på enkelt vis och på angiven plats kan 
lämna in fungerande men uttjänt utrustning för vidare förmedling till Com-
puterAid och i slutändan tredje världen.” 

Beslutsunderlag 
– Medborgarförslag 2012-06-04 
– Tjänsteskrivelse 2012-06-08. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Fullmäktige beslutar att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Stabschef, kommunstyrelsens förvaltning 
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Riktlinjer för medborgardialog 
 
 
1 Inledning och bakgrund 
 
Håbo kommun har som ett av tre övergripande mål att skapa ett ökat 
förtroende för kommunen. I samband med beslutet förtydligades att 
medborgardialog ska användas som en strategi för att uppnå målet. 

Våren 2013 genomfördes ett seminarium om medborgardialog. Samtliga 
kommunens förtroendevalda samt vissa tjänstemän var inbjudna. Syftet var 
bl.a. att ge ett underlag för upprättandet av dessa riktlinjer för 
medborgardialog. I riktlinjerna tydliggöras varför medborgardialogens syfte, 
definition samt deltagarnas roller. 

2 Syfte 

Medborgardialog avser att stärka demokratin, skapa förtroende och bidra till 
bättre beslut. Medborgarna får ökade kunskaper om kommunala besluts-
processer och hur samhället styrs, ökad delaktighet samt möjlighet att 
påverka kommunala beslut. Medborgardialog ger alla möjlighet att engagera 
sig och påverka  kommunen, och inte bara i samband med allmänna val.  
 
 
3 Principer för medborgardialog 
 
Grundprinciperna för kommunens medborgardialog är att: 
 

 medborgarna har rätt att bli hörda, 
 möjligheter till dialog ska ges tidigt i beslutsprocessen, 
 samverkan med organisationer, föreningar och näringsliv ska 

vidareutvecklas. 
 

 
4 Definition 

Medborgardialog i styrningen är en strukturerad dialog mellan politiker och 
medborgare som genomförs inför beslut i kommunen. 
 
Medborgardialog särskiljs från brukardialog. Brukardialog syftar till att 
samla in åsikter om den service och de tjänster kommunmedborgarna nyttjar 
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i sin roll som brukare/kunder. Medborgar- och brukardialogerna 
kompletterar varandra och den traditionella partipolitiska diskussionen. 
 
Medborgare är fysiska eller juridiska personer som bor, verkar eller äger 
fastigheter i Håbo kommun. 
 
 
5 Ansvar 
 
Ansvaret för medborgardialog delas mellan förtroendevalda, medborgare 
och förvaltning. 
 
De förtroendevalda i nämnder och styrelser bestämmer om och när en 
medborgardialog ska genomföras. 
 
För att medborgardialogen ska vara meningsfull är det ofta viktigt att den 
genomförs tidigt i beslutsprocessen.  
 
Förtroendevalda i olika nämnder och styrelser ansvarar för 
medborgardialogerna. Till skillnad från i det traditionella politiska arbetet 
intar de förtroendevalda en lyssnande roll, mottar information och beskriver 
frågeställningar samt dokumenterar för att förstå och sprida kunskap. De 
förtroendevalda representerar kommunen och inte sina politiska partier 
under dialogerna. Resultat av dialogerna förs vidare in i det partipolitiska 
arbetet och kommunens beslutsprocess.  
 
I samband med beslut om att genomföra medborgardialog utses en eller 
flera förtroendevalda som ansvarige / styrgrupp för dialogen. De ansvarar 
för att definiera syfte, mål och avgränsning för medborgardialogen. 
 
Tjänstemän stödjer processen genom att arrangera dialoger, dokumentera 
samt informera och kommunicera. Förvaltningen utser en tjänsteman som 
ansvarig för planering och genomförande av dialogen. 
 
Medborgare, företagare, föreningar mm. deltar självklart på frivillig grund, 
har möjlighet att påverka och få kunskaper. Medborgarnas roll är att 
framföra sina åsikter, lyssna på andras och argumentera.  
 
Initiativ till att genomföra medborgardialog kan komma från politiker, 
förvaltningar eller från enskilda medborgare genom medborgarförslag. 
Beslut om genomförande fattas av verksamhetsansvarig nämnd. 
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6 Vilka frågor är lämpliga för dialog 
 
I övervägandet om en dialog ska genomföras kan följande frågor ge en 
vägledning: 
 

 Är frågan påverkbar? 
 Är det troligt att medborgarna vill engagera sig och bidra? 
 Kan dialog förbättra beslutsunderlaget? 
 Kan dialog ge medborgarna ökade kunskaper om kommunens 

verksamhet och prioriteringar? 
 
Det är också viktigt att tydliggöra vad medborgarna kan förvänta sig av den 
planerade aktiviteten. SKL har beskrivit olika nivåer av delaktighet som kan 
uppnås i en medborgardialog,.  
 
Delaktighet Kännetecken Medborgarna får 
 
Information Envägskommunikation Veta   
Konsultation  Samla in synpunkter Tycka    
Dialog Utbyte av tankar Resonera  
Inflytande Gemensam planering Ta fram förslag till beslut 
Medbeslutande Ingår i beslutsgrupp Besluta  
  
För att kunna bli delaktiga behöver medborgarna Information. I samband 
med Konsultation tar medborgarna ställning till olika förslag som har tagits 
fram av kommunen. Dialog innebär att människor för fram sina åsikter och 
argumenterar i en aktuell frågeställning. Nivån Inflytande ger en högre grad 
av inflytande där deltagarna ingår i en längre process för att utveckla 
underlag till politiska beslut. Den högsta delaktigheten uppnås vid nivån 
Medbeslutande där beslutanderätt ha delegerats till personer som inte är 
valda utifrån partitillhörighet. 
 
 
7 Återkoppling 
 
Resultatet av en medborgardialog återkopplas alltid till dem som deltagit i 
den. Information ges också via Håbo kommuns webbsida och i möjligaste 
mån via media.  
 
Kommunkansliets förslag till beslut: 
 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
1. Styrelsen antar Riktlinjer för medborgardialog. 

__________ 



  1(1)

 Datum Vår beteckning 

  2013-09-24 KS nr 2013.2692 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Per Kjellander, Kommundirektör 

 
KS dnr 2013/115 

  
 

 

Inrättande av en tankstation för biogas 
Sammanfattning 
Håbo kommun arbetar för närvarande med utvinning av biogas genom 
återvinning av matavfall. I dagsläget går det dock inte att tanka biogas i 
Håbo kommun eftersom det inte finns en tankstation för biogas i 
kommunen.   

Kommunstyrelsens förvaltning anser att inrättandet av en tankstation för 
biogas är en viktig fråga som väl stämmer överens med det antagna 
fullmäktigemålet om att Håbo kommun ska vara en hållbar 
tillväxtkommun.  

Kommunstyrelsens förvaltning anser att inrättandet av en sådan tankstation 
är en etableringsfråga. För att det i framtiden ska vara möjligt att tanka 
biogas i Håbo kommun så måste kommunen aktivt jobba för att försöka få 
ett privat företag att etablera en tankstation för biogas i kommunen.  

Uppdraget att verka för nya företagsetableringar sker inom kommunen är 
idag, via ägardirektiven, delegerade till Håbo Marknads AB.  Därför föreslår 
kommunstyrelsens förvaltning att kommunstyrelsen uppdrar till Håbo 
Marknadsbolag AB att genomföra en marknadsundersökning med syfte att 
klargöra om det finns några potentiella intressenter som skulle kunna driva 
en tankstation för biogas i kommunen, och utifrån resultatet aktivt verka för 
att en nyetablering sker.    

Kommunkansliets förslag till beslut: 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Styrelsens beslutar att uppdra till Håbo Marknads AB att utreda 
möjligheterna för en etablering av en tankstation för biogas i 
kommunen, och utifrån resultatet aktivt verka för att en nyetablering 
genomförs.  

__________ 
Beslutsexpediering 
Håbo Marknadsbolag AB 
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 Datum Vår beteckning 

  2013-09-23 KS2011/163 nr 2013.2658

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 

 

0171-525 02 
hans.nordstedt@habo.se 

 

Förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsut-
skott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under år 2014 
Kommunkansliets förslag till sammanträdestider: 
 
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott – år 2014: 

Sammanträdesdag: Tisdag med start kl. 08.30. 

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

 

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen – år 2014: 

Sammanträdesdag: Måndag med start kl. kl.15.00  

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

 

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige – år 2014: 

Sammanträdesdag: Måndag med start kl. 19.00.  

Datum: 24/2, 24/3, 28/4, 9/6 - Skokloster, 22/9, 10/11, 15/12. 

__________ 
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